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Abstrakt 
Dizertační práce se věnuje elektronickému self-publishingu beletristické literatury, tedy jejímu 

vydávání samotnými autory bez nakladatelů. Díky podpoře od velkých technologických 

společností v čele s Amazonem se rozvoj tohoto způsobu vydávání literatury ve 2. desetiletí 21. 

století velmi urychlil a elektronický self-publishing se stal v některých zemích jedním ze 

standardních způsobů literární produkce. Přes svůj růst je elektronický self-publishing 

poznamenán řadou problémů. Nejvážnějším z nich je nižší kvalita mnohých nezávisle vydaných 

e-knih, zapříčiněná omezenými znalostmi spisovatelů, kteří nejsou dostatečně seznámeni                  

s nakladatelskou činností. Kroky, které by měl nezávislý spisovatel při vydávání e-knihy provést, 

odpovídají činnostem, které probíhají při vydávání v nakladatelství. Vzhledem ke složitosti 

některých z nich je mnozí nezávislí spisovatelé předávají odborníkům, případně je neprovádějí 

vůbec. V České republice je elektronický self-publishing relativně nerozvinutý. Na jedné straně      

u nás byly tímto způsobem vydány pravděpodobně stovky či tisíce děl, které celkem dosáhly 

pravděpodobně statisíců stažení, na straně druhé je majorita takto vydané literatury u nás 

nabízena zdarma nebo za velmi malé částky a nejčastěji mimo známá knihkupectví.  

Výzkumná část dizertační práce se zaměřuje na české nezávislé elektronické spisovatele; jejím 

cílem je zjistit, jakým způsobem přistupují čeští nezávislí autoři k vydávání a šíření svých 

elektronických knih. Metodou výzkumu je polostrukturovaný rozhovor a výzkum má kvalitativní 

charakter. Z výzkumu vyplývá, že velmi silným motivem pro self-publishing je odmítnutí autorů 

ze strany nakladatelů, přičemž autoři volí elektronickou formu self-publishingu kvůli její 

jednoduchosti a nízké ceně. Zkoumaní autoři přesto vyjadřují záměr vydat v budoucnu papírovou 

knihu u nakladatelů a k nakladatelům mají spíše pozitivní vztah. Znalost publikačního procesu je 

u zkoumaných autorů spíše nízká a tito autoři při nezávislém vydávání nevěnují pozornost všem 

potřebným krokům s výjimkou případných korektur a posouzení kvality textu jinými lidmi, 

nejčastěji příbuznými nebo přáteli. Autoři si uvědomují problémy, které s sebou elektronický 

self-publishing přináší, přičemž zmiňují nižší kvalitu takto vydávané literatury, problémy 

technického rázu, neznalost publikačního procesu, ale i jiné potíže.  
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Abstract 
This dissertation thesis deals with electronic self-publishing of literary fiction, i.e. its publishing 

by the authors themselves, without involving publishers. Support from big technology companies 

led to unprecedented growth of this type of publishing in the 2010s and electronic self-publishing 

has in some countries become one of the standard ways of publishing. In spite of its expansion, 

electronic self-publishing is affected by many problems. The most prominent one is 

comparatively lower quality of many independently published e-books, mainly caused by limited 

knowledge of the publishing process from the side of the authors, many of which are not proper 

acquainted with publishing practices. The activities that should an independent author perform 

during the publishing process  are the same as those performed by a publisher. Due to 

complicated character of some of these activities, many independent authors outsource them to 

other parties, or do not perform them at all. In the Czech Republic, electronic self-publishing is 

relatively undeveloped. It is true that there has probably been hundreds or thousands e-books 

published independently and that the number of downloads of these books is in hundreds of 

thousands copies. On the other hand, majority of this literature is offered for free or for very little 

prices, and in most cases, outside of major electronic bookstores. The research part of this thesis 

focuses on Czech self-publishing authors who publish their texts in e-book form; the primary 

research goal is to analyze attitudes of Czech independent authors towards electronic self-

publishing and propagation of their e-books. The research is qualitative in its nature and the 

research method is a semi-structured interview. Based on the authors' statements it is clear that 

the primary motive for self-publishing is rejection by the publishers; e-book is preferred over 

print book because it is cheaper and easier to create. Authors express their intentions to publish 

print books with publishers in the future and their feelings about publishers are rather positive. 

Authors' knowledge about publishing process is rather low and they do not engage in much 

activities; exceptions are proofreading and reviewing of text, for which the authors turn to other 

people, most often to family members or friends. Authors are aware of many problems 

accompanying self-publishing: from potentially lower quality of self-published e-books to 

technical issues, gaps in their knowledge of publishing process and some other issues. 
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1. Úvodní představení tématu 
Tématem předkládané dizertační práce je self-publishing elektronické literatury, tedy vydávání 

elektronické literatury bez účasti nakladatele. Elektronický self-publishing představuje 

významnou změnu v literární produkci: autoři mohou při použití vhodných technologií vydávat a 

šířit elektronické knihy sami, v krajním případě bez přímého zapojení dalších subjektů.  

 

Počet elektronických knih vydaných na celém světě bez nakladatele narostl od počátku 21. století 

ze zanedbatelného množství na několik milionů titulů, i když jejich počet může být i vyšší.1 

Rychlost růstu elektronického self-publishingu na americkém trhu, kde je tento segment literatury 

zvláště silný, potvrzují např. statistiky poskytované společností Bowker („Self-publishing in the 

United States 2008–2013“, 2014). Podíl na počtu prodaných e-knih je v USA také významný, což 

dokládají data společnosti Bookstat za rok 2016 (Ha, 2017): téměř polovina všech prodaných            

e-knih, tj. téměř 200 milionů kopií, byla vydána bez nakladatelů.2 Počet vydaných a prodaných  

e-knih, které byly publikovány samotnými autory, roste také v globálním měřítku (Barblan & 

Kovacs, 2018), i když mezi různými zeměmi jsou patrné velké rozdíly. 

 

V současné době je elektronický self-publishing etablovanou normou vydávání literatury 

především v USA a Velké Británii (Hviid, Jacques & Sanchez, 2017), avšak stále více autorů se   

k němu přiklání také v Austrálii, Německu, Indii a některých dalších zemích. Tento způsob 

knižní produkce využívají také komerčně úspěšní autoři; nejedná se tedy nutně o jakousi 

alternativu pro začínající či neúspěšné spisovatele. Především ve Spojených státech amerických, 

ale např. i ve Velké Británii či Německu existuje pro podporu elektronického self-publishingu 

široká škála prostředků a řešení: od počítačových programů až po online knihkupectví, které do 

své nabídky přijímají e-knihy od nezávislých autorů (Hviid, Jacques & Sanchez, 2017). Beagle 

(2015) charakterizuje etablování elektronického self publishingu tímto způsobem: 

 

                                                 
1 V závislosti na metodice měření uvádějí různé zdroje rozdílné množství e-knih publikovaných bez 

nakladatele. Ač není možné shromáždit přesnější data o takto vydaných e-knihách, je zřejmé, že jejich 
počet dosahuje minimálně několik milionů, spíše však desítek milionů titulů. 
2 Tento počet je ve skutečnosti pravděpodobně mnohem vyšší, i když souhrnná statistika neexistuje. 

Problematika měření elektronického self-publishingu je detailně vysvětlena v kapitole 2.13. 
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V časech tištěné knihy vypadalo vydávání jako zahrada obehnaná zdí – autoři do ní byli vpuštěni, jen pokud ostatní 

lidé (redaktoři, recenzenti) řekli, že jejich dílo za to stojí. Pokud ne, autoři zůstali venku a teprve v této situaci 

zvažovali self-publishing, který však neměl příliš dobrou pověst. V digitálním věku se tyto zdi drolí a zahrada se 

stává divočinou. Nakladatelé vidí, že jejich fungování je narušeno a self-publishing ztrácí své stigma.  

 

Elektronický self-publishing se stal, tak jako mnoho jiných nástrojů založených na moderních 

informačních technologiích, jedním z prostředků urychlení komunikace informací ve společnosti. 

Je také označován za prostředek demokratizace knižního publikování (LaFemia, 2013), protože 

poskytuje možnost vydat a šířit kvalitně zpracovaný text významně většímu množství lidí, než 

tradiční vydávání s nakladatelem. Elektronický self-publishing tímto způsobem přispívá k nárůstu 

množství informací ve společnosti; Holley (2014) v tomto kontextu upozorňuje na zvyšování 

informačního zahlcení. 

1.1 Důvody pro výběr tématu 

Na jedné straně je elektronický self-publishing rychle rostoucím odvětvím, které má potenciál 

ovlivnit způsob, jakým – minimálně v některých zemích – fungují nakladatelství a knižní trh. Je 

odvětvím, které generuje tak velké objemy financí, že se do něj aktivně zapojují velké 

technologické společnosti jako Apple, Google, Amazon a další. Na straně druhé, přes svůj 

rostoucí význam, není zatím tento segment literatury předmětem rozsáhlejšího vědeckého 

zkoumání, na což upozorňují např. Moulaison Sandy (2014) a Thomlison (2015). 

 

V České republice přitom není stav elektronického self-publishingu zdokumentován vůbec, a to 

přesto, že tímto způsobem byly vydány minimálně stovky česky psaných beletristických děl a 

počet jejich stažení se pravděpodobně pohybuje ve statisících3. Čeští spisovatelé, kteří sami 

vydávají elektronickou literaturu, nebyli doposud jako skupina zkoumáni a popsáni a jejich 

názory, postoje a chování zůstávaly neznámé.  

 

 

 

                                                 
3 Tyto počty jsou patrné z webů, kde se česká nezávisle publikovaná elektronická literatura soustředí, jako 

Bezvydavatele.cz či Eboooks.cz (dříve Ebookeater.cz).  
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1.2 Cíle a metodika dizertační práce 

Tato dizertační práce má dva stěžejní cíle:  

1. Analyzovat určující faktory self-publishingu elektronické beletristické literatury.                 

V českém jazyce dosud neexistuje žádný zdroj, který by se tomuto tématu komplexně 

věnoval a detailně ho popsal, ať už s ohledem na situaci v zahraničí nebo u nás. 

Autorovým záměrem je tedy uvést toto téma do českého prostředí a analyzovat ho v 

kontextu a s přesahy k jiným relevantním oblastem. 

2. Přiblížit stav elektronického self-publishingu v České republice a na tomto pozadí poté 

analyzovat chování českých nezávislých autorů elektronické beletristické literatury – tedy 

poskytnout odpověď na otázku, jakým způsobem přistupují čeští autoři beletrie k self-

publishingu a následnému šíření svých elektronických knih. Zde leží těžiště autorova 

empirického výzkumu. Metodou výzkumu je polostrukturovaný rozhovor a výzkum má 

kvalitativní charakter.  

1.3 Předpoklady autora pro psaní dizertační práce 

Autor má sedm let zkušeností s poskytováním konzultací i jiné podpory spisovatelům při 

vydávání nezávislé elektronické literatury. Asistoval při publikování e-knih na platformách 

Amazon KDP a Smashwords. Při vydávání knih spolupracoval také s nakladateli. Autor dále 

poskytoval poradenství českému projektu Bookcore, který vyvíjí nástroj pro měření objemu 

prodejů nezávislých e-knih v elektronických obchodech. 

1.4 Poznámka k citování a podobě textu 

Tato dizertační práce využívá citační styl APA, přičemž vychází z metodiky uvedené na stránce 

Metodika tvorby bibliografických citací4, na který odkazuje web Filozofické fakulty UK a autor 

dizertační práce ho tedy chápe jako doporučovaný zdroj informací. V případě, že na tomto webu 

nějaká informace chybí, opírá se autor o materiály uvedené na oficiálním webu APA, tedy 

apastyle.org. 

 

                                                 
4 Stránka je dostupná na adrese:  

  https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#titulni 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#titulni
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Zdroje použité na příslušné straně textu jsou uváděny podle normy APA, přičemž všechny 

použité prameny jsou shrnuty v příloze na konci práce. Rozšiřující informace k textu jsou 

uvedeny na příslušné stránce v poznámce pod čarou. 

 

Kratší citace z pramenů (do tří řádků textu) jsou uvedeny v uvozovkách, delší citace jsou 

uvedeny písmem o velikosti 10 bodů a od okolního textu jsou odděleny prázdným řádkem nad a 

pod citací. Výjimkou jsou citace z rozhovorů s respondenty ve výzkumné zprávě (kapitola 4.7), 

které jsou vždy uvedeny v uvozovkách. Významné pojmy, termíny nebo názvy použité v textu 

jsou zvýrazněny kurzívou.  

1.5 Představení tematických částí 

Dizertační práce sestává ze čtyř hlavních tematických částí: 

1. úvod k tématu, 

2. vývoj a současnost elektronického self-publishingu, jeho problematické aspekty, měření 

počtu nezávisle vydaných elektronických knih, analýza procesu nezávislého 

elektronického vydávání,  

3. specifika situace v České republice, 

4. empirický výzkum: cíle, metodologie, hlavní zjištění, diskuze a závěr. 

 

Autor v první části práce představuje téma jako takové, uvádí cíle práce, její strukturu a další 

relevantní informace. Druhá část se věnuje vývoji a specifikům elektronické literatury, čímž 

vytváří kontext pro podrobnější vhled do nezávislého elektronického publikování. Analyzuje 

faktory, které v minulém desetiletí stály za rapidním nárůstem popularity elektronického self-

publishingu, zaměřuje se na vztahy autorů a nakladatelů a přibližuje jednotlivé typy 

elektronického self-publishingu. Dále upozorňuje na problémy, jimž tento segment literatury čelí 

a vysvětluje specifika měření nezávislé elektronické literatury. V této části je také popsán proces 

nezávislé tvorby e-knih, tedy činností, které při vydání elektronické knihy typicky probíhají. 

Ve třetí části se autor zaměřuje na stav elektronického self-publishingu v České republice a 

popisuje faktory, které odlišují zdejší situaci od situace v zemích s rozvinutým nezávislým 

elektronickým publikováním. Ve čtvrté části je představen empirický výzkum, jeho metodologie, 

průběh a výsledky; tato část obsahuje také diskuzi a závěr. 
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1.6 Poznámka k hodnotové neutralitě 

Self-publishing, a to i ten elektronický, bývá předmětem emocemi zatížených diskuzí. Část aktérů 

pohybujících se ve světě tvorby, vydávání a prodeje literatury má na self-publishing velmi 

vyhraněný názor, ať už pozitivní či negativní. Velmi pravděpodobnou příčinou je disruptivní 

povaha tohoto fenoménu, který od základů mění způsob produkce literatury, narušuje tradiční 

vztahy mezi spisovateli, nakladateli a prodejci, mění role jednotlivých aktérů a také autoritu či 

moc, kterou tito aktéři v produkci literatury mají. V krajním případě se self-publishing dotazuje 

na samotný význam existence některých mezičlánků mezi spisovateli a čtenáři, nejtypičtěji na 

význam nakladatelů. 

 

Autor této dizertační práce považuje za důležité upozornit na to, že není obhájcem ani kritikem 

elektronického self-publishingu, ale vnímá jej jako fascinující fenomén hodný zkoumání. Autor si 

v míře dané momentálním porozuměním tomuto tématu uvědomuje jak jeho pozitivní, tak 

negativní stránky a dopady. Autor je také přesvědčen o tom, že elektronický self-publishing není 

nutné a ani přínosné vnímat a popisovat v dichotomiích dobrý–špatný, přínosný–škodlivý apod. 

Pokud přesto jsou v této dizertační práci pasáže vyznívající vůči elektronickému self-publishingu 

pozitivně nebo negativně, není to autorovým záměrem. 

1.7 Bližší vymezení self-publishingu v kontextu této práce 

Na začátku dizertační práce je třeba podrobněji vymezit samotný pojem elektronický self-

publishing, respektive definovat, jakému jeho typu se práce věnuje. Nezávisle je možné vydávat 

veškerou elektronickou literaturu, tedy jakékoli texty od periodik přes beletrii až po výsledky 

vědeckých výzkumů. Předmětem dizertační práce je však zejména elektronický self-publishing 

beletristické literatury, a to v takové její podobě, která se označuje jako e-knihy. Důvodem je 

fakt, že současný nárůst počtu nezávislých elektronických literárních děl, stejně jako  růst jejich 

popularity mezi čtenáři, se týká především e-knih z oblasti umělecké prózy, která tak konstituuje 

velmi silný, samostatný segment nezávislé tvorby.  

 

Významným fenoménem je také elektronický self-publishing vědecké literatury, avšak tato sféra 

je velmi specifická a svými určujícími faktory natolik odlišná od ostatních typů self-publishingu, 
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že je potřeba zkoumat ji separátně. Tvoří tak prakticky samostatnou oblast a tato práce se jí proto 

nevěnuje. 

 

Elektronický self-publishing beletristické literatury se ve všech svých podobách rozvíjel nejprve 

ve Spojených státech amerických, zatímco evropské země následovaly trendy, které se nejprve 

objevily v USA (Geuppert, 2013). I v současné době platí, že vývoj v USA je do velké míry 

určující pro vývoj v ostatních zemích, což je dáno kromě jiného technologickým náskokem v této 

oblasti, ale i velikostí a připraveností trhu.5 Tuto realitu odráží také tato dizertační práce: při 

popisování obecných skutečností platných pro elektronický self-publishing vychází autor 

především ze situace ve Spojených státech. Pokud popisuje jevy, které jsou specifické pro jiné 

země, vždy na to explicitně upozorňuje. Na nezávislé elektronické publikování v České republice 

se potom plně zaměřuje druhá část dizertační práce. 

 

Dalším faktem, který je nutné v úvodu práce zdůraznit, je existence rozdílu mezi nezávislým 

vydáváním papírové a elektronické literatury. Jedná se o oblasti sice v mnohém provázané, 

nicméně ve svém fungování natolik nesourodé, že – nechceme-li být povrchní – je třeba se jim 

věnovat samostatně. Tedy: když je v této práci zmiňován self-publishing, jedná se o jeho 

elektronickou, nikoli papírovou variantu. Pokud tomu tak není, autor na to výslovně upozorňuje 

nebo to zřetelně vyplývá z kontextu.  

 

Co se týče elektronické literatury, respektive e-knih jako takových, věnuje jim zde autor jistou 

pozornost, avšak nesoustředí se na ně více, než je nutné s ohledem na téma této práce. 

Elektronické knihy samy o sobě představují velmi rozsáhlou oblast, v níž lze nalézat mnoho 

velmi různorodých témat. Vzhledem k zaměření této dizertační práce, jímž je nezávislé vydávání 

e-knih, ale nejsou jím elektronické knihy samy o sobě, je e-knihám věnována pozornost pouze 

tehdy, když to přispívá k pochopení specifik elektronického self-publishingu.  

 

 

                                                 
5 Je třeba připomenout, že přes 50 % finančních prostředků globálně utracených za e-knihy připadá právě 

na USA. Na druhém místě – počítáno objemem financí – je dlouhodobě Velká Británie. Podíl dalších zemí 
je poměrně malý. Více viz např. Global e-book revenue from 2009 to 2016*, by region (in million U.S. 
dollars). (2017). 
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Autor považuje za nutné se na samém začátku práce zastavit u terminologie používané                          

u nezávislého vydávání literatury. Globálně patrně nejčastěji používaným pojmem označujícím 

tuto sféru jsou anglické výrazy self-publishing či selfpublishing, výrazně méně často také author 

publishing. Termíny self-publishing a selfpublishing se v současnosti používají i v češtině, a to 

spolu se slovy samovydávání, nezávislé vydávání nebo nezávislé publikování. Spisovatel, který 

svá literární díla vydává sám, se potom v angličtině označuje jako self-publisher či selfpublisher, 

a někdy také jako self-publishing author, independent writer či independent author, i když 

poslední dva pojmy mohou nést také jiné významy6. V češtině se setkáváme s termíny 

samovydavatel, nezávislý autor a nezávislý spisovatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Pojmy independent author či independent publisher často označují také autory, kteří vydávají své knihy  

u nakladatelství (typicky menších), která nejsou vlastněna žádným z velkých nakladatelských domů. 
Independent publisher potom může označovat také malé, nezávislé nakladatelství. 
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2. Elektronický self-publishing: definice, 

vývoj a určující faktory 

2.1 Definice elektronického self-publishingu 

Self-publishing označuje vydávání literatury, ale například také hudby či počítačových her, aniž 

by tento proces zaštiťovala entita, u níž představuje vydávání jednu z jejích významných činností 

nebo činnost jedinou. V kontextu literárním lze velmi zjednodušeně říci, že se jedná                          

o publikování textů bez zapojení nakladatele (Bradley, Fulton, Helm & Pittner, 2011). Tato 

jednoduchá definice nicméně není z různých důvodů zcela přesná. Ve skutečnosti self-publishing 

označuje jakousi škálu možností pro vydávání literatury s menší nebo žádnou účastí nakladatele. 

Na jednom konci této škály je čistý self-publishing, kdy samotný autor skutečně vydává knihu 

bez veškeré cizí pomoci, zatímco na jejím druhém konci je hybridní self-publishing, kdy autor 

předává většinu práce kromě samotného psaní odborníkům (Langrick, 2015). 

 

Jako self-publishing nebo nezávislé publikování se někdy označuje také situace, kdy si spisovatel 

založí nakladatelství a pod jeho jménem publikuje buď knihy své či knihy dalších autorů; takové 

nakladatelství typicky vydává velmi malé množství titulů. Proces práce s textem a jeho 

transformace v knihu či e-knihu může přitom být z kvalitativního hlediska podobný jako                 

u autorů, kteří vydávají svá díla skutečně sami, aniž by zakládali firmu. Označení self-publishing 

je pro tento druh publikování do jisté míry oprávněné, a pokud sledujeme různé statistiky či 

zprávy o situaci na knižním trhu, můžeme pozorovat, že pod self-publishing jsou často 

zařazována právě i tato malá nakladatelství. Příkladem z českého prostředí je Svaz českých 

knihkupců a nakladatelů, který v některých svých materiálech označuje malá nakladatelství do 10 

titulů jako samovydavatele. 

2.2 Co nespadá pod pojem self-publishing 

Autor této práce považuje za nutné také uvést, co self-publishing elektronické literatury není. 

Především: self-publishing není samizdat v tradičně ani současně chápaném smyslu tohoto 
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slova.7 Elektronický self-publishing nemá politické konotace ani ambice a nemá žádné kořeny                     

v zakázané či potlačované literatuře. Self-publishing nesouvisí ani s žádnou subkulturou či 

specifickým kulturním či politickým hnutím; nezávislí autoři elektronické literatury nejsou 

homogenní skupinou, která by byla nějak centrálně řízena, měla sdílené hodnoty nebo si 

stanovovala jakékoli cíle. Nejedná se ani o antisystémové hnutí, jehož cílem by bylo narušit 

dominanci nakladatelů ve vydávání literatury. Self-publishing nemá žádné všeobecně 

respektované mluvčí nebo vůdčí osobnosti a nelze hovořit o tom, že by byly ze strany 

nezávislých autorů slyšet proklamace „zničte nakladatele“. Dominance nakladatelů sice skutečně 

může být self-publishingem do jisté míry narušena, toto je však pouze jeho vedlejším efektem, 

nikoli široce organizovaným či plánovaným záměrem. Elektronický self-publishing roste 

organicky a neřízeně, a to primárně díky novým publikačním možnostem daným rozvojem ICT, a 

také díky podpoře poskytované některými významnými firmami v čele s Amazonem. 

2.3 Přehled literatury 

Nezávislému vydávání e-knih se věnuje velké množství různých zdrojů proměnlivé kvality. 

Nejčastěji se jedná o články v internetových magazínech firem a jiných organizací, články na 

oborových webech věnujících se literatuře, případně o články na osobních stránkách publicistů či 

spisovatelů. Je třeba zdůraznit, že o nezávislém elektronickém publikování píší nejčastěji samotní 

nezávislí spisovatelé nebo publicisté se zájmem o self-publishing elektronické literatury. Jejich 

texty mají podobu komentářů k elektronickému self-publishingu jako takovému nebo                       

k aktuálnímu dění v této oblasti, případně se jedná o osobní výpovědi, v níž autoři popisují svou 

vlastní zkušenost s nezávislým publikováním. Ve velkém množství vycházejí také návody 

vysvětlující nezávislé elektronické publikování, marketing nezávisle vydaných e-knih a různé 

způsoby, jak s nezávisle vydanou e-knihou uspět na trhu. 

 

 

                                                 
7 Dvojí chápání slova samizdat představují na webu Literárních novin Jareš a Pribáň (2018). Samizdat v 

tradičním slova smyslu jsou podle těchto autorů „(…) texty, které kdysi bývávaly opisovány na psacím 
stroji a rozšiřovány s obavami z možné (často uskutečněné) represe.“ V domácím postkomunistickém 
kulturním prostoru potom můžeme samizdat chápat jako „(…) tvůrčí aktivity, které jdou programově proti 
hlavnímu proudu a které záměrně rezignují na širší čtenářský dosah, popřípadě jsou přímo cíleny do 
specifických komunitních prostředí.“ Nic z toho ovšem současný elektronický self-publishing 
nepředstavuje. 
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Vědeckých článků a výzkumů zaměřených na elektronický self-publishing beletristické literatury 

existuje velmi omezené množství, přičemž o některých jeho podoblastech pravděpodobně nebyly 

publikovány téměř žádné odborné texty. Příčiny tohoto stavu jsou nejasné, a to tím spíše, 

uvážíme-li rychlý rozvoj tohoto segmentu literatury během posledních deseti let. Patrně nejvíce 

odborných textů je zaměřeno na elektronický self-publishing v souvislosti s knihovnami, přičemž 

jsou zkoumány možnosti spolupráce mezi knihovnami a nezávislými autory při vydávání e-knih 

(Moffat, 2013; Moulaison Sandy, 2014; Conrad, 2017) a možnosti knihoven při získávání, 

zpracování a půjčování nezávisle vydaných e-knih (Holley, 2015; Coker, 2017). Dalším tématem, 

které je v odborné literatuře alespoň zčásti popsáno, je charakteristika autorů nezávisle 

vydávajících své e-knihy (Baverstock & Stainitz, 2013a; Thomlison, 2015).  

 

Celkovou, podrobnou analýzu elektronického self-publishingu ve Spojených státech nabízí 

Laquintano (2016) v monografii Mass Authorship and the Rise of Self-Publishing. Všímá si 

především dopadů tohoto typu literární produkce na nakladatelství, dopadů absence redaktorů na 

kvalitu nezávisle vydaných e-knih, ochrany autorských práv, zkušeností autorů při vydávání             

s pomocí Amazonu a možností, které mají nezávislí autoři při šíření svých e-knih. Laquintanova 

publikace je pravděpodobně jedinou anglicky psanou monografií, která elektronický self-

publishing analyzuje, aniž by sklouzávala k podobě praktické příručky pro nezávislé autory či          

k názorově zatíženému textu favorizujícímu self-publishing či vydávání v nakladatelství. 

2.4 Základní informace k typům elektronické literatury 

Pro hlubší porozumění elektronickému self-publishingu je vhodné krátce představit elektronickou 

literaturu jako takovou. Elektronická literatura v širším pojetí zahrnuje velmi rozsáhlou škálu 

dokumentů od e-knih přes elektronická periodika, texty na webových stránkách až po textový 

obsah sociálních sítí. Můžeme říci, že se jedná o veškerý text v elektronické podobě bez ohledu 

na jeho formát nebo způsob prezentace.8 Chceme-li e-knihy a jiné druhy elektronické literatury 

                                                 
8 Definic elektronické literatury existuje velké množství, přičemž některé řadí do elektronické literatury jak 

dokumenty naskenované nebo jinak převedené z papírové předlohy, jiné do elektronické literatury zařazují 
pouze dokumenty vytvořené v elektronickém zařízení bez papírové předlohy. Někteří autoři zdůrazňují, že 
elektronický text musí pro označení elektronická literatura vykazovat významné umělecké charakteristiky 
(a tedy ne každý elektronický text je možné považovat za literaturu). Jiní autoři považují elektronickou 
literaturu za svébytný experimentální žánr, který cíleně využívá nových možností elektronických médií 
včetně zařazování netextového obsahu, přičemž tito autoři ve svých definicích elektronické literatury 
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dále členit, můžeme je rozdělovat dle způsobu vzniku, tj. na ty, které nejdříve vyšly (či byly 

jakýmkoli způsobem vytvořeny) v jiné než elektronické podobě, a na ty, které vznikly již jako 

elektronické. Tento druhý typ se označuje také jako born-digital (Machciano, 2011). Právě born-

digital dokumenty dnes tvoří naprostou většinu elektronické literatury vydávané bez nakladatelů. 

 

V kontextu této práce je důležité detailněji popsat především elektronickou knihu. Česká 

terminologická databáze knihovnictví a informační vědy ji definuje těmito slovy: „Kniha                   

v digitální podobě, tedy vytvořená v počítači (tzv. born digital) nebo vzniklá digitalizací tištěného 

dokumentu. Je možné ji číst buď online nebo offline.“ (Havlová, 2014). Definovat e-knihu, 

respektive odlišit ji od jiných elektronických textů, je však složitější, než by se na základě výše 

uvedené citace mohlo zdát. Autor této dizertační práce považuje za stěžejní definující 

charakteristiky e-knihy především následující prvky: 

● rozsah; jako e-knihy se označují texty, které jsou spíše delší, i když žádná hranice 

stanovená na základě počtu znaků či stran neexistuje, 

● ucelenost; e-kniha ve smyslu každého jednoho vydání je uceleným, neměnným dílem,            

k němuž autor ani nikdo jiný nepřidává další části, ani z něj žádnou část neodebírá (kromě 

jiného to znamená, že mezi e-knihy není vhodné řadit např. rozsáhlé texty na webových 

stránkách), 

● formát; e-knihou se rozumí především takový soubor, který je dostupný v některém                

z e-knižních formátů, které lze otevřít a číst na jednom či více čtecích zařízeních. 

 

Naprostá většina v současnosti dostupných elektronických knih tři výše uvedené vlastnosti 

splňuje a čtenáři je pravděpodobně očekávají. Není však žádnou výjimkou, že jako e-kniha je 

svým autorem (ale i prodejcem) označen např. pdf soubor o deseti stránkách či webová stránka            

s delším textem ve formátu html, kterou navíc spisovatel průběžně upravuje. Ve skutečnosti je 

tak hranice mezi e-knihami a jinými elektronickými texty velmi propustná a zdá se, že je to 

především autor dokumentu, kdo říká, zda je jeho text e-knihou či nikoli; na čtenáři potom je, aby 

s autorem souhlasil nebo nesouhlasil.  

 

                                                                                                                                                              
vůbec nezmiňují např. e-knihy. Společnou charakteristikou různých pohledů na elektronickou literaturu je  
v každém případě fakt, že taková literatura je čtena na elektronických zařízeních. Srov. např. Hayles 
(2007). 
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2.5 Krátce k historii elektronických knih 

Idea uchovávání textů v elektronické podobě není zcela nová; první elektronické knihy se 

objevily na počátku 70. let 20. století se vznikem projektu Gutenberg, i když experimenty                 

s tvorbou a uchováním elektronických textů, které lze snad označit za e-knihy, se prováděly ještě 

dříve („Lettore fermati“, 2011). Až do 90. let 20. století se však jednalo o velmi okrajovou oblast 

literatury. E-knih vznikalo relativně málo a čtenáři prakticky neexistovali, respektive pocházeli ze 

skupin, které byly nadprůměrně pokročilými uživateli informačních technologií a měly k těmto 

technologiím přístup – což např. v 70. letech 20. století bylo výjimečným privilegiem. V letech 

80. se sice počet uživatelů počítačů významně rozšířil, ale počítače (až na výjimky) nebyly 

navzájem propojené a elektronickou literaturu nebylo možné šířit jinak, než na fyzických 

nosičích. Zde je vhodné připomenout jeden z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují 

popularitu, rozšíření či počet literárních děl v elektronické podobě, a to bez ohledu na to, zda jsou 

vydána nakladatelem nebo samotným autorem. Tímto faktorem je jednoduchost šíření a čtení: 

čtenáři nejsou ochotni nahrazovat papírové knihy elektronickými, pokud jim tyto nenabídnou 

přidanou hodnotu a jejich používání se nestane snazším a příjemnějším než používání knih 

papírových. K tomu ovšem nedošlo až do počátku 21. století (Subba Rao, 2001). 

 

V 90. letech 20. století rapidně narostla jak penetrace počítačů ve společnosti, tak jejich propojení 

prostřednictvím internetu, ale popularita e-knih se nijak významně nezvýšila. Jejich počet sice 

začal narůstat, ale v poměru k počtu papírových knih se jednalo o bezvýznamné množství. Stále 

nebylo k dispozici jiné čtecí zařízení než obrazovka počítače, což omezovalo uživatele na úzkou 

skupinu lidí. Je nutné připomenout, že ani povědomí o existenci e-knih nebylo velké. E-knihy 

této doby byly šířeny a čteny ponejvíce v textových editorech či procesorech (např. MS Word) 

nebo v internetových prohlížečích a v naprosté většině se jednalo právě o knihy vydané bez 

nakladatele, respektive o různé podomácku vyrobené kopie papírových knih, které vytvářeli 

samotní čtenáři. Oproti létům 80. však došlo k jedné kvalitativně významné změně – spisovatel 

mohl své texty šířit online a pomocí internetu je mohl také propagovat. 

 

Skutečný zlom v oblasti elektronických knih tak nastal až v první dekádě 21. století. Nešlo však   

o změnu skokového rázu; spíše je možné říci, že pro nárůst popularity e-knih pozvolna dozrála 

doba. Používání ICT se stalo masovým, objevily se čtečky elektronických knih, na trh se pomalu 
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dostávaly chytré telefony a tablety, připojení k internetu rapidně zlevnilo a stalo se standardem. 

Podle výzkumu agentury PRC vlastnilo v roce 2011 nějaké čtecí zařízení (telefon, tablet či 

čtečku) 29 % dospělých Američanů (Rainie, Zickuhr, Purcell, Madden & Brenner, 2012). Díky 

těmto skutečnostem začaly být e-knihy také komerčně zajímavým odvětvím. Především tento 

faktor hrál při nárůstu popularity e-knih určující roli a změnil okrajové odvětví v populární 

fenomén. E-kniha (respektive jakýkoli elektronický text) začala být díky podpoře významných 

technologických společností vůbec poprvé snadno použitelná, a to od samotného výběru (velké 

množství titulů bylo soustředěno na jednom místě), nákupu (možnost jednoduché platby kartou), 

přes samotné čtení (vznikly dobře použitelné tablety a čtečky e-knih) až po případnou další práci 

s textem (psaní poznámek, vkládání záložek, sdílení na sociálních sítích apod.). Například 

Amazon zaznamenal již v roce 2011 meziroční nárůst tržeb za e-knihy o 51 %, a to na cca 10 

miliard dolarů (z toho mírně přes polovinu tvořily tržby tohoto obchodu v USA, zbytek jinde ve 

světě) (Wischenbart, 2011). 

 

Z důvodů, které budou zmíněny později, není možné získat přesná data o podílu elektronických 

knih na trhu, avšak různé statistiky přesto existují. Zaměříme-li se například na nejrozvinutější trh 

s elektronickými knihami, tedy na ten americký, různé odhady a průzkumy se shodují na tom, že 

e-knihy jako takové – vydané nakladateli i autory – zaujímaly v roce 2014 kolem 30 % celého 

trhu (ve smyslu podílu na počtu prodaných kopií) (Wikert, 2015), v roce 2016 již přes 50 % trhu 

(Ha, 2017). Přitom je nutné brát v úvahu, že tento podíl se výrazně liší v závislosti na žánru, 

respektive na tom, jaká sociodemografická skupina ten který žánr nejčastěji čte. Zatímco                     

v některých žánrech e-knihy dominují, jinde tvoří z celkového počtu prodaných kopií pouze 

malou část. Bez ohledu na žánr je však dnes mnoho papírových knih na americkém trhu vydáno 

spolu se svou elektronickou verzí, nikoli pouze v papírové formě. Fakt, že se čtenáři naučili číst 

e-knihy, má na elektronický self-publishing významný dopad: zvyšuje jednak ochotu spisovatelů 

s tímto způsobem publikace experimentovat, ale také reálnou šanci šířit takto vydané e-knihy 

mezi čtenáře. 
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2.6 Vývoj elektronického self-publishingu a příčiny jeho 

růstu 

Self-publishing papírových knih je charakterizován pojmem vydání vlastním nákladem, 

respektive vanity publishing. Jedná se o vydávání tištěných knih, přičemž si autor za vydání sám 

platí. Záleží pouze na autorovi, zda je ochoten či schopen zaplatit kvalitní korekturu, sazbu, 

editaci a další činnosti, které tradičně zajišťuje nakladatel. Kvalita takto vydané literatury tedy 

značně kolísá a lze říci, že vydávání papírových knih vlastním nákladem získalo mezi odbornou 

veřejností i mezi čtenáři spíše negativní konotace (Laquintano, 2013). 

 

K vydání tištěné knihy vlastním nákladem se přiklánějí autoři, kteří byli nakladatelem odmítnuti, 

ale také autoři, kteří z různých důvodů nechtějí s nakladateli spolupracovat. Významným 

problémem pro autory je kromě jiného samotný prodej knih: po vytištění se o knihy musí fyzicky 

postarat, tj. někde je skladovat a sami je distribuovat, protože nejsou součástí sítí, kterých 

využívají nakladatelé. Naprostá většina knihkupectví přitom nemá o knihy vydané vlastním 

nákladem zájem, protože je považuje za potenciálně méně kvalitní než knihy od nakladatelů, 

navíc s horším či neexistujícím marketingem, a tedy velmi špatně prodejné. Nezávislí autoři 

nemají problém pouze s vydáním (finančně náročné), ale také s propagací (musí si ji zajišťovat 

sami) a s prodejem (knihy nejsou vystaveny v knihkupectvích). 

 

Před rozvojem informačních technologií bylo vydání vlastním nákladem prakticky jedinou 

možností, jak vydat knihu bez účasti nakladatele. Se zvyšující se penetrací ICT se však 

nezávislým autorům dostal do rukou soubor prostředků, které jim umožnily vydávat literaturu 

mnohem rychleji a levněji.  

 

V současnosti existují tři základní možnosti, jak nezávisle vydat knihu: 

● Vydání papírové knihy vlastním nákladem (vanity publishing). Autor dostane předem 

dohodnuté množství výtisků, které poté musí skladovat a distribuovat. 

● Print-on-demand (POD); tento způsob produkce papírových knih můžeme chápat jako 

flexibilnější variantu vanity publishingu. Autor si od POD služby vyžádá výtisk knihy jen 

tehdy, když si ho čtenář objedná; tiskne se tedy po jednom, případně několika kusech. 
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Tisk a dodání knihy zákazníkovi může proběhnout do několika málo dní, takže čtenář 

vůbec nepozná, že kniha nebyla skladem. Jedná se tedy o tisk a výrobu papírových knih 

po jednotlivých kusech na základě poptávky (Gallagher, 2014). 

● Elektronický self-publishing.  

 

Self-publishing delších a ucelených elektronických textů, které bychom mohli označit za e-knihy, 

započal prakticky s rozvojem a šířením počítačů, respektive s rozšiřováním internetu. Jednalo se 

často o publikace nikové, tedy určené pro malou skupinu příznivců určitých nepříliš populárních 

žánrů, které do té doby bylo obtížné vydávat v papírové formě. Elektronická knihkupectví                 

s e-knihami, kde by bylo možné tyto tituly soustředit, ale zpočátku neexistovala. Texty se často 

šířily prostřednictvím webových stránek, na něž autoři nahrávali e-knižní soubory, případně bylo 

možné tyto soubory stáhnout nebo číst přímo na webových stránkách spisovatelů. Jednoduché 

platební možnosti neexistovaly a první nezávislé e-knihy byly poskytovány ponejvíce zdarma. 

Tehdejší situaci je možné shrnout tak, že sice byly k dispozici první technologie pro nezávislou 

tvorbu elektronických knih, ale neexistovala infrastruktura pro jejich hromadné šíření a případný 

prodej (Ross, 2012). 

 

Rapidní nárůst počtu nezávislých elektronických knih nastal až s rozvojem služeb, které tento 

segment literatury podporovaly. V roce 2007 spustil Amazon projekt s názvem Kindle Direct 

Publishing (KDP), který se stal celosvětově nejpoužívanější platformou pro nezávislé vydávání 

elektronických knih (Wang, 2016). Přes tuto online službu je možné nahrát na Amazon jakýkoli 

elektronický text a transformovat ho v e-knihu, kterou si čtenáři mohou stáhnout na hardwarovou 

čtečku Kindle nebo do čtecí aplikace Kindle prakticky na jakékoli běžně používané zařízení.  

 

V roce 2008 zahájila svou činnost společnost Smashwords, která podobně jako KDP umožňuje 

transformovat výchozí soubory s texty do podoby e-knih. Ty jsou poté dostupné na webu 

Smashwords ke stažení. V první dekádě 21. století vzniklo podobných služeb poměrně velké 

množství, ale brzy bylo patrné, že trh si mezi sebe rozdělilo pouze několik z nich. Například 

šetření společnosti Bowker prezentujcí data za rok 2012 uvádí, že elektronickému nezávislému 

vydávání v USA dominuje úzká skupina velkých společností, přes které publikuje své texty 

většina nezávislých autorů („Self-Publishing Sees Triple-Digit Growth“, n.d.). Řečeno jinak, 
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většina nezávislých e-knih byla vydávána prostřednictvím několika málo etablovaných služeb, 

přičemž tento stav přetrvává i v současnosti. 

 

Vznik publikačních platforem vedl k bezprecedentnímu nárůstu počtu nezávisle vydaných e-knih. 

Ve Spojených státech amerických se jich v roce 2008 dostalo na trh přes 8000, zatímco o čtyři 

roky později to bylo již přes 150 tisíc („Number of self-published books in the United States from 

2008 to 2016, by format“, 2017). Je důležité zdůraznit jednu významnou skutečnost: byla to 

právě podpora velkých společností v čele s Amazonem, co způsobilo, že se z dosud okrajového 

způsobu vydávání literatury začala stávat norma. Již na počátku 21. století byly dostupné 

dostatečně rozvinuté technologie pro tvorbu i sdílení e-knih, existovali nezávislí autoři a 

poptávka po e-knihách. Co chybělo, a tedy blokovalo růst, byly propojovací články mezi 

nabídkou a poptávkou, tedy mezi nezávislými autory a jejich čtenáři. Dominantní publikační 

platformy propojené s elektronickými obchody tento problém vyřešily (Hviid, Jacques & 

Sanchez, 2017). Kdyby velké technologické firmy a americká knihkupectví nevytvořily 

jednoduše použitelné publikační platformy a nepřijaly by nezávislé e-knihy do svého portfolia,          

s velkou pravděpodobností by i dnes stál elektronický self-publishing na okraji zájmu čtenářů a 

množství vydaných titulů by bylo významně nižší (Greve & Seo Yeon Song, 2017).  

 

Některé významné služby pro elektronický self-publishing započaly svou existenci jako projekty 

v rámci zavedených firem (např. výše zmíněný KDP od Amazonu či Nook Press od 

Barnes&Noble), jiné se objevily jako zcela nové firmy (Smashwords, BookBaby, Lulu a mnoho 

dalších), aby postupně vyrostly do velkých společností. Kromě těchto významných online 

publikačních platforem vzniklo koncem 20. a počátkem 21. století mnoho programů, které 

umožňují tvorbu e-knih přímo na počítači, a kterých využívají především technicky zdatnější 

spisovatelé. 

 

S rostoucím množstvím nezávislých e-knih a rostoucím objemem financí, které tento segment 

literatury generoval, se postupně objevilo velké množství různých dalších online i offline služeb, 

které nezávislé autory podporovaly: od online aplikací sloužících k různým partikulárním účelům 

(např. měření počtu stažení e-knih v různých e-shopech) přes odborníky (tj. různé konzultanty, 

specialisty), kteří radí autorům, jak nezávislou e-knihu vydat, až po firmy, které autorům nabízí 
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korektury, sazbu a různé další práce. Oproti počátkům elektronického self-publishingu se kvalita 

nezávisle publikovaných e-knih (ve smyslu kvality souborů) díky rozvoji dedikovaných               

e-knižních formátů, jednoduše použitelných vydavatelských nástrojů a různých forem podpory 

výrazně zlepšila. Autoři vůbec poprvé dostali možnost vytvářet e-knihy, které svými 

charakteristikami plně odpovídají kvalitním e-knihám vydaným v nakladatelstvích, ač této 

možnosti z různých důvodů mnohdy nevyužívají.9 

 

Podpora nezávislých e-knih ze strany Amazonu, Barnes&Noble, Apple, Google a jiných velkých 

společností však neměla vliv pouze na autory, ale také na čtenáře. Ti se vůbec poprvé mohli 

setkat s nezávisle publikovanými elektronickými knihami v e-shopech, které již znali a které 

navštěvovali. Elektronický self-publishing se tedy stal známým a akceptovaným fenoménem             

i mezi částí čtenářů. Nezávislé e-knihy již nebyly okrajovým typem literatury, který by si lidé 

museli složitě a záměrně vyhledávat, ale vůbec poprvé byly čtenářům přímo předloženy                    

v obchodech, kde již byli zvyklí nakupovat. Mezi standardně vydanou e-knihou a nezávislou       

e-knihou nebyly na stránkách elektronických obchodů na první pohled patrné rozdíly; vše bylo 

soustředěno na jednom místě. Ač stále existovalo množství autorských webů, diskuzních fór či 

specializovaných oborových webů, kde bylo možné najít nezávisle publikované e-knihy, byly to 

právě velké e-shopy, které přiblížily tento segment literatury širokému spektru čtenářů. Tyto           

e-shopy – díky jednoduchosti výběru, platby a stažení přímo do čtečky – transformovaly 

nezávisle vydané e-knihy v masový fenomén: například v polovině roku 2014 bylo na Amazonu 

31 % prodaných e-knih z kategorie bestsellerů vydáno samotnými autory („July 2014 Author 

Earnings Report“, 2014). Ve druhé polovině roku 2016 to již bylo mezi 35 a 40 % („May 2016 

Author Earnings Report“, 2016). V současné době není elektronický self-publishing využíván 

pouze pro publikování okrajových žánrů (i když i tyto na něm stále mají svůj podíl), ale stal se 

prostředkem pro vydávání prakticky všech druhů či žánrů literatury a vzešlo z něj mnoho 

celosvětově úspěšných titulů. Zároveň je však nutné připomenout, že podle všech dostupných 

informací a statistik – jakkoli jsou neúplné a nepřesné – si většina nezávisle vydaných 

elektronických knih nenachází významné množství čtenářů, počet stažení zůstává nízký a 

spisovatel se psaním a nezávislým vydáváním elektronických či papírových knih neuživí.           

V tomto ohledu tedy sféra self-publishingu kopíruje sféru tradičního vydávání s nakladateli. 

                                                 
9 Problémům s kvalitou nezávisle vydaných e-knih se věnuje pododdíl 2.11.2. 
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Dominance Amazonu a dalších velkých společností podporujících nezávislé vydávání e-knih je 

již delší dobu kritizována (Grogan, 2015; Semuels, 2018). Příčinou je soustředění moci do rukou 

několika největších technologických firem místo jejího rovnoměrného rozprostření mezi více 

menších subjektů, a s tím související závislost samovydavatelů na těchto velkých společnostech. 

Řešením situace by mohla být technologie blockchainu, a tedy přímého propojení mezi autory a 

jejich čtenáři, které by omezilo význam mezičlánku, jakým je např. právě Amazon (Ross, 2017). 

2.6.1 Faktory vedoucí k růstu elektronického self-publishingu: shrnutí 

Významných skutečností, díky kterým se elektronický self-publishing stal v USA a některých 

dalších zemích během jednoho desetiletí široce používaným způsobem vydávání literatury, bylo 

více. Nelze tedy říci, že jedna z příčin je zcela dominantní. Nezávislé elektronické publikování 

rostlo díky kombinaci různých okolností, přičemž autor této práce považuje za důležité upozornit 

zejména na následující dvě: 

 

● Vývoj na poli ICT. Zásadním předpokladem pro růst segmentu nezávislé elektronické 

literatury byla široká dostupnost internetového připojení a vývoj informačních technologií 

do takového bodu, kdy bylo možné elektronické knihy nejen snadno vytvářet, ale také 

šířit a jednoduše prodávat. Aby měli spisovatelé možnost v širším měřítku elektronicky 

publikovat, muselo se jim dostat takového souboru prostředků, který byl snadno 

použitelný, velmi levný nebo přímo bezplatný a pokud možno trvale funkční. Na straně 

zákazníků, respektive čtenářů, hrál potom zásadní roli hardware a software, který umožnil 

jednoduché a příjemné čtení. 

● Komercionalizace elektronického self-publishingu. Pro transformaci technologických 

možností v reálně použitelné nástroje je většinou třeba velkých finančních investic. 

Přestože nezávislá elektronická literatura byla dostupná již dříve, skutečný kvalitativní i 

kvantitativní posun pro ni znamenalo až zapojení velkých firem v první dekádě 21. století. 

Na počátku to byl především Amazon, kdo se zasloužil o rozšíření elektronického self-

publishingu mezi autorskou i čtenářskou veřejnost; k Amazonu se postupně přidaly další 

významné technologické firmy, nakladatelství i startupy. Motivací těchto společností byly 

v první řadě finance: nezávislé elektronické publikování představovalo nadějný, avšak 

dosud nevytěžený segment literatury, z něhož mohly plynout značné příjmy. Přínosem 
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velkých společností bylo především vytvoření prostředí, které funguje co možná nejsnáze, 

a v němž mohou autoři jednoduše publikovat a čtenáři jednoduše nakupovat. 

2.7 Elektronický self-publishing a jeho vztahy k dalším 

formám publikování 

Nezávislé vydávání elektronických knih nestojí v celém vydavatelském prostředí izolovaně, ale 

má poměrně široké přesahy k dalším formám publikování. Pohyb autorů můžeme pro 

zjednodušení sledovat na dvou osách:  

A. Médium (kniha papírová, elektronická či jiná) 

B. Vztahy s nakladateli (spolupráce plná, částečná či žádná) 

2.7.1 Médium 

Rozvoj elektronického self-publishingu jako takového nastal až s masifikací e-knih. Mnoho 

autorů, kteří by dříve nepsali, nebo psali, ale nevydávali, začalo své texty publikovat právě proto, 

že díky digitálním technologiím je celý proces relativně jednoduchý a v krajním případě zcela 

bezplatný. Samovydávání e-knih je v typickém případě také levnější a jednodušší než 

samovydávání papírové literatury (Jentetics, 2017).  

 

Elektronický self-publishing je však se samovydáváním tištěných knih do jisté míry provázán,         

i když míra tohoto propojení se u různých autorů velmi liší. Někteří spisovatelé vydávající své 

papírové knihy vlastním nákladem vydávají v současné době své texty také ve formě e-knih. 

Naopak někteří spisovatelé vydávající e-knihy publikují svá díla (všechna nebo jen některá, 

většinou ta úspěšnější) později také v papírové formě. Důvodem je záměrné oslovení té části 

čtenářstva, která čte knihy pouze na papíře, případně zde hraje roli prostá touha autorů vytvořit 

knihu jako fyzický, uchopitelný artefakt (Thomlison, 2015). Zdá se, že nezávislí autoři 

elektronických knih se ve velkém počtu proti papírovým knihám nijak nevymezují a pokud 

nastane příznivá situace pro transformaci e-knihy v knihu papírovou, autoři této možnosti využijí. 

Elektronický self-publishing tak přispívá k rozvoji papírového self-publishingu, což ovšem platí 

také naopak. 
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Rozdíly mezi elektronickým a papírovým self-publishingem je možné shrnout v těchto bodech: 

● Nutnost zapojení dalších subjektů (s vydáním papírové knihy vždy do nějaké míry 

pomáhá autorovi společnost, která se na tento typ činnosti specializuje; nutností je knihu 

vytisknout). 

● Náklady na vydání a distribuci (s výše uvedeným bodem souvisí vyšší cena vydání tištěné 

knihy, stejně jako nutnost platit za její dopravu do knihkupectví nebo k zákazníkovi). 

● Způsob prodeje a šíření (tištěné knihy je nutné skladovat a fyzicky distribuovat). 

 

Kromě praktických rozdílů souvisejících s náklady a výrobou samotné publikace existuje mezi 

elektronickým a papírovým self-publishingem značný rozdíl v percepci ze strany čtenářů i 

spisovatelů. Zatímco vydávání tištěných knih vlastním nákladem je stále ještě zatíženo 

problematickou pověstí činnosti, k níž se uchylují neúspěšní spisovatelé (Laquintano, 2013), 

elektronický self-publishing tímto stigmatem netrpí (Beagle, 2015). 

2.7.2 Vztahy s nakladateli 

U spolupráce nezávislých autorů s nakladateli můžeme identifikovat tři hlavní postoje, respektive 

tři skupiny autorů:  

1. spisovatelé, kteří se z různých důvodů rozhodli publikovat nezávisle a v průběhu své 

kariéry tak činí; s nakladateli nemají zkušenosti a nespolupracují s nimi, 

2. spisovatelé, kteří dříve vydávali u nakladatelů, ale rozhodli se svá další díla publikovat 

sami, 

3. spisovatelé, kteří začali publikovat nezávisle, ale později navázali spolupráci                          

s nakladateli. 

 

Část samovydavatelů se přitom v průběhu své spisovatelské dráhy průběžně pohybuje na pomezí 

self-publishingu a vydávání u nakladatelů: některou knihu vydají sami, u jiné naváží spolupráci        

s nakladatelem a nezaujímají na ose nezávislost–nakladatel žádné pevné místo. Proti 

nakladatelům se nijak nevymezují a uznávají jejich pozitivní roli přispívající k produkci kvalitní 

literatury. Část nezávislých spisovatelů potom zastává zcela opačné stanovisko a nakladatele 

chápe jako negativní či nepotřebný prvek; self-publishing je podle těchto autorů jednoznačně 

nejlepším způsobem, jak vydat knihu (Kilborn, Konrath & Eisler 2011). 
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Od vztahů autorů s nakladateli se částečně odvíjí popularita self-publishingu, respektive jeho 

elektronické podoby. Různé zdroje (Baverstock & Steinitz, 2013b; Thomlison 2015) se shodují 

na tom, že self-publishing – ať papírový či elektronický – je především reakcí na obtíže spojené   

s vydáváním knih u nakladatelů. Většina napsaných děl je nakladateli odmítnuta, přičemž velké 

potíže s přijetím knihy mají především autoři, kterým zatím žádná kniha nevyšla a prezentují 

nakladateli svůj první rukopis. Pokud nakladatelé knihu k vydání přijmou, autor většinou ztratí 

část svých práv k dílu. Autor také často ztrácí možnost výrazněji zasahovat do výsledné podoby 

své knihy (včetně např. obálky, formátu apod.), musí brát v úvahu připomínky redaktora, 

nerozhoduje o datu vydání (od přijetí knihy nakladatelem po její vydání může uplynout např. 

jeden rok či ještě delší doba) a z prodejní ceny knih dostává typicky částku pohybující se mezi  

10 % – 25 % (Hudský, 2010; Kaufman, 2013; Franklin, 2018). Zjednodušeně lze říci, že autor 

ztratí kontrolu jednak nad podstatnou částí publikačního procesu, ale také do určité míry nad 

samotným obsahem svého díla a jeho vnější podobou. Výše uvedené skutečnosti se liší                      

v závislosti na tom, jaký je vztah mezi nakladatelem a autorem, o jaký literární žánr se jedná,          

v jaké zemi je kniha vydaná apod., avšak v typickém případě se autor skutečně přizpůsobuje 

požadavkům nakladatelství a z částky utržené za prodané knihy dostává poměrně malý podíl. 

Nakladatelé se však chovají logicky: jsou to oni, kdo nese veškeré náklady spojené s publikací 

knihy, a kdo také přijímá veškeré riziko spojené s neúspěchem knihy na trhu. Pokud nakladatelé 

nejsou přesvědčeni o tom, že kniha může uspět, nejsou ochotni ji vydat. Tento princip funguje 

bez ohledu na to, zda se jedná o knihy papírové nebo elektronické. Je samozřejmě možné, že 

autor má s nakladatelstvím specifický vztah (např. si část práce na knize financuje sám, což mu 

dává větší rozhodovací pravomoci), případně že nakladatelství není při vydání knihy motivováno 

očekávaným ziskem, ale jinými cíli (vydání knihy je financováno z grantu atp.), nicméně pro 

majoritu vydávané beletrie platí charakteristiky uvedené výše.  

 

Častým důvodem pro samovydávání je také větší kontrola nad publikačním procesem, respektive 

nad výsledným dílem – jinými slovy tedy autorská svoboda. V nakladatelství je do transformace 

rukopisu v knihu zapojeno množství lidí a autor samotný se na nakladatelských pracech nepodílí 

a v typickém případě je příliš neovlivňuje. Self-publishing tedy pomáhá naplňovat ambice těch 

autorů, kterým nevyhovuje jejich pasivní role při publikaci knihy v nakladatelství (Baverstock & 

Steinitz, 2013b; Geuppert, 2013; Thomlison 2015). 
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S růstem popularity elektronického self-publishingu můžeme pozorovat další příčinu, proč tuto 

možnost autoři využívají. Tímto důvodem je prosté povědomí o elektronickém self-publishingu 

jako o realistickém způsobu vydání knihy. O nezávislém elektronickém publikování pravidelně 

píší v USA (ale např. i ve Velké Británii a jinde) nejen odborná, ale i masová média, a 

elektronický self-publishing je stále šířeji vnímán jako norma. Například britský The Guardian 

má pro články o self-publishingu dedikovanou celou jednu kategorii v kulturní rubrice svého 

webu. Jak ve své studii uvádějí Baverstock a Steinitz (2013b), častým důvodem k samovydávání 

je pro autory „pocit, že jsou součástí širšího trendu“. 

 

Dalším pravidelně zmiňovaným důvodem, proč se autoři přiklánějí k self-publishingu, je příslib 

vyšších výdělků. Bez ohledu na to, jak málo je kariéra finančně úspěšného spisovatele 

pravděpodobná, a tím spíše v oblasti beletrie, mnozí obhájci nezávislého vydávání e-knih 

akcentují finance jako jeden z primárních důvodů pro vydávání bez nakladatelů (Biederman, 

2012; Warner, 2014). Monetizace vydávání beletrie je extrémně náročná činnost a většina 

spisovatelů se samotným psaním neuživí; přesto však existuje úzká skupina nezávislých autorů, 

pro kterou je přechod od nakladatelství k self-publishingu z finančního hlediska zcela 

racionálním krokem: jsou to spisovatelé, jejichž předchozí knihy jsou komerčně úspěšné, známé, 

a které – publikovány nezávisle – mohou přinést autorovi lepší výdělky, než kdyby je vydával 

tradičním způsobem u nakladatele. Jak je patrné z dat serveru Author Earnings, na americkém 

trhu dosahují tržby z nezávisle vydaných e-knih kontinuálně desítek procent z celkových tržeb za 

e-knihy („January 2018 Report: US online book sales, Q2-Q4 2017“, 2018).  

 

Část úspěšných nezávislých autorů se v určité chvíli rozhodne pro navázání spolupráce                          

s nakladatelstvím, případně založí nakladatelství vlastní. V některých případech jsou nezávislí 

autoři osloveni ze strany nakladatelství a je jim nabídnuta možnost spolupráce. Jedná se 

především o úspěšné autory publikující na KDP. Vzhledem k dominanci Amazonu na poli 

elektronického self-publishingu sledují někteří nakladatelé úspěchy zde publikujících nezávislých 

autorů, a pokud některý dosáhne většího počtu prodejů, osloví ho s nabídkou spolupráce (Jones, 

2015). Kindle Direct Publishing i jiné publikační platformy a e-shopy jsou tedy pro nakladatelství 

jakýmsi testovacím polem, na němž se profilují úspěšní autoři, do nichž poté není problém 

investovat peníze, protože šance na prodej jejich knih je poměrně vysoká. Nakladatelé, kteří 
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sledují primárně finanční aspekty svého podnikání, jsou ochotni vyjít vstříc požadavkům 

úspěšných autorů a nabízejí jim výhodnější podmínky spolupráce než spisovatelům, jejichž 

úspěšnost na trhu není ověřena nebo je nízká.  

 

O tom, zda má self-publishing nějaké dopady na nakladatele v zemích, kde je rozvinutý (USA, 

Velká Británie, Austrálie atd.), existují různé spekulace a názory. Část spisovatelů a komentátorů 

říká, že self-publishing, a především jeho elektronická forma, může v brzké budoucnosti 

ohrožovat samotnou existenci nakladatelů a změnit podstatu jejich fungování (Geuppert, 2013). 

Jiné hlasy hovoří o tom, že self-publishing se nakladatelů nedotýká vůbec, respektive že z něj 

nakladatelé profitují (Buechner, 2014). Buechner uvádí, že díky self-publishingu získávají 

nakladatelství lepší přehled o tom, jaká situace panuje na knižním trhu, dozvídají se o úspěšných 

samovydaných titulech a mohou s jejich autory navázat spolupráci. Pokud už se nakladatelé             

k self-publishingu vyjadřují, jejich komentáře většinou potvrzují Buechnerovu tezi, nebo 

případně uvádějí, že se jich self-publishing netýká vůbec (Shatzkin, 2015). Je však otázkou, do 

jaké míry odráží vyjádření nakladatelů jejich skutečnou situaci. Např. Jones (2015) říká, že 

někteří nakladatelé se odlivu úspěšných spisovatelů k self-publishingu obávají. 

2.8 Role nakladatelů a nezávislých autorů 

Jádrem self-publishingu, a zároveň největším rozdílem oproti vydávání u nakladatelů, je přesun 

odpovědnosti za celý publikační proces a navazující činnosti na autora knihy. Spisovatel tedy 

nemá pouze tvůrčí úlohu, ale také roli nakladatele. Autor, jehož ambicí je vydané knihy aktivně 

šířit a prodávat, získává také roli projektového manažera a podnikatele (Ross, 2017). Je přitom 

lhostejno, zda si tyto role uvědomuje a cíleně s nimi pracuje, nebo u něj toto uvědomění chybí; 

alespoň dílčí práce, které spolu tyto role nesou, vykonává téměř vždy. 

2.8.1 K rolím nakladatele 

Pro detailnější porozumění činnostem, které by měl obsáhnout nezávislý autor, je vhodné nejprve 

popsat role, které zastává nakladatel. Rozsah i specifika těchto rolí se mění v závislosti na 

různých podmínkách, v typickém případě nicméně odpovídají následujícímu výčtu sestavenému 

dle Baránek (2014), Meadows (2017) a Pistorius (2011). 
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● Úloha iniciátora: pokud nakladateli nepřinese svůj rukopis samotný autor, je to často 

právě nakladatel, kdo iniciuje vznik nové knihy, tj. přichází k autorovi s nápadem. 

Nakladatel je do jisté míry také znalcem trhu a měl by vědět, co a jak je třeba psát, aby 

měla kniha naději na úspěch – ať už finanční nebo jinak definovaný. Rolí nakladatele je 

agregovat zpětnou vazbu a se získanými informacemi pracovat při rozhodování o dalších 

činnostech a předávat je autorovi. 

● Role spoluautora: nakladatel zajišťuje korektury, redakční i grafické práce a celkově 

připravuje knihu k vydání. V určitém slova smyslu je tedy spoluautorem knihy. Toto 

spoluautorství se do výsledné podoby textu může díky redakčním zásahům promítnout 

velmi podstatně. 

● Úloha strážce kvality: dvě výše zmíněné role s sebou nesou kontrolu kvality knihy, a to 

jak po stránce umělecké, tak po stránce zpracování knihy jako předmětu, respektive e-

knihy jako počítačového souboru. Pohled na to, co je a není kvalitní kniha, se velmi různí, 

nicméně úlohou nakladatele je starat se o to, aby produkoval knihy kvalitní                        

v kontextu dané doby, žánru, cen a dalších určujících faktorů. 

● Role investora: financuje-li vydání nakladatel sám, většinou není ochoten vydat knihu,          

u níž nepředpokládá návratnost investice. Nakladatel do větší či menší míry riskuje své 

finanční prostředky a podle toho se také chová. Důsledky mohou být pozitivní (důraz na 

to, aby byla kniha v očích cílové skupiny vnímána jako kvalitní) i negativní (tendence 

odmítat neprověřené autory nebo také díla z určitého hlediska kvalitní, ale s malou nadějí 

na komerční úspěch). V každém případě: díky tomu, že je nakladatel ochoten do knih 

investovat peníze, mohou na nich pracovat redaktoři, korektoři, typografové a další 

odborníci, kteří přispívají ke vzniku kvalitní knihy. 

● Role obchodníka a šiřitele: nakladatel (většinou prostřednictvím distributorů) zajišťuje 

přítomnost knih v obchodech, respektive přítomnost elektronických knih v e-shopech.         

E-knihy případně nabízí ke koupi – tj. ke stažení – přímo na vlastním webu. Nakladatel 

využívá znalosti trhu k nastavení cen a knihám realizuje (či spolurealizuje) 

marketingovou podporu, která často významným způsobem ovlivňuje úspěch knihy.            

S marketingem se pojí také role vlastníka značky; nakladatel prostřednictvím svého 

známého jména podporuje knihy a autory, jejichž jméno zatím není mezi čtenáři známé.  
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Pro porozumění rozdílům mezi uvažováním nakladatele a spisovatele je možné detailněji 

analyzovat roli, kterou hrají v úvahách o vydání knihy finance. Pokud nakladatel financuje 

vydání knihy z vlastních zdrojů a nikoli z grantu apod., sleduje většinou návratnost investice. 

Kontaktuje-li autor nakladatele s tím, že má nápad na knihu (případně ji má rozepsanou či 

dokončenou), nakladatel knihu odmítne, nevidí-li možnost komerčního úspěchu. Jinými slovy: 

pokud pro zamýšlenou knihu neexistuje cílová skupina ochotná knihu kupovat, nakladatel ji 

většinou nevydá. Podobný princip platí i tehdy, je-li vydání knihy nějakým způsobem dotované a 

nesleduje-li nakladatel finanční úspěch: existence cílové skupiny nebo nějaký jiný důvod pro 

vydání knihy (např. výjimečná umělecká hodnota nebo přínos pro určitou komunitu nebo obor) je 

přesto stále podmínkou. Nezávislý autor naproti tomu vydává knihu často jen proto, že ji napsal. 

Jistě tomu tak není vždy; někteří nezávislí autoři volí téma a celkovou podobu knihy dle znalostí 

trhu, kterému se cíleně snaží vyjít vstříc. Různé zdroje však ukazují spíše na fakt, že většina 

nezávislých autorů, a zvláště pak těch, kteří jsou na samém začátku kariéry, uvažuje jinak než 

nakladatel a nemá apriori nastavené cíle, kterých chce se svou knihou dosáhnout, ani nezvažuje 

existenci cílové skupiny, pro kterou píše (Grabas, 2015; Neff, 2018). 

 

Nahlédnuto z té nejobecnější perspektivy, význam či roli nakladatele z hlediska přístupu autorů 

na trh můžeme vnímat dvojím způsobem: 

● 1) Nakladatel je strážcem sféry publikovaných knih. Tato jeho funkce je pozitivní a 

prospěšná. Nakladatel díky svým zkušenostem dokáže rozlišit dobrou knihu od špatné; ty 

dobré vydává (a tedy poskytuje čtenářům s jistou zárukou kvality), zatímco špatným 

knihám brání v přístupu na trh, což je čtenáři ku prospěchu (Genêt & Poirier, 2014).  

● 2) Nakladatel brání spisovatelům ve vstupu na trh; odmítá vydat i kvalitní a přínosnou 

literaturu. Především pro spisovatele bez jakékoli historie je velmi složité přesvědčit 

nakladatele, aby jeho první knihu vydal; nakladatel tak představuje negativní prvek, který 

stojí mezi spisovatelem a čtenářem (Pearson, 2015). 

 

Mezi spisovateli, kteří sami vydávají své e-knihy, se objevují jak zastánci prvního, tak druhého 

pohledu na roli nakladatele. Žádný kvantitativní výzkum ukazující poměr těchto pohledů 

pravděpodobně nebyl publikován, avšak zdá se, že skupina nezávislých autorů akceptující 

nakladatele jako důležitou součást literárního světa není malá (Thomlison, 2015). 
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2.8.2 Nezávislý autor, jeho role a navazující problémy 

Elektronický self-publishing ve své základní, „čisté“ podobě předpokládá, že autor na sebe bere 

zodpovědnost za veškeré aktivity, které tradičně zajišťuje nakladatel. Činnosti, které by měl 

spisovatel provádět, bývají typicky následující: 

● pravopisná a stylistická kontrola textu, 

● posouzení kvality a smysluplnosti textu z obsahového hlediska, 

● sazba, 

● grafické práce, tvorba ilustrací, tvorba obálky, 

● výběr vhodných e-knižních formátů a transformace výchozího souboru v e-knihu, 

● zveřejnění e-knihy v elektronickém obchodě nebo jinde na webu, 

● marketing, navazování vztahů s prodejci, zajištění přítomnosti e-knihy v prodejní síti, 

● ochrana autorských práv, 

● získávání a analýza dat o prodejích a případně o chování čtenářů, 

● dohled nad finanční stránkou publikování. 

 

Tento seznam činností je jakýmsi optimem, ke kterému se však většina nezávislých autorů ve své  

praxi nepřibližuje. Hlavní důvody jsou dva: 

1. jediným skutečně nutným krokem pro nezávislé vydání e-knihy je zveřejnění textu               

v elektronickém obchodě nebo jinde na webu. Provedení dalších kroků, které předcházejí 

vydání nebo po něm následují – jakkoli jsou prospěšné – je věcí volby. Spisovatel, který 

převede výchozí text do e-knižního formátu (nebo ho v krajním případě ponechá ve 

výchozím formátu) a umístí ho na web, může oprávněně prohlásit, že vydal e-knihu. 

2. Samovydavatelé mají oběcně nízké znalosti týkající se publikačního procesu a nejsou 

seznámeni se všemi optimálními kroky, které je vhodné provést pro vydání kvalitní            

e-knihy (Baverstock, 2011). 

 

Rozhodnutí autora o provedení nebo neprovedení těchto kroků většinou významným způsobem 

ovlivňuje kvalitu vydaného díla a případně také finanční částku utrženou za jeho prodej. Mnoho 

samovydavatelů si však veškerá specifika self-publishingu neuvědomuje. Neznají publikační 

proces a neví, jaké činnosti a proč je třeba provést, případně neví jak. Samotná skutečnost, že se 

člověk rozhodne napsat knihu, neznamená, že se zároveň stane dobrým samovydavatelem. 
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Je také potřeba zdůraznit jeden často přehlížený aspekt self-publishingu. Nezávislý autor, jehož 

záměrem je publikovanou literaturu prodávat, se stává do jisté míry podnikatelem, a to bez 

ohledu na to, že tak sám sebe nenazývá. Jeho produktem, „zbožím,“ je e-kniha, a jeho cílem je 

zajistit této e-knize propagaci a odbyt. S tím se mohou pojit takové činnosti jako analýza cílových 

skupin, výběr marketingových kanálů, cenotvorba, řešení případného porušování autorských práv 

a mnoho další práce, o níž autor při psaní knihy nemusí nic vědět, a jejíž náročností (časovou, 

finanční i odbornou) může být později překvapen (Ross, 2013). Zvládnutí těchto činností, 

respektive dohled nad širokým spektrem oblastí může být pro nezávislé autory velmi 

vyčerpávající či přímo nemožné. Častým důsledkem bývá již zmíněná nízká kvalita nezávisle 

vydaných e-knih, které nesplňují očekávané standardy, respektive neúspěch knihy na trhu. 

 

Při vydávání s nakladatelem je naopak primární rolí autora psaní a dodání textu, čímž jeho 

aktivita do značné míry končí. Spisovatel si tak uvolňuje kapacity k jiným činnostem, tj.                    

k dalšímu psaní či k jiné práci (je třeba zopakovat, že většina autorů beletrie se psaním neuživí). 

Rozsah autorova zapojení do dalších nakladatelských činností se samozřejmě může lišit                 

v závislosti na vztahu s nakladatelem a na pozici, kterou si v publikačním procesu vytvoří: 

zatímco někdy je spisovatel z dalších aktivit téměř vypojen, jindy s ním nakladatel jednotlivé 

kroky konzultuje nebo je na spisovatele deleguje. Nejtypičtějším scénářem je však zřetelné 

rozdělení zodpovědností na autorovu část (psaní knihy a někdy také propagační aktivity) a 

nakladatelskou část (příprava textu k vydání a navazující činnosti). 

 

Role nezávislého autora se tedy významně liší od role, kterou autor zastává u klasického 

vydávání s nakladatelem. Předpokladem tvorby kvalitních e-knih je znalost jednotlivých fází či 

kroků v publikačním procesu, respektive ochota se danou problematiku naučit a potřebné činnosti 

skutečně provést. Znalost těchto kroků však pro samotné zveřejnění textu v e-shopu nebo jinde na 

webu není nutná a mnoho spisovatelů vydává své e-knihy pouze se znalostí publikační 

technologie (programu, platformy) bez povědomí o širším kontextu. Tuto skutečnost potvrzují jak 

zahraniční zdroje (Thomlison, 2015), tak vlastní výzkum autora této dizertační práce. Je 

pravděpodobné, že větší znalost publikačního procesu vykazují spisovatelé, kteří již sami vydali 

více knih, a kteří tak měli možnost získat s nezávislým vydáváním (a problémy s ním spojenými) 
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více zkušeností. Tito autoři také častěji vyhledávají při self-publishingu pomoc dalších subjektů, 

např. redaktorů (Barkham, 2012; Kieffer, 2017). 

2.9 Typy elektronického self-publishingu 

Současný elektronický self-publishing je možné rozdělit na několik hlavních typů a podtypů. 

Jeden z obecně akceptovaných způsobů kategorizace vychází z míry zapojení autora do 

publikačního procesu. Ač se různé autority v členění elektronického self-publishingu do jisté 

míry odlišují (určité jeho subtypy uvádějí jako samostatné kategorie), vždy se pohybujeme po 

škále, kdy na jedné straně je míra zapojení autora velmi silná, zatímco na opačném konci se          

z autora stává zadavatel práce, kterou realizují jiné subjekty. 

 

Hlavní, vzájemně odlišné kategorie self-publishingu, jsou tyto:  

● skutečný (čistý) self-publishing,  

● asistovaný self-publishing, 

● hybridní self-publishing.  

2.9.1 Skutečný (čistý) self-publishing 

Značná část nezávislých autorů (v současnosti v globálním měřítku pravděpodobně stále většina, 

nicméně průkazná data o tomto nejsou k dispozici) vykonává majoritu činností spojených                  

s vydáním e-knihy zcela nebo téměř sama. Případnou jazykovou kontrolu či jiné práce velmi 

často vykonávají lidé z autorova okolí – příbuzní, známí apod. Část autorů si na některé činnosti 

najímá odborníky (např. ilustrátora či redaktora), ale podstatnou část práce při vydání knihy 

skutečně realizují sami. 

  

Čistý self-publishing je finančně nenáročný a v krajním případě může být realizován zcela 

zdarma. Negativem jsou však časové náklady, a také náročnost na odborné znalosti, které by měl 

autor mít, aby ze svého textu vytvořil kvalitní e-knihu. Při čistém self-publishingu má jediný 

člověk – autor knihy – stejné role a zodpovědnosti, jaké má v nakladatelství množství odborníků 

(Underdown, 2018). Vážným problémem potom může být již zmíněná nižší kvalita e-knihy a 

následné potíže s jejím šířením, negativní reakce čtenářů a poškozené jméno autora.  
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2.9.2 Asistovaný self-publishing 

Asistovaný self-publishing označuje situaci, kdy autor nevydává knihu prostřednictvím 

nakladatelství, ale nevydává ji ani sám. Pro podstatnou část činností potřebných k vydání knihy 

využívá odborníků či služeb, které existují na trhu právě pro nezávislé autory. Spisovatel tedy 

knihu sám napíše, ale o korekturu, editaci, sazbu, ilustrace či konverzi výchozího souboru do          

e-knižních formátů se do velké míry starají firmy či profesionálové, které si autor platí (Rose, 

2018). Autor přitom může fungovat jako svého druhu projektový manažer, jehož úlohou je řídit 

celý proces.  

 

Hlavním přínosem asistovaného self-publishing obyčejně bývá vyšší kvalita e-knihy, která by se 

měla blížit či být na úrovni e-knihy vydané nakladatelstvím. Značným problémem však může být 

relativně vysoká cena, kterou autor zaplatí jednotlivcům či firmám za jejich práci, případně také 

nevýhodný obsah smlouvy s firmou, která zajišťuje jednotlivé činnosti (firma si např. může 

nárokovat autorská práva k dílu) (Guare, 2014). 

2.9.3 Hybridní self-publishing 

Hybridní publishing označuje situaci, kdy autor při vydání knihy úzce spolupracuje                      

s nakladatelstvím nebo s firmou, která zajišťuje celý publikační proces (Mohr, 2015; Spector, 

2016).10 Autor si však ponechává plná práva k dílu a vybrané činnosti související s vydáním 

knihy může provádět sám (například marketing, analýzy čtenářského chování apod.).  

 

Přínosem hybridního vydávání je vyšší kvalita e-knihy, srovnatelná s kvalitou publikací od 

nakladatelů. Hlavním negativem hybridního přístupu může být vysoká cena, kterou musí autor za 

vydání zaplatit. Ač je možné přenést část z ceny za vydání knihy na nakladatele, typicky je to 

autor, kdo musí nést většinu nákladů. Jak uvádí ve svém článku Warner (2016), při hybridním 

publishingu (je-li autorovým partnerem nakladatelství) funguje většinou tento finanční vzorec: 

čím vyšší částku je autor ochoten zaplatit za pomoc s vydáním (a tak sejmout z nakladatele část 

rizika), tím vyšší podíl z tržeb později dostane. Pokud nese většinu počátečních výdajů 

nakladatel, je autorův podíl na tržbách nižší. 

                                                 
10 Některé zdroje označují jako hybridní vydávání (hybrid publishing) situaci, kdy autor některá díla vydá 

sám, zatímco jiná tradičním způsobem u nakladatele. Takový autor je potom nazýván hybridním autorem 
(Friedman, n.d.) 
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2.10 Služby pro nezávislé elektronické autory 

Masifikace elektronického self-publishingu s sebou přinesla bezprecedentní rozvoj různých 

služeb pro autory. Spisovatelé mohou v současné době najít podpůrný nástroj či službu prakticky 

pro jakoukoli činnost, která souvisí s nezávislým vydáváním e-knih. Významnou příčinou 

rozvoje podpůrných služeb pro autory je fakt, že značný počet nezávislých autorů není schopen 

nebo ochoten optimálním způsobem provádět činnosti spojené s vydáváním, přičemž část těchto 

autorů je ochotna využívat pomoci dalších subjektů. Někteří nezávislí spisovatelé hledají 

bezplatnou pomoc a obrací se na odborníky, kteří jsou v určitých případech ochotni asistovat při 

vydání knihy zdarma (např. proto, že jsou fanoušky určitého žánru a chtějí se dobrovolně podílet 

na vzniku kvalitní knihy). Část autorů je připravena za pomoc s vydáváním platit, což vede             

k růstu počtu společností, resp. jednotlivců nabízejících odborné placené služby pro nezávislé 

spisovatele. 

 

Hlavní skupiny podpůrných nástrojů a služeb pro elektronický self-publishing jsou tyto: 

● Online publikační platformy (Amazon KDP, SmashWords, Kobo a další), 

● konvertory (programy, které vytvoří z výchozího souboru e-knihu), 

● weby s nabídkou služeb zdarma (odborníci či jiní dobrovolníci, kteří nabízejí autorům 

pomoc s vydáváním), 

● weby s nabídkou placených služeb (sdružují se na nich profesionálové, tj. jednotlivci, 

které si může autor najmout na určitou práci), 

● firmy, které nabízí asistenci s jakoukoli činností v publikačním procesu i po něm, 

● programy a online aplikace sloužící různým jiným účelům (analytickým, marketingovým, 

aj.), 

● knihovny. 

 

Výše popsané nástroje a služby s výjimkou knihoven jsou blíže popsány v kapitole 2.14, která se 

věnuje analýze self-publishingu z hlediska obsahu činností, které jsou při něm prováděny. Self-

publishing prováděný s pomocí knihoven z obvyklých činností vybočuje a je proto popsán přímo 

v textu níže. 
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2.10.1 Knihovny jako centra self-publishingu 

Především ve Spojených státech se do elektronického self-publishingu zapojují také veřejné 

knihovny. V rámci hledání nových rolí začaly některé knihovny organizovat kurzy pro začínající 

autory, jejichž náplní je vysvětlení publikačního procesu a poukázání na význam jednotlivých 

činností, které by měli nezávislí autoři při vydávání provádět. Náplní kurzů bývá také výuka 

počítačových dovedností či přímo práce s publikačnímu platformami a programy pro nezávislé 

vydávání e-knih. Kurzy se zaměřují jak na self-publishing papírových knih, tak e-knih 

(Moulaison Sandy & Million, 2014). V některých knihovnách pomáhají autorům vydat jejich 

texty přímo zaměstnanci knihoven, případně také nezávislí autoři, kteří již své knihy vydali a 

rozhodli se s knihovnou spolupracovat; další možností je spolupráce knihovny s některou              

z publikačních platforem či společností poskytujících nástroje pro self-publishing. 

 

Knihovny při poskytování asistence s nezávislým publikováním často vycházejí ze své role 

místního kulturního centra, které navštěvují lidé z okolí (Moffat, 2013; Conrad, 2017). Cílem 

těchto aktivit je většinou ověření konceptu jako takového, tj. zda je v možnostech knihoven 

takové služby nabízet v požadované kvalitě, a zda je o ně mezi spisovateli zájem. Na problémy 

související s kvalitou těchto služeb (např. nedostatek kvalifikovaného personálu) a s rozdílným 

očekáváním autorů a knihoven upozorňuje ve své studii Moulaison Sandy (2016). Conrad (2017) 

uvádí, že knihovny různého typu (národní, veřejné, univerzitní atd.) mohou při podpoře self-

publishingu sloužit jako záruka jeho kvality. Conrad přitom argumentuje dlouhou historií 

nakladatelské činnosti, kterou mnohé knihovny v USA, ale i jinde, vykazují. V současné době 

mohou získané zkušenosti a znalosti investovat právě do podpory elektronického self-publishingu 

a rozšířit tak svoji funkci v rámci komunity svých čtenářů. Běžným službám, které knihovny 

nezávislým autorům nabízejí, se vymyká publikační platforma Self-e, což je společný projekt 

amerického časopisu Library Journal a dalších subjektů včetně knihoven (Bauer, 2017). Tato 

publikační platforma slouží spisovatelům k jednoduchému vydávání e-knih a lze ji tak řadit            

k podobným projektům Amazonu, Googlu a dalších technologických firem. 

 

Jiným fenoménem souvisejícím s knihovnami je zařazování nezávisle publikovaných 

elektronických textů do knihovních fondů. Postoje knihoven k nezávisle vydané literatuře jsou 

různé, od odmítání přes nezájem či neznalost problematiky až po snahu uchovat a zpřístupnit 
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pokud možno co nejvíce takto vydaných děl. Poměrně funkční se ukazuje být partnerství 

knihoven s publikačními platformami. Příkladem je spolupráce s platformou Smashwords, díky 

které získaly zúčastněné knihovny v USA, Kanadě, Austrálii i jinde přístup k více než 300 

tisícům nezávisle vydaných e-knih (Coker, 2017).  

2.11 Negativní jevy v elektronickém self-publishingu 

V kontextu nezávislého vydávání elektronických knih jsou obvykle zmiňovány tři hlavní 

problémové oblasti:  

1. rozporuplné vnímání ze strany veřejnosti, 

2. nižší kvalita publikovaných e-knih, 

3. potíže s prodejem. 

 

Dalším často zmiňovaným problémem jsou vlastnosti e-knih jako takových, tedy bez ohledu na 

to, zda byly vydány nakladatelem nebo autorem. Jedná se mj. o nestejné zobrazení textu na 

různých čtecích zařízeních, neexistence jednoho standardního formátu, potřeba hardwaru ke čtení 

textu atd. Problematické vlastnosti e-knih však přímo nesouvisí se zaměřením této dizertační 

práce a není proto vhodné se jim zde rozsáhleji věnovat. Kvalitní přehledový text o tomto tématu 

zpracoval např. Stork (2001). 

2.11.1 Rozporuplné vnímání ze strany veřejnosti 

Elektronický self-publishing je podle některých autorů (Salkowitz, 2010; Thomlison, 2015) stále 

poznamenán stigmatem vanity publishingu, tedy vydávání papírových knih vlastním nákladem, 

který zejména ve druhé polovině 20. století získal v některých západních zemích negativní 

konotace (Henn, 2014). Vzhledem k tomu, že se tímto způsobem vydávaly téměř výhradně knihy 

odmítnuté nakladatelem a z velké části skutečně méně kvalitní (respektive pro omezené publikum 

jako je rodina, firma apod.), až na výjimky se spisovatelům nedařilo tyto knihy šířit a prodávat. 

Spisovatelé, kteří vydávali knihy vlastním nákladem, byli považováni za nedostatečně 

talentované a neschopné vydat knihu u nakladatele (Neary, 2012). Nezávislí autoři papírových 

knih měli v typickém případě omezený přístup do distribuční sítě, k recenzentům (pokud autor 

poslal k recenzi knihu, kterou si vydal sám, byla recenze odmítnuta), omezenou možnost účasti           

v literárních soutěžích i ztížený přístup do některých autorských organizací a sdružení.  
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S masifikací elektronického self-publishingu se pověst nezávislého vydávání pozvolna mění a 

self-publishing jako takový – tedy elektronický, a díky němu postupně také papírový – začíná být 

považován za standard, který je již prostý negativního vnímání ze strany veřejnosti (Morrissey, 

2014; Beagle, 2015), i když tento názor  nesdílejí všichni (Charles, 2014). Ke změně vnímání 

self-publishingu přispívá dle některých autorů jednak počet e-knih vydaných samotnými 

spisovateli prostřednictvím široce známého Amazonu (Alter, 2016), tak bestsellery, které byly 

nejprve vydány bez nakladatele jako e-knihy (Balson, 2013; Dickerson, 2015). Thomlinsonova 

(2015) studie, stejně jako výzkum autora této dizertační práce však ukazují, že část nezávislých 

elektronických spisovatelů má i v současnosti obavy z negativního vnímání self-publishingu ze 

strany čtenářů.  

2.11.2 Nižší kvalita publikovaných e-knih 

Nelze prohlásit, že e-knihy vydané bez nakladatelů jsou apriory horší kvality než e-knihy vydané 

tradičním způsobem. Ukazuje se však, že podíl problematických e-knih je mezi texty vydanými 

samotnými autory vyšší než mezi e-knihami vydanými v nakladatelstvích (Newland, 2015). 

Kvalitu knihy je v zásadě možné posuzovat ze dvou perspektiv: zaprvé z hlediska zpracování           

e-knihy jako věci (počítačového souboru), zadruhé z hlediska umělecké či jiné kvality obsahu. 

Úroveň knihy jako věci je možné posoudit do velké míry objektivně a panuje zde shoda v tom, 

jaké faktory je třeba brát v úvahu. Jedná se o jazykovou bezchybnost textu, kvalitu sazby, úroveň 

grafického zpracování, vhodnost použitého formátu vůči účelu e-knihy apod. Kvalitou obsahu 

rozumíme například uměleckou hodnotu u beletrie, přičemž tento typ kvality knihy často není 

možné jakkoli objektivně posoudit. V mnoha případech jsou konečným hodnotitelem čtenáři, 

respektive jejich ochota si určitou e-knihu stahovat a případně za ni platit.  

 

Elektronické knihy vydané samotnými autory jsou často problematické z obou hledisek. Příčinou 

je především neschopnost či neochota nezávislých autorů převzít role, které vydání knihy 

vyžaduje, a vykonat potřebné práce v přijatelné kvalitě (případně chybějící povědomí o existenci 

a významu těchto prací). Problém s kvalitou obsahu důsledkem absence redaktorů či betačtenářů, 

případně neochotou spisovatele vzít v úvahu jejich doporučení. Nižší kvalita některých e-knih 

vede k poškození pověsti autora, k nízkým prodejům, a také, jak se někteří autoři či komentátoři 

obávají, přispívá ke špatné pověsti self-publishingu jako takového (Kozlowski, 2017). 
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Příkladem, který ilustruje dopady nižší kvality samovydávaných e-knih, je postoj Amazonu             

k těmto knihám. Amazon svými aktivitami velmi usnadnil a urychlil přístup nezávislých autorů 

na trh, když vytvořil publikační platformu KDP a ve svém knihkupectví nabídl čtenářům e-knihy 

vydané bez nakladatele. V současnosti však Amazon dochází k závěru, že ho může tato podpora 

self-publishingu v očích zákazníků poškozovat. Vzhledem k tomu, že mnoho e-knih vydaných 

přes KDP samotnými autory nedosahuje kvality tradičně vydaných knížek, mohl by Amazonu 

nastat odliv zákazníků. Nejednalo by se přitom pouze o čtenáře e-knih, ale o zákazníky Amazonu 

obecně. Na základě špatných zkušeností s e-knihami by se mohli rozhodnout nakupovat knihy 

jinde a k Amazonu se již nevrátit. I kdyby tento scénář ve velkém měřítku nenastal, mohlo by se 

stát, že lidé ztratí důvěru ke knihám s nízkými cenami, což jsou typicky právě e-knihy vydané 

bez nakladatelů přes KDP. Pokud by se toto stalo, mohl by nastat pokles obratu z celé jedné 

kategorie knih. Faktem je, že v nabídce Amazonu se v posledních letech objevilo mnoho e-knih, 

které nesplňují očekávání, která čtenáři od knih mají: některé nezávislé e-knihy bývají velmi 

krátké (okolo 10-20 stran) a nekvalitní jak co se týče provedení, tak obsahu (ten je v extrémním 

případě zkopírován např. z Wikipedie; toto podvodné chování autorů se nazývá Kindle scam). Ač 

se tyto problémy mohou zdát přehnané, Amazon je otevřeně artikuluje, stejně jako vůli je řešit 

(Haines, 2018). Přes výše uvedené obavy je však Amazon stále velmi silným obhájcem 

elektronického self-publishingu, jeho KDP je nejpopulárnější platforma pro elektronický self-

publishing a Amazon má z nezávisle publikovaných e-knih vyšší příjmy než jakýkoli jiný subjekt 

na světě. 

 

Pro zachování objektivity je potřeba upozornit na fakt, že mnoho nezávisle publikovaných e-knih 

dosahuje jak vysoké kvality zpracování, tak kvality obsahové či umělecké. Především autoři, 

kteří již vydali více titulů a k vydávání přistupují s většími znalostmi a větší profesionalitou, se 

kvalitou svých e-knih přibližují kvalitě titulů z produkce nakladatelství nebo ji ještě překonávají 

(Coker, 2017). 

2.11.3 Potíže s prodejem 

Jak již bylo zmíněno, většina e-knih vydaných bez nakladatele nenajde dostatečný počet čtenářů 

a jejich autoři nejsou schopni jejich prodejem vydělat žádné nebo téměř žádné peníze. Haines 
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(2018b) podává výčet příčin tohoto stavu: 

● neznalost publikačního procesu a z toho plynoucí důraz pouze na jedinou činnost – 

zveřejnění e-knihy na Amazonu či v jiném elektronickém obchodě, 

● nízká kvalita e-knihy jak po stránce obsahu, tak po stránce zpracování, 

● absence propagace, 

● neochota platit za pomoc profesionálů (redaktora, grafika apod.), 

● neznalost cílové skupiny a jejích preferencí, 

● snaha napsat knihu o právě populárním tématu, které však v době dokončení a vydání 

knihy už populární nebude, 

● snaha prodávat knihu za vyšší cenu, než je cílová skupina ochotna platit, 

● absence jasného plánu činností a důraz na co nejrychlejší vydání e-knihy. 

2.11.4 Jiné problémy 

Kromě tří výše uvedených oblastí se setkáváme s různými dalšími potížemi, které zmiňují 

spisovatelé hovořící o svých zkušenostech s nezávislým elektronickým vydáváním. Mezi 

pociťované problémy dle Thomlisona (2015) a dalších autorů patří např.: 

● nutnost naučit se pracovat s publikačními platformami a programy (bariéry spojené           

s nedostatečnou informační gramotností jsou zmiňovány zejména staršími lidmi), 

● obavy o krádež duševního vlastnictví, 

● obavy ze závislosti na jednom velkém e-shopu, v typickém případě Amazonu. 

2.12 Úspěšnost nezávisle publikovaných e-knih 

Často řešeným tématem týkajícím se nezávisle publikovaných e-knih bývá jejich úspěšnost, 

případně úspěšnost v porovnání s e-knihami vydanými u nakladatelů. Chápeme-li úspěšnost 

knihy ve významu finančních částek utržených za prodej, ve významu šíření knihy mezi čtenáře 

nebo ve známosti značky (tedy autorova jména či názvu knihy), tak je tato úspěšnost ve sféře 

self-publishingu výjimečná. Naprostá většina e-knih publikovaných bez nakladatele nedosáhne 

významnějšího počtu stažení; u mnoha z nich se v průběhu několika let jedná pouze o jednotky 

kopií. 
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Na problematiku úspěšnosti je možné pohlížet z perspektivy procesu, kterým jsou vybírány knihy 

pro publikaci u nakladatelů. Ti fungují jako filtr, kterým neprojde naprostá většina nápadů na 

knihy ani rozpracovaných či hotových rukopisů. Z knih, které jsou nakladatelům předloženy             

k posouzení, je nakonec vydáno jen minimum. Ač nakladatelský filtr nefunguje – a ani nemůže 

fungovat – bez chyb, do určité míry brání vstupu na trh těm knihám, které by byly méně kvalitní 

nebo by si našly jen velmi málo čtenářů (byť by z různých hledisek kvalitní byly). Díky procesu 

výběru, při němž je většina knih nakladateli odmítnuta, mají ty knihy, které skutečně vyjdou, 

průměrně vyšší naději na relativně úspěšný prodej, byť to v žádném případě neplatí beze zbytku. 

Při self-publishingu, a zvláště při jeho elektronické podobě, výše uvedený nakladatelský filtr 

naprosto chybí: jediným filtrem je zde samotný spisovatel a jeho vlastní posouzení situace, 

respektive jeho vůle knihu skutečně vydat. Elektronický self-publishing, na rozdíl od jeho 

papírové varianty, s sebou přináší zcela realistickou možnost publikovat text bez jakýchkoli 

finančních nákladů, čímž je práh pro vydání ještě snížen. Na trh se tak dostává velké množství 

textů, které by za dříve vůbec nevyšly, a jediným filtrem se stávají až čtenáři, kteří mají 

samozřejmě tuto roli i v případě tradičně vydávaných knih a e-knih, avšak nejsou filtrem 

jediným. Obrovský nárůst počtu nezávisle vydaných e-knih potom přispívá k informačnímu 

zahlcení (Holley, 2014) a může mít negativní dopady na orientaci čtenářů v knižní produkci. 

 

Je nutné upozornit na to, že neúspěch nezávisle vydávaných elektronických titulů vyjadřuje počet 

prodávaných, šířených či známých e-knih v poměru k počtu vydaných titulů, nikoli v absolutních 

číslech. Mezi bestsellery, ale i jen mezi průměrně dobře prodávanou literaturou se stále častěji 

vyskytují e-knihy nezávislých elektronických autorů a neplatí, že self-publishing za tradičním 

vydáváním v tomto ohledu v absolutních číslech výrazně zaostává. Například již v roce 2015 

pocházela přibližně třetina nejčastěji prodávaných e-knih na Amazon Kindle Store od 

nezávislých autorů (Forthomme, 2016) a někteří komentátoři předpokládají, že v oblasti 

beletristické literatury bude brzy převažovat počet prodejů nezávisle vydávaných e-knih nad 

počtem prodejů e-knih z produkce nakladatelství (Chloe, 2017), i když jiní autoři upozorňují na 

to, že elektronický self-publishing se vyvíjí tak rychle, že jeho budoucnost nelze předvídat 

(Pietsch, 2015; Daniel, 2017). Podle některých informací však v USA skutečně dochází na poli  

e-knih k dominanci nezávislých autorů (Ingram, 2015), kdy klesá počet prodaných e-knih 

vydaných nakladatelstvími, zatímco počet prodejů nezávisle vydaných e-knih roste (Alter, 2016).  
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Nelze tedy prohlásit, že e-knihy nezávislých autorů jsou apriori horší, méně prodávané a méně 

populární než knihy z produkce nakladatelství. Je-li e-kniha nezávislého autora kvalitní a dozví-li 

se o ní její cílová skupina, může se taková e-kniha bez potíží zařadit mezi populární tituly, což se 

zvláště od vzniku KDP, Smashwords a dalších publikačních platforem opakovaně stává. Velmi 

přitom záleží na postoji a zkušenostech spisovatelů, kdy profesionálnější přístup k vydávání může 

vést k většímu úspěchu publikovaných e-knih. Nezávislí autoři, kteří investují peníze do 

spolupráce s profesionály či firmou (přičemž se tedy jedná o asistovaný nebo hybridní self-

publishing) vydělávají na svých e-knihách o 34 % více než autoři publikující své e-knihy zcela 

sami (Barkhama, 2012). 

2.12.1 Příčiny relativního neúspěchu nezávisle vydaných e-knih 

Příčinou relativně menšího komerčního úspěchu nezávisle vydávaných e-knih jsou především 

tyto faktory: 

● body uvedené v oddílu 2.11.3, 

● knihy záměrně nabízené zdarma, kdy cílem spisovatele není finanční profit, 

● záměrná absence propagace, negativní vztah spisovatele k marketingu, 

● velké množství dostupných titulů a rychlý nárůst jejich počtu v čase: např. v Amazon 

Kindle Store se v roce 2016 nacházelo přes 4 miliony e-knih vydaných nakladateli i 

autory. Pro srovnání: v roce 2010 bylo v Amazon Kindle Store celkově pouze 600 tisíc             

e-knih (Forthomme, 2016). Počet čtenářů však zůstává více či méně konstantní, a tak na 

jednoho zákazníka připadá stále více vydaných titulů.  

2.12.2 Příklady úspěšných nezávisle vydaných e-knih 

Jak bylo již uvedeno, mezi bestsellery, ale i mezi jinými nadprůměrně prodávanými e-knihami se 

stále častěji vyskytují tituly vydané bez nakladatelů. Příkladem z oblasti beletrie jsou romány 

Dragon’s Trail, Where the Hell is Tesla? nebo Switched. Dle Tanay (2017) se autor románu 

Dragon’s Trail snažil 15 let oslovovat se svým rukopisem nakladatele, ale byl odmítán, přičemž 

úspěchu dosáhl až poté, co vydal svoji knihu sám na platformě KDP, čímž ji zároveň zveřejnil na 

Amazonu. Tento příklad, stejně jako mnoho jemu podobných, ilustruje omezenou schopnost 

nakladatelů posoudit, zda je rukopis vhodný pro vydání. 
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Jiným typem úspěšné nezávislé elektronické literatury jsou tituly, které začaly být populární jako 

samovydané e-knihy, přičemž ještě většího úspěchu dosáhly poté, co jejich autoři uzavřeli 

smlouvu s nakladatelem a vydali je „tradičním“ způsobem znovu v elektronické, případně také        

v papírové formě. Příklady takových titulů jsou romány 50 Shades Of Grey nebo The Martian. 

Tyto a jiné bestsellery mohou mít značný vliv na popularizaci self-publishingu. Čím známější 

samovydávané knihy jsou, tím více se v médiích hovoří nejen o nich, ale také o jejích autorech a 

o tom, že se jedná o samovydané (či původně samovydané) tituly. Povědomí o možnosti vydat 

knihu či e-knihu bez nakladatele se tak šíří mezi nepoučenou veřejnost, do níž můžeme počítat 

nejen čtenáře, ale i spisovatele, kteří o možnostech self-publishingu nemají dostatek informací.  

2.12.3 Problémy s bestsellery 

Problematickým tématem z hlediska self-publishingu jsou statistiky nejprodávanějších knih, 

respektive e-knih, zveřejňované různými organizacemi či médii.11 Do nedávné doby platilo, že 

obsah nejznámějších žebříčků či statistik – např. The New York Times Bestseller List – byl tvořen 

téměř vždy jen z titulů, které byly publikovány tradičním způsobem u nakladatele, a to ve formě 

papírových knih (Chandler, 2016; Maher, 2017). V současnosti existuje samostatný NYT 

Bestseller List také pro e-knihy, které však musí být vydány nakladateli. Dalším příkladem 

nerovného přístupu k elektronickému self-publishingu je The Wall Street Journal Bestseller List, 

který je založen na datech služby NPD BookScan, která ze svých statistik vynechává některé 

zdroje, které jsou však pro elektronický self-publishing velmi významné (Grahl, 2016; „NPD 

BookScan Data“, n.d.). Služba NPD BookScan také není schopna poskytovat údaje o největším 

prodejci e-knih v USA, kterým je Amazon, protože tento nezveřejňuje potřebná data (Ha, 2018). 

 

Organizace a média reprezentující samovydávané autory používají při sestavování statistik 

samozřejmě zcela jinou metodologii, jejich žebříčky však mají významně nižší čtenost.                 

V posledních letech tak pravidelně dochází k poměrně absurdním situacím, kdy například ve 

statistikách Google Play figuruje mezi elektronickými bestsellery titul od nezávislého autora, ale 

v mnoha prestižních žebříčcích chybí – a to přesto, že počtem prodejů ostatní tituly v těchto 

                                                 
11 Je nutné upozornit na to, že různá média, nakladatelství, prodejci a jiné organizace považují za úspěch 

různý počet prodaných kopií a neexistuje žádné jednotně uznávané hodnocení, na základě kterého by 
bylo možné prohlásit knihu za „bestseller“, „úspěšný titul“, „dobře prodávaný titul“ apod. Každý subjekt má 
při hodnocení úspěšnosti jiná měřítka. Tato problematika však přesahuje rámec této dizertační práce. 
Více informací na toto téma uvádí např. Ramachandran (2018). 
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žebříčcích přesahuje. Stejná situace panuje také v České republice, kde samovydávané tituly            

v podstatě nemají možnost ve statistikách prodejnosti figurovat, i když zdejší stav je dán do velké 

míry faktem, že většina samovydávaných elektronických titulů je pravděpodobně nabízena 

zdarma (data o poměru prodávané a zdarma poskytované elektronické literatury nejsou                       

k dispozici). 

2.13 Měření elektronického self-publishingu 

Velmi komplikovaným tématem je měření elektronického self-publishingu. Vzhledem                        

k charakteru nezávislého elektronického vydávání je extrémně obtížné až nemožné zjistit jednak 

počet publikovaných děl, tak i počet jejich bezplatných stažení či prodejů, stejně jako počet 

autorů, kteří nezávisle publikují své e-knihy. Důsledky se projevují jak na úrovni trhu jako 

takového, kdy existuje množství neúplných či nepřesných informací např. o podílu 

elektronického self-publishingu v různých zemích či v různých žánrech, tak při snaze knihoven         

o akvizici tohoto druhu literatury. 

 

První otázka je samotná definice pojmu „publikovaná literatura“ či „publikovaná e-kniha“.             

V kontextu elektronického self-publishingu není možné jasně určit, jaká e-kniha je vydaná a jaká 

ne, respektive názory na obsah pojmu „vydání“, stejně jako „e-kniha“ se liší (Stork, 2000; 

Kudler, 2015), přičemž předmětem kontroverze mohou být např. názory na to, zda mezi e-knihy 

zahrnovat soubory ve formátu pdf. Další otázkou je, zda zveřejnění e-knihy kdekoli na internetu 

(například na autorově blogu nebo na sociálních sítích) znamená skutečně její vydání, nebo zda       

s sebou pojem vydání nese nějaký předem daný souhrn provedených činností či získaných 

atributů (například ISBN). Na straně druhé je třeba zdůraznit, že v mnoha případech není 

samovydávání elektronické literatury rozporováno vůbec. Příkladem je zveřejnění elektronické 

knihy na některé z publikačních platforem (Amazon, Kobo, Smashwords aj.). V takovém případě 

není sporu o tom, že spisovatel své dílo transformoval do formátu vhodného pro e-knihy, dílo 

prošlo jistými dalšími fázemi publikačního procesu a objevilo se v nabídce elektronického 

obchodu. Má se tedy za to, že spisovatel e-knihu skutečně vydal, a nesetkáváme se s názory, 

které by s tímto nesouhlasily. Je však otázka, zda lze o vydání hovořit v případě, kdy autor umístí 

soubor ve formátu txt či html bez jakýchkoli dalších úprav – který však přesto nazývá e-knihou – 

na svůj osobní web, byť např. Stork (2000) označuje za e-knihy také html soubory čtené na 
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obrazovce počítače. Tematika definování e-knih a vydání se stává velmi významná v situaci, kdy 

je potřeba elektronický self-publishing měřit, tj. kdy např. určitá instituce zjišťuje, kolik nezávisle 

publikovaných e-knih bylo vydáno v určité době a v určitém jazyce. 

 

Dalším faktorem, který má vliv na měření nezávisle vydané elektronické literatury, je míra 

vydávání přes etablované publikační platformy. Známé a široce používané nástroje, respektive 

společnosti, většinou poskytují data o počtu vydaných e-knih, počtu jejich stažení, nákupů apod. 

Pokud v nějaké zemi vydává majorita nezávislých spisovatelů své e-knihy přes tyto nástroje, je 

možné z dostupných dat vytvářet poměrně spolehlivé odhady týkající se celkové situace na 

daném trhu. Příkladem jsou Spojené státy americké, kde jednoznačně dominuje Amazon (jehož 

postoj ke zveřejňování dat je však problematický), a kde je dále využíváno několik dalších 

velkých publikačních platforem, jejichž data je možné agregovat. Stejný princip platí pro 

elektronické obchody: je-li na určitém trhu majorita samovydávaných e-knih prodávána na 

relativně malém počtu e-shopů, které zveřejňují data o prodejích, je možné mapovat celkovou 

situaci přesněji, než když je tato literatura prodávána či zdarma nabízena na velkém množství 

různých e-shopů či jiných internetových serverů.  

 

S výše uvedenými faktory se však pojí jeden podstatný problém, a to je ochota publikačních 

platforem, e-shopů a jiných subjektů poskytovat data, respektive důvěra v to, že poskytnutá data 

jsou pravdivá. Pravděpodobně nejčastěji zmiňovaným příkladem tohoto problému je Amazon, 

který prodává nejvíce e-knih na americkém trhu, a který je dominantem v segmentu e-knih i             

v některých jiných zemích. Amazon sice zveřejňuje statistiky obsahující údaje o popularitě 

samovydaných titulů v různých žánrových kategoriích, ale neposkytuje souhrnné údaje                       

o prodejích samovydaných e-knih jako takových, za což je mnoha jinými subjekty kritizován. 

Amazon nezveřejňuje ani přesnější data o počtu nezávislých autorů, kteří přes jeho publikační 

platformu vydávají své e-knihy. Uvádí pouze, že těchto autorů jsou stovky tisíc, aniž by však 

poskytoval jakékoli bližší informace (Ha, 2018). Problém při měření elektronického self-

publishingu představuje také metodika sběru dat a ochota renomovaných institucí agregovat 

dostupná data z různých zdrojů, což je vysvětleno již v oddílu 2.12.3, který ukazuje problémy 

související se sestavováním statistik nejprodávanějších nezávisle publikovaných e-knih.  
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Měření elektronického self-publishingu znesnadňuje také absence širšího používání jednotného 

identifikátoru pro vydané e-knihy. Někteří spisovatelé používají ISBN, mnoho z autorů však           

o existenci a funkci ISBN vůbec neví nebo jeho získání nepovažuje za přínosné. V některých 

zemích je získání ISBN také poměrně nákladné; např. v USA byla jeho cena v roce 2018 přes 

100 dolarů. Amazon používání ISBN umožňuje, avšak nevyžaduje, a autorům nabízí alternativní 

identifikátor ASIN (Amazon Standard Identification Number), který je dostupný zdarma. 

Možnost získat přehled o nezávisle publikovaných e-knihách na základě jednotně užívaného a 

všeobecně respektovaného identifikátoru tedy neexistuje. Důsledky se opět projevují v omezené 

vypovídací hodnotě zveřejňovaných statistik: např. v americkém prostředí je jedním z 

respektovaných zdrojů dat o knižním trhu společnost Bowker, která však operuje pouze s ISBN. 

Velmi důležitá data z Amazonu se do jejích statistik nedostanou, stejně jako veškeré další e-knihy 

vydané bez ISBN (Ha, 2018).  

 

Samostatnou kategorii představují e-knihy vydané mimo publikační platformy a prodávané mimo 

elektronické obchody. Tyto publikace, respektive jejich autory, není možné souhrnným 

způsobem sledovat vůbec. Jejich počet je pravděpodobně nižší než počet autorů vydávajících své 

e-knihy přes publikační platformy, avšak žádná přesnější data nejsou – a z důvodu velmi časté 

absence ISBN apod. – ani nemohou být k dispozici. Navíc je třeba připomenout, že ve sféře 

nezávisle publikovaných e-knih neexistuje žádné nařízení, které by plnilo úlohu povinného 

výtisku, takže informace o samovydávaných e-knihách nedostávají ani knihovny, které                

z celkového počtu nezávisle publikovaných e-knih získávají do svých fondů pouze malou část. 

Přístup a možnosti knihoven se liší také podle jednotlivých zemí: tam, kde je elektronický self-

publishing rozvinutý, jsou podnikány více či méně úspěšné pokusy o akvizici a případně i 

půjčování tohoto typu literatury. Naopak v zemích, kde se o tomto fenoménu nehovoří a 

zastoupení těchto e-knih na trhu je nízké, vyvíjí knihovny jen omezené nebo žádné aktivity. 

Příkladem země, kde se knihovny na tuto literaturu cíleně nezaměřují, je Česká republika         

(V. Vojtíšek, osobní komunikace, 10. 10. 2018). 

 

Faktem tedy je, že elektronický self-publishing není ve své úplnosti měřitelný. Neexistuje žádná 

instituce, která by počet nezávislých e-knih dokázala sledovat, nebo vůči níž by měli autoři 

nějaké povinnosti. Přesto jsou o počtu nezávislých elektronických knih k dispozici různé odhady, 



  

42 
 

přičemž průzkumy na toto téma probíhají v zemích, kde je elektronický self-publishing 

rozvinutý, každým rokem. Je však potřeba si uvědomovat, že se vždy jedná o měření zatížená 

velkou nepřesností, respektive o odhady, které se od sebe často výrazně odlišují. Předmětem 

těchto problematických statistik a odhadů jsou přitom veškeré metriky, které je možné ve sféře 

elektronického self-publishingu sledovat: 

● počet autorů, kteří sami vydávají své e-knihy, 

● počet vydaných e-knih, 

● počet prodaných e-knih, 

● počet e-knih stažených zdarma, 

● obrat z nezávisle vydaných e-knih. 

● další údaje, jako např. počet spisovatelů vydávajících jak nezávisle, tak s nakladatelstvím, 

atd. 

2.13.1 Podíl elektronického self-publishingu na současném trhu 

V různých médiích se pravidelně objevují zprávy o tom, že self-publishing roste a zaujímá na 

trhu v USA, Velké Británii, Austrálii, Německu i jinde stále větší podíl. Může se tedy zdát, že 

self-publishing skutečně začíná konkurovat tradičnímu způsobu vydávání, což je však pravda 

pouze do jisté míry a v jistých kontextech. Problematický je přitom samotný výraz podíl na trhu. 

Tento výraz může znamenat tři rozdílné metriky: 

A. podíl ve smyslu vydaných titulů, tj. nově napsaných a vydaných e-knih, 

B. podíl ve smyslu prodaných, respektive zdarma stažených kopií e-knih, 

C. podíl ve smyslu finančních částek, které jednotlivé typy e-knih vygenerovaly.  

 

Zdroje, které uvádí podíl samovydávaných e-knih na různých trzích, se nejčastěji zaměřují na 

tržby z těchto knih nebo na počty prodaných titulů. Z důvodů uvedených v kapitole výše je však 

potřeba zkoumat, jaká metodika měření je použita, respektive s jakými daty čerpají autoři, kteří 

se k daným číslům vyjadřují. V každém případě je pravděpodobné, že v USA přesáhl počet 

samovydávaných titulů v elektronické i papírové formě počet titulů vydaných nakladatelstvími na 

konci prvního desetiletí 21. století (Milliot, 2010). Elektronický self-publishing dosahuje 

významnějších podílů na tržbách i na počtu prodaných kopií v několika dalších zemích, které – 

jak si všímá Shatzkin (2013) – používají angličtinu jako primární jazyk. V jiných zemích je podíl 

elektronického self-publishingu na obratu z e-knih i na počtu prodaných kopií výrazně menší až 
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nulový, respektive neměřený; příkladem je Česká republika. Mezi prvním a druhým extrémem se 

nacházejí země, kde je elektronický self-publishing široce známý, spisovatelé mají k dispozici 

množství podpůrných služeb, ale podíl samovydávaných e-knih na trhu je zatím nízký. Příkladem 

této situace je Indie (Tanay, 2017). Podíl nezávisle vydaných e-knih na počtu nově 

publikovaných titulů může být však i v těchto zemích poměrně vysoký, jen se jejich autorům 

nedaří tyto e-knihy prodávat, případně je autoři poskytují ke stažení zdarma.  

 

Globálně však elektronický self-publishing od počátku 21. století kontinuálně roste jak v počtu 

knih vydaných, tak prodaných, respektive zdarma stažených. Růst je patrný z většiny statistik bez 

ohledu na jejich zdroj či mapovaný segment trhu (Lea, 2014; Hviid, Jacques & Sanchez, 2017; 

Barblan & Kovacs, 2018). Silný růstový trend elektronického self-publishingu je tedy možné 

chápat jako fakt. Naopak jednotlivé zprávy a statistiky hovořící o percentuálním podílu 

elektronického self-publishingu na různých trzích, o počtu vydaných e-knih nebo o počtu 

nezávislých elektronických autorů je třeba podrobovat kritickému hodnocení, neboť jejich 

skutečná vypovídací hodnota může být velmi problematická. 

2.14 Proces: jak elektronický self-publishing probíhá 

Autor, který se rozhodne vydat e-knihu bez nakladatele, může volit ze tří hlavních přístupů či 

způsobů realizace: 

● Skutečný (čistý) self-publishing, tedy vydání bez podpory dalších osob či jen s velmi 

omezenou asistencí, 

● Asistovaný self-publishing, tedy nezávislé vydávání se značnou podporou různých 

odborníků či služeb, 

● Hybridní self-publishing, kdy autor outsourcuje naprostou většinu prací na nakladatelství 

nebo specializovanou firmu, ale vydání si (většinou) financuje sám a ponechává si práva  

k dílu. 

 

S výjimkou hybridního self-publishingu si autor sám zajišťuje celý proces přípravy knihy (tedy 

korektury, editaci, grafickou úpravu a další činnosti) a jednotlivé práce provádí buď skutečně 

sám, nebo s pomocí dalších – jednorázově angažovaných – spolupracovníků či firem. 

Samotné psaní textu bývá většinou nejdelší fází celého procesu tvorby e-knihy. Po ní následují 
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přípravné práce před vydáním. Aby byla kniha dobře čitelná na různých zařízeních (tablet, 

telefon, čtečka e-knih), je třeba ji převést do jednoho či více formátů vhodných pro e-knihy. 

Výsledné soubory jsou poté zveřejněny na internetu, nejčastěji tedy v elektronickém 

knihkupectví nebo přímo na webových stránkách autora. Právě tento moment je možné chápat 

jako skutečné vydání e-knihy. V mnoha případech se převod do e-knižního formátu a zveřejnění 

e-knihy na internetu slučují do jediného kroku: typicky je tomu tak při využití některé z online 

publikačních platforem, tedy služeb sloužících pro podporu vydání e-knihy a pro její následné 

zařazení do e-shopu. 

 

Po samotném publikování (ve vzácnějších případech ještě před ním) může následovat propagace 

knihy. Propagace sice není integrální součástí vydávání jaké takového, ale pro rozšíření knihy 

mezi čtenáře je velmi důležitá (Reed, 2016). Dalšími činnostmi souvisejícími s vydáním e-knihy 

mohou být kroky k zajištění ochrany autorských práv, případně analýza dat o čtenářích.  

 

Níže v této kapitole jsou podrobněji analyzovány jednotlivé fáze publikačního procesu – tedy 

kroky, které nezávislý autor v optimálním případě provádí ve chvíli, kdy se rozhodne 

transformovat text v e-knihu. 

2.14.1 Redakční zásahy 

Při vydávání u nakladatele jsou redakční zásahy standardní součástí publikačního procesu. 

Úlohou redaktora je kontrola textu z hlediska zkušeného čtenáře, který vnímá text poprvé a bez 

autorova kontextu. Redaktor dohlíží na to, aby se text jako celek dobře četl a dával smysl; 

předmětem kontroly jsou typicky následující prvky: 

● pochopitelnost textu, 

● konzistentnost textu, 

● souhra textu a grafických prvků, 

● kontrola faktické správnosti (toto je většinou žádoucí i v beletrii; pokud je v knize např. 

uvedeno datum historické události, mělo by být správné), 

● identifikace nevhodných částí textu (nadbytečných, bezdůvodně se opakujících apod.), 

● kontrola dalších stylotvorných aspektů. 
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Redaktorské zásahy mohou být minimální nebo rozsáhlé; není výjimkou, že redaktor doporučí      

k úpravě či k vyškrtnutí např. jednu třetinu hotového textu. Čas potřebný k dokončení knihy kvůli 

tomu značně narůstá a autor může na připomínky redaktora reagovat negativně. Ve sféře self-

publishingu jsou ohledně významu a role redaktora patrné silné názorové rozpory. Určitá část 

samovydavatelů význam redaktorů netematizuje a redaktory nepoptává, ale ani apriori neodmítá; 

tito spisovatelé vůbec neuvažují nad tím, zda a proč by měli či neměli redaktora potřebovat. Jiná 

skupina samovydavatelů potom uznává pozitivní roli redaktorů a cíleně je vyhledává. Třetí 

skupina naopak považuje redaktorské zásahy za překážku při tvorbě díla a vůči významu 

redaktorské práce se silně vymezuje. 

 

Míra zapojení redaktorů je při nezávislém elektronickém vydávání menší než při vydávání 

klasickým způsobem u nakladatelů. Tato situace má dvě příčiny: prvním je finanční aspekt 

(mnozí autoři nejsou ochotni redaktora zaplatit), tím druhým je přesvědčení části autorů o tom, že 

redaktora nepotřebují, případně o existenci redaktorů vůbec neví. Je pravděpodobné, že                      

k rozporuplné kvalitě velké části nezávisle vydaných e-knih často přispívá právě absence 

redaktora (Gekoski, 2012). 

 

Podobnou roli, jakou mají redaktoři, zastávají také alfačtenáři a betačtenáři. Jedná se o čtenáře, 

jejichž úlohou je přečíst knihu před jejím vydáním a kriticky ji zhodnotit. Narozdíl od redaktorů 

se nejedná o profesionály, ale o představitele skupin, pro něž autor knihu píše; případně také             

o různé osoby autorovi blízké. Alfačtenář bývá obvykle jeden; je to po autorovi první osoba, 

která text čte. Poté, co autor knihu upraví s ohledem na připomínky alfačtenáře, dává text                 

k dispozici většímu počtu betačtenářů. Bez ohledu na to, že alfa ani betačtenáři nepocházejí z řad 

profesionálů a nemají zkušenosti s redaktorskou prací, může být jejich zapojení prospěšné. Pokud 

více čtenářů upozorní na shodný problém, autor může kritizovaný aspekt textu odstranit či 

přepsat. 

 

Pro zapojení alfa a betačtenářů do publikačního procesu neexistuje žádné obecně přijímané 

pravidlo. Nezávislý autor je může využít jako náhradu placeného profesionálního redaktora, ale 

stejně dobře mohou být do úprav textu zapojeni spolu s ním (typicky tak, že přečtou text dříve 

než on). Jejich role se neomezuje pouze na self-publishing: autoři mohou nechat text zkontrolovat 



  

46 
 

alfa a betačtenářům předtím, než ho nabídnou do nakladatelství; případně jim mohou nabídnout 

text sami nakladatelé. 

2.14.2 Korektury 

Jedním ze základních kroků při přípravě textu k vydání je gramatická, pravopisná a stylistická 

kontrola.12 Tato práce bývá v nakladatelství integrální součástí přípravy knihy k vydání, protože 

autor, jakkoli dobrý, většinou není schopen napsat gramaticky a stylisticky bezchybný text. Při 

elektronickém self-publishingu se jedná o věc volitelnou, jejíž absence však výrazně snižuje 

kvalitu výsledné e-knihy. Z českého prostředí můžeme k tomuto tématu citovat novináře 

Kašpárka (2013), který bez nakladatele vydal elektronickou knihu Poznej Brno, a který – 

přestože se psaním textů mnoho let živí – si pro svou knihu najal korektora, a jiným aspirujícím 

autorům doporučuje také spolupráci s redaktorem.  

 

Pokud je ve vás ale jen špetka úcty k vašemu čtenáři a zákazníkovi, určitě si zaplaťte za korekturu. Sám jsem si 

myslel, že umím česky, text se mi ale vrátil celý červený. Pokud máte malé zkušenosti s publikováním nebo naopak 

velké ambice, doporučuji i péči nějakého redaktora na volné noze, který vám poradí se strukturou knihy, jejím 

spádem a tak podobně. 

 

Jazyková korektura zajišťuje gramatickou a pravopisnou správnost textu a provádí ji jeden či více 

korektorů. Stylistická kontrola je komplexnější: cílem je nejen zajištění gramatické správnosti, 

ale také srozumitelnosti a pochopitelnosti textů. Stylistická kontrola zahrnuje například 

následující činnosti: 

● nalezení nevhodně použitých slov a jejich nahrazení vhodnějšími výrazy, 

● zajištění plynulé stavby a vhodné délky vět, 

● nalezení a opravu pleonasmů, oxymóronů a dalších chyb podobného druhu. 

 

Pokud je záměrem autora přenechat tyto práce profesionálům, může využít velkého množství 

firem či jednotlivců, kteří nabízí korektury a stylistickou kontrolu. Šetření z roku 2012 prováděné 

v USA ukázalo, že 29 % nezávislých autorů vydávajících e-knihy za korekturu textu zaplatilo 

(“External, paid help in the e-book self-publishing process in 2012”, 2012). Společností i 

                                                 
12 V této oblasti existuje více různých pojmů, které označují ten stejný typ práce – tedy kontrolu 

gramatické a pravopisné správnosti. Běžně se používá pojem korektura, ale také kontrola, jazyková 
kontrola, gramatická kontrola či kontrola pravopisu. 
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jednotlivců, kteří nabízí jazykovou a stylistickou kontrolu, existuje velké množství, a to i na 

českém trhu. Pokud autor vydává své e-knihy formou asistovaného self-publishingu, korektury a 

stylistickou kontrolu většinou provádí společnost, která připravuje jeho text k vydání.  

2.14.3 Sazba, typografie a další práce s vizuální podobou textu 

Aby bylo možné e-knihu pohodlně číst, je důležité správně pracovat s vizuální podobou textu na 

stránce. Tyto činnosti zahrnují sazbu textu, typografii a grafickou úpravu e-knihy, kterou se               

v tomto smyslu nerozumí práce s obrázky, diagramy apod., ale především úpravy textu: blízkost, 

zarovnání, opakování a kontrast (Contreras, 2018). Na rozdíl od mnoha jiných činností, které 

nezávislí autoři provádějí při self-publishingu volitelně, jsou tyto práce inherentní součástí tvorby 

e-knihy a v nějaké formě musí být provedeny v každém případě. V praxi se při elektronickém 

self-publishingu uplatňují čtyři přístupy: 

1. Autor o této problematice nemá informace. Typografií, sazbou a příbuznými pracemi se 

vědomě nezabývá. Ve skutečnosti je ale přesto provádí (např. nadpisy formátuje jinak než 

ostatní text apod.), avšak nejedná se o rozsáhlejší aktivitu podloženou teorií či praxí. 

2. Autor má určité informace a tyto práce provádí způsobem, který odpovídá jeho 

dovednostem; příkladem je cílené, rozsáhlejší formátování e-knihy ve Wordu. Vhodné 

formátování výchozího souboru (např. právě doc) vyžadují publikační platformy, které do 

určité míry autory nutí dodržovat jistá pravidla pro úpravu vstupních souborů. 

3. Autor má dostatek informací k tomu, aby sám zvolil profesionální řešení – tedy programy 

a postupy, které zajistí výsledek na úrovni práce kvalitního nakladatelství. 

4. Autor předá tyto činnosti specializované firmě, která je provede při transformaci 

výchozího souboru do e-knižního formátu. 

 

Z výše uvedených přístupů vyplývají různé úrovně čitelnosti textu. Sazba elektronických knih je 

však ovlivněna dalšími dvěma potenciálně problematickými faktory, se kterými by měl být autor 

před publikováním seznámen:  

1. různé možnosti práce s textem a jeho zobrazení v různých formátech, 

2. rozdílné zobrazování textu e-knihy na různých čtecích zařízeních a aplikacích. 

 

Důsledkem je situace, kdy se text zobrazuje různým čtenářům odlišně v závislosti na formátu e-

knihy a použitém čtecím hardwaru, respektive softwaru. Některé e-knižní formáty se snaží tyto 
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rozdíly poněkud eliminovat, nicméně zobrazení e-knihy se do určité míry vždy mění. Autoři 

mohou počítat pouze s tím, že se všem čtenářům zobrazí text e-knihy jako takový. Jak konkrétně 

však bude text vypadat – od velikosti, fontu, řezu, okrajů, až po množství stránek e-knihy – záleží 

na faktorech, které jsou schopni ovlivnit jen zčásti. Standardním formátem, který se tomuto 

vymyká, je pdf. Texty provedené v tomto formátu se zobrazují stejně bez ohledu na čtecí 

zařízení, avšak kvůli některým vlastnostem považují někteří odborníci (Jihlavský, 2015; Kudler, 

2016) formát pdf za nevhodný pro publikaci e-knih. 

2.14.3 Grafické prvky e-knihy 

Grafické prvky v e-knihách je možné rozdělit na obálku a grafiku uvnitř knihy. Důležitou roli 

hraje především obálka (tedy obrázek reprezentující e-knihu), která spolurozhoduje o tom, zda a 

kolik lidí si e-knihy všimne a zda jí budou věnovat větší pozornost. V elektronických 

knihkupectvích jsou vedle sebe umístěny obálky velkého množství e-knih a kromě názvu je to 

právě obálka, co dokáže připoutat pozornost čtenářů. Paralela s papírovými knihami vystavenými 

v regálech knihkupectví je v tomto případě zřejmá. Různé zdroje (Kozlowski, 2012; Haines, 

2018d; Dixon-Smith, n.d.) hovoří o tom, že pro nezávislého elektronického autora, jehož 

záměrem je své e-knihy aktivně šířit a prodávat, je vhodné ztvárnění obálky jedním                      

z nejdůležitějších kroků. 

 

Spisovatelé, kteří tyto informace nemají, někdy ponechávají obálky v čistě textové podobě a 

uvádí na nich pouze název díla a jméno autora. Spisovatelé, kteří kladou větší důraz na tvorbu 

kvalitní, graficky zpracované obálky, mohou využít služeb specializovaných firem či jednotlivců 

nabízejících tvorbu obálek pro nezávislé autory (Haines, 2018c).  

 

Dalším typem grafiky, jejímuž zpracování se mohou nezávislí autoři věnovat, jsou obrázky a jiné 

grafické prvky použité přímo v knize. Na rozdíl od obálky, která je často prostým grafickým 

souborem umístěným mimo samotnou e-knihu, je v tomto případě nutné zajistit správné 

provedení s ohledem na konkrétní e-knižní formát. V opačném případě mohou nastat problémy se 

zobrazováním grafiky, s její správnou pozicí v textu apod., což může znesnadňovat čtení a přispět 

k negativnímu vnímání e-knihy ze strany čtenářů. Stejně jako v případě obálky, také pro správné 

použití grafických prvků v e-knize je možné využít služeb firem, které nabízejí tento typ práce: 

při převodu z výchozího souboru do e-knižních formátů se již počítá s tím, že součástí souboru 
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mohou být grafické prvky. Společnosti, které autorům po technické stránce asistují při tvorbě e-

knihy, proto také provádějí vkládání grafických prvků do e-knižního souboru. 

 

Při vydávání na publikačních platformách, kterým se detailně věnuje následující pododdíl, se celý 

postup zjednodušuje a požadavky na autorovy technické dovednosti jsou menší, než když e-knihu 

tvoří zcela sám. Podmínkou správného zobrazení grafických prvků je jejich vložení do výchozího 

souboru tak, jak to požadují pravidla konkrétní publikační platformy (Coker, 2008; „eBook 

Manuscript Formatting Guide“, 2018). Platforma KDP od Amazonu přitom obsahuje také online 

nástroj, pomocí kterého je možné kombinací textu a podkladové fotografie vytvořit relativně 

profesionálně vypadající obálku e-knihy („Using Cover Creator“, n.d.). 

2.14.4 Transformace textu do e-knižních formátů 

Většina e-knih je v současné době pravděpodobně napsána ve Wordu či v jiném textovém 

editoru. Tyto programy, respektive formáty, pro jejichž prohlížení a úpravy se textové editory 

nejčastěji používají, však nejsou vhodné pro e-knihy v té podobě, která je dnes považována za 

standardní. Proto je nutné, nebo přinejmenším velmi doporučované, transformovat text do 

některého z vhodných e-knižních formátů. Tento krok je prakticky podmínkou pro komerční 

úspěch e-knihy, respektive pro její rozšíření mezi významnější množství čtenářů. Dalším 

důvodem pro transformaci textu do e-knižního formátu je fakt, že většina důležitých 

elektronických obchodů do své nabídky nepřijímá e-knihy ve formátech, které jsou pro čtení               

e-knih méně vhodné (doc, rtf, txt apod.). 

 

Formáty speciálně vytvořené pro e-knihy zajišťují čtenářům bezproblémové čtení dlouhých, 

souvislých textů jak na hardwarových čtečkách, tak ve čtecích aplikacích. Tyto formáty často 

dovolují rozšíření obsahu e-knihy o další prvky  hypertextové odkazy, grafiku, zvuk, video apod. 

 

Na přelomu 20. a 21. století vzniklo velké množství formátů pro elektronické knihy. Tento stav 

se postupem doby měnil, až se z desítek formátů vyčlenilo několik málo široce používaných, 

které dnes představují celosvětový standard. Mezi hlavní formáty e-knih dnes patří tyto: 

● epub (Electronic Publication) 

● mobi (Mobipocket) 

● azw (formát společnosti Amazon) 
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● ibook (formát společnosti Apple) 

● pdf (Portable Document Format) 

 

Pdf je přitom v uvedeném výčtu jakousi výjimkou. Jedná o formát, který nebyl vytvořen pro 

tvorbu elektronických knih v podobě, která dnes převažuje; přesto patří pdf mezi nejpopulárnější 

formáty i v současnosti. 

 

Formáty e-knih mají určité vlastnosti, které je od sebe odlišují (Pokorný, 2012): 

● otevřenost (licencování) formátu, 

● Digital Rights Management, 

● hypertextové odkazy, 

● podpora obrázků, 

● interaktivita, 

● přizpůsobení velikosti a stylu písma, 

● přizpůsobení textu ploše displeje (zalomení textu), 

● vkládání knižních záložek a poznámek, 

● podpora video souborů, 

● podpora zvukových souborů, 

● další vlastnosti. 

 

Autor musí rozhodnout o tom, který formát vzhledem k povaze, respektive obsahu své knihy 

použít. V mnoha případech e-kniha vychází v několika různých formátech, tak aby ji bylo možné 

číst na různých zařízeních a v různých aplikacích, avšak používá-li spisovatel publikační 

platformu, která nabízí vydání e-knihy pouze v jednom formátu (jako např Amazon KDP),               

e-kniha často v jiných formátech již nevychází. Mezi důvody je možné počítat fakt, že 

transformace do dalších formátů představuje pro spisovatele práci navíc, ale také omezení daná 

smluvními podmínkami použití té které publikační platformy.  

 

Transformace textu do e-knižních formátů bývá často přímo spojena s jeho vydáním a 

zveřejněním elektronické knihy na e-shopu. Tři kroky (převod textu, vytvoření e-knihy a její 

nabídnutí k prodeji či k bezplatnému stažení) jsou potom v podstatě redukovány na jeden. Bývá 
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tomu tak v případě, že autor k vydání knihy používá některou z online publikačních platforem,      

o nichž podrobněji pojednává následující podkapitola. Další možností je transformace výchozího 

textu do e-knižního formátu přes konvertor (např. program Calibre), případně jeho ruční 

nakódování (Pistorius & Kočička, 2015). Vzhledem k jednoduchosti je v současné době většina 

e-knih vydávána přes publikační platformy, za nimiž následují konvertory a ruční kódování             

e-knihy. Je pravděpodobné, že nejčastěji používanými formáty nezávisle publikovaných e-knih 

jsou v současné době azw (díky dominanci Amazonu), epub (častý standard jiných platforem a              

e-shopů) a pdf. Převod výchozího souboru do e-knižního formátu přes konvertor nebo pomocí 

ručního nakódování je potom jedním z typických příkladů činností, pro které si samovydavatelé 

najímají specializované firmy či odborníky, což je dáno relativní složitostí těchto úkonů. 

2.14.5 Vznik e-knihy jako souboru: tři možnosti, jak vytvořit e-knihu bez nakladatele 

Pro transformaci výchozího textu v e-knihu existují tři základní možnosti: 

1) vydávání mimo publikační platformy, 

2) vydávání přes nezávislé platformy, 

3) vydávání přes platformy velkých společností. 

1) Vydávání mimo publikační platformy 

Díky všeobecně dostupným a poměrně snadno použitelným nástrojům je možné vydat e-knihu 

bez pomoci jakéhokoli systému, přičemž je možné hovořit o dvou typech takové e-knihy.              

 

V prvním případě má dílo podobu prostého textového souboru, který je možné zobrazit v různých 

programech: Wordem počínaje a internetovým prohlížečem konče. Jedná se o nejzákladnější 

formu, kterou může e-kniha mít. Je přitom nutné upozornit na fakt, že řadit texty ve formátech 

doc, txt či html mezi e-knihy je v současné době diskutabilní. Vydávání těchto textů je snadné 

(autor jednoduše zveřejní soubor, ve kterém knihu napsal), ale čtení takové e-knihy může být 

velmi nepohodlné. Text často postrádá formátování, a pokud nějaké má, nemusí se správně 

zobrazit na všech zařízeních. Problémy bývají také s obrázky, odkazy a dalšími typy obsahu.             

Z těchto důvodů nejsou knihy v textových formátech příliš oblíbené. Jejich distribuce je také 

problematická. Jedinou cestou, jak může autor tato díla šířit, jsou jeho vlastní blogy, sociální 

profily a další (většinou osobní) místa na webu. Do  většiny elektronických knihkupectví se dnes 

s textovými formáty autor nedostane. Zajímavé však je, že ještě v roce 2010 ukazovaly statistiky 
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společnosti Smashwords, že 9 % knih z jejího webu bylo staženo ve formátu txt (Coker, 2010). 

Druhý a pokročilejší způsob, jak vydávat literaturu mimo platformy, představuje použití 

speciálních programů – konvertorů. Autor díky nim může svůj rukopis vydat ve formátu, který je 

přímo určený pro e-knihy. Vstupním formátem bývá v těchto případech typicky doc či txt, 

výstupním je epub, mobi, pdf či některý z méně obvyklých formátů určených pro elektronické 

knihy. Vydání probíhá typicky tímto způsobem: 

● autor se rozhodne, v jakém formátu knihu vydá, 

● zvolí konvertor (online či offline), 

● je-li to potřeba, upraví výchozí soubor pro potřeby konvertoru, 

● vytvoří e-knihu. 

 

Taková publikace potom může obsahovat obrázky, odkazy a případné další typy obsahu. Je 

čitelná na všech operačních systémech, na většině zařízení se zobrazuje stejně či podobně a může 

využívat všech výhod moderních e-knižních formátů. Díky svým vlastnostem nedělá potíže při 

čtení a v mnoha případech ji lze nabídnout k prodeji přes elektronická knihkupectví.  

 

Nevýhodou použití konvertorů může být složitost vydání – ne každý autor je schopen či ochoten 

učit se pracovat s novým specializovaným programem a zjistit si specifika jednotlivých formátů. 

Z toho důvodu hledají někteří autoři pomoc s konverzí výchozích souborů do e-knižních formátů 

u odborníků, tj. firem či jednotlivců, kteří disponují potřebnými znalostmi. 

 

Nevýhodou je také omezený nebo problematický přístup do největších světových elektronických 

knihkupectví. E-knihy vydané ve vhodných formátech přes konvertory (případně e-knihy ručně 

nakódované) je možné do knihkupectví nabízet, a mnohá z nich je přijmou – autor je však velmi 

těžko nahraje do známých e-shopů s velkým množstvím návštěvníků, jako je Amazon nebo 

Barnes&Noble. Tyto e-shopy individuální přístup vůbec nenabízejí a pro zveřejnění knihy 

neexistuje jiná cesta než vydání na jejich vlastních platformách (Kindle Direct Publishing, 

Barnes&Noble Press a další). Autor se však se svými knihami může dostat do menších, lokálních 

knihkupectví (v České republice např. Kosmas.cz) – a k tomu svá díla nabízet na vlastních 

webech či sociálních profilech. 
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Přes výše uvedené problémy je vydání profesionálně formátované e-knihy jednoznačně 

výhodnější než pouhé zveřejnění textového souboru na autorově webu. Kvalitně zpracovanou           

e-knihu ve smyslu, jak jí rozumíme dnes, ocení jak čtenáři, tak případní prodejci, a také autor 

samotný. Pro toho je správně vytvořená e-kniha podmínkou ke kladným recenzím, rozšíření 

počtu čtenářů a k případnému finančnímu zisku 

2) Vydávání přes nezávislé platformy 

Jako nezávislé platformy se označují systémy pro self-publishing, které nepochází od žádné               

z dominantních společností. Jsou to většinou systémy, které vznikly s cílem umožnit 

jednoduchou tvorbu e-knih, a teprve s časem okolo nich vznikly e-shopy a další služby či funkce. 

V některých případech slouží tyto systémy též k publikaci jiných typů digitálního obsahu 

(typicky hudby), případně také k vydávání papírových knih. Označení nezávislé platformy 

neznamená, že by se vždy jednalo o malé, okrajové společnosti. Například Smashwords je na poli 

self-publishingu jednou z nejúspěšnějších firem a v době dokončení této dizertační práce bylo       

s jeho pomocí vydáno přes 470 tisíc titulů. Dalšími nezávislými platformami jsou např. Lulu, 

Draft2Digital či IngramSpark, v České republice potom Bezvydavatele.cz. 

 

Velkým přínosem publikačních platforem je okamžité zpřístupnění vydaných knih v e-shopu, 

který je s platformou propojen. Toto je také jedním důvodů, proč jsou publikační platformy mezi 

autory oblíbenější než vytváření e-knih pomocí některého z konvertorů. Z konverze získá autor          

e-knihu, kterou má uloženou na svém počítači, a o jejíž šíření se musí teprve postarat. Kniha není 

dostupná na internetu, autor často nemá ani svůj blog či jiné místo na webu, kde by mohl své dílo 

zveřejnit. 

 

Naproti tomu při využití platforem (jak nezávislých, tak od velkých společností) je e-kniha ihned 

dostupná na internetu, autor většinou získá vlastní online profil, kniha je různými způsoby 

propojena s tematicky podobnou literaturou a její následný marketing je méně náročný – 

respektive některé jeho základní kroky již není třeba podnikat, protože byly součástí tvorby           

e-knihy. 

 

Při vydávání na nezávislých platformách bývá e-kniha nabídnuta k prodeji v e-shopu dané 

platformy nebo může být rozeslána do mnoha dalších knihkupectví. V počtu e-shopů, kde bude 

dílo automaticky dostupné, se jednotlivé nezávislé platformy liší. Některé poskytují přístup do 
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menších knihkupectví, jiné dokážou e-knihu nabídnout i na Amazonu či na Apple iBooks. Právě 

možnost nabídnout knihu ve více různých obchodech současně je jednou z velkých výhod 

nezávislých platforem. Dominantní společnosti (Amazon, Barnes&Noble apod.) toto nenabízejí. 

C) Platformy velkých společností 

Chce-li autor prodávat nebo poskytovat e-knihu zdarma v největších světových e-shopech, 

použije většinou jejich vlastní publikační platformy. Největšími e-shopy jsou Amazon, 

Barnes&Noble, Apple iBooks a další globálně používané obchody. Lze říci, že vydat e-knihu 

touto cestou je mezi nezávislými anglicky píšícími autory standard, zatímco autoři píšící v jiných 

jazycích využívají širší škálu možností. 

 

Významným benefitem vydání e-knihy na známé publikační platformě je velké množství 

potenciálních zákazníků. Je však nutné slovo potenciálních. Pouhý fakt, že autor nabídne svou e-

knihu k prodeji na iTunes či na Amazonu neznamená, že si ji čtenáři skutečně najdou. Na 

zmíněné e-shopy přicházejí miliony návštěvníků denně, avšak nabídka knih je velmi široká. 

 

Dalším významným benefitem velkých publikačních platforem je jednoduchost, respektive 

jednoduchost spojená s popularitou, protože uživatelsky příjemné jsou i mnohé nezávislé 

platformy – jen o nich neví tolik spisovatelů. Díky spojení jednoduchosti a popularity si autoři 

často jako první možnost pro nezávislé publikování vyberou např. velmi známý KDP od 

Amazonu. Tento i další systémy se postupem času skutečně stávají široce přístupnými a 

nevyžadují od autorů téměř žádné technické znalosti. Snaha společností o získání co největšího 

počtu autorů vede k neustálému zjednodušování publikačního procesu. Dobře to ilustruje stránka 

platformy Kobo Writing Life, kde je k vydání e-knihy potřeba projít pouhými pěti jednoduchými 

kroky („Publish With Kobo Writing Life“, 2018). Přesto i na poli publikačních platforem platí, že 

podmínkou pro vydání kvalitní e-knihy je správné naformátování výchozího souboru. Má-li být 

e-kniha dobře čitelná, tomuto kroku se nevyhne žádný autor. Společnosti proto zveřejňují návody 

k formátování pro ten který publikační systém. Příkladem může být eBook Manuscript 

Formatting Guide (2018) od Amazonu. 

 

Hlavní nevýhodou publikačních platforem od velkých společností je nepřenositelnost vytvořené 

knihy do jiných e-shopů. Autor nemůže e-knihu jednoduše vzít a nahrát ji jinam; stejně tak tyto 
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platformy nenabízejí možnost rozeslání vytvořených e-knih do jiných obchodů tak, jak to 

umožňují nezávislé systémy. Aby autoři toto omezení obešli, musí vydat tu stejnou e-knihu           

u několika různých společností. 

 

Autoři mohou použít všechna tři řešení (ne nutně ve zde prezentovaném pořadí) a vydat e-knihu 

jak přes konvertor, tak na nezávislých platformách a u velkých společností. Typickým cílem 

zkušenějších samovydavatelů je nabídnout e-knihu v co největším množství knihkupectví, čehož 

je možné dosáhnout právě tímto způsobem. 

2.14.6 Prodej a šíření e-knih: finanční aspekty elektronického self-publishingu 

Elektronický self-publishing dovoluje spisovatelům vydávat e-knihy zcela zdarma. Ač je tato 

bezplatná forma elektronického self-publishingu spojena s mnoha potížemi souvisejícími 

především s neuspokojivou kvalitou vydané e-knihy, spisovatelé často zmiňují nulové finanční 

náklady jako jeden z důležitých motivů, které je k elektronickému samovydávání vedou.   

 

V případě asistovaného nebo hybridního self-publishingu se mohou ceny za služby jako jsou 

korektury, sazba nebo grafické práce pohybovat poměrně vysoko; v USA může jít o stovky či 

tisíce dolarů (Penn, n.d.), v České republice o tisíce nebo desítky tisíc korun. Platí-li autor při 

elektronickém self-publishingu za některé činnosti, dělá tak s příslibem toho, že daná aktivita 

bude vykonána lépe, než kdyby ji realizoval on sám. Někteří autoři volí placenou asistenci při 

vydávání proto, aby ušetřili čas. Podobný princip platí také při využívání různých nástrojů: 

všechny potřebné služby či aplikace jsou dostupné zdarma, a to plně funkční. Někteří autoři 

nicméně volí placené služby, které mohou slibovat lepší výsledky. V souvislosti s financováním 

nezávislého publikování se v posledních letech objevil nový fenomén, a to získávání prostředků 

na vydání knih prostřednictvím crowdfundingu (McCartney, 2016). Autoři na některé ze služeb 

(např. na Kickstarteru) popíší svůj záměr, respektive vyjádří příslib, že napíší a vydají knihu           

s určitým tématem, a na základě toho získávají finance od fanoušků. 

 

Při šíření vydané literatury volí nezávislí autoři dva přístupy: buď e-knihu nabízejí zdarma, nebo 

ji prodávají. Je přitom poměrně běžné, že spisovatelé v průběhu své tvůrčí kariéry oba přístupy 

kombinují. Zatímco jednu e-knihu nabízejí zdarma, další e-knihu prodávají, případně tuto 

prodávanou e-knihu nabízejí v určitých obdobích zdarma v rámci marketingových akcí. Volba 
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mezi nabízením e-knihy zdarma nebo jejím prodejem je ovlivněna motivací autora k psaní, ale i 

jeho sebedůvěrou, zkušenostmi se self-publishingem a dalšími faktory. Zatímco některým 

spisovatelům záleží především na sebevyjádření, případně na rozšíření díla mezi čtenáře, jiní 

vydávají e-knihy s vizí výdělku. Častou motivací pro publikování a rozšiřování knih zdarma je 

oslovení co největšího počtu čtenářů, tedy šíření autorova jména. Nabízení e-knih zdarma není 

ojedinělým přístupem; podporuje ho většina publikačních platforem, ale i online knihkupectví. 

Například na Amazonu lze najít mnoho e-knih ke stažení zcela bezplatně; tím, kdo o ceně 

rozhoduje, přitom není Amazon, ale samotný autor, který dílo publikuje. E-knihy ke stažení 

zdarma nabízí také některá česká elektronická knihkupectví, např. Kosmas.cz nebo eBUX.cz.  

 

Nezávislí elektroničtí autoři nabízí své e-knihy převážně na třech typech webů:  

● velká knihkupectví provázaná s publikačními platformami (Amazon, Smashwords apod.), 

● ostatní knihkupectví, která nejsou provázána s publikačními platformami,  

● vlastní (osobní) webové stránky. 

 

Na trzích, kde dominují publikační platformy, je většina nezávisle vydaných e-knih nabízena na 

webech, které jsou s danými platformami přímo propojeny. Pokud však na určitém trhu (tj.               

v určité zemi a jazyce) lokalizovaná publikační platforma chybí, může být většina samovydávané 

elektronické literatury šířena přes širokou škálu různých knihkupectví a webových stránek 

autorů. 

 

Ceny, za které se v typických případech prodávají nezávisle publikované e-knihy, jsou v průměru 

nižší než ceny za e-knihy publikované tradičním způsobem. Globální data, která by toto 

jednoznačně potvrzovala, neexistují, avšak je pravděpodobné, že samovydávané e-knihy jsou 

levnější než tradičně vydávané e-knihy na všech trzích. Např. v USA stojí samovydávané e-knihy 

většinou několik dolarů, naproti tomu tradičně vydané e-knihy stojí často nad 10 dolarů. Výjimky 

samozřejmě existují, nejedná se o pravidlo. Nezávislí autoři nižšími cenami vyrovnávají absenci 

známé značky (za knihou nestojí nakladatel), marketingu (kniha často není nikde propagovaná), 

případně se snaží snížit práh obav z nižší kvality e-knihy (část případných zákazníků tyto obavy 

pravděpodobně má). Nižší ceny samovydávaných e-knih jim však podle některých informací 

pomáhají zvyšovat počty prodejů, a tak i celkové částky, které autoři za prodej e-knih získávají 
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(Dale, 2015), byť je potřeba připomenout, že většina samovydávaných e-knih významnějších 

prodejů nedosahuje. 

 

Co se týče konkrétních informací o výši výdělků nezávislých elektronických autorů na různých 

trzích, spolehlivých dat je poměrně málo. Populárním zdrojem, který se věnuje tomuto tématu, je 

web Authorearnings.com, který se zaměřuje na výdělky amerických spisovatelů, avšak                

v přesnosti dat čelí stejným omezením jako měření elektronického self-publishingu analyzované 

v kapitole 2.13. Podle aktuálního odhadu vydělalo na americkém trhu cca 2500 nezávislých 

spisovatelů v roce 2017 částku nad 50 tisíc dolarů, ostatním přinesl prodej e-knih menší příjmy 

(Ha, 2018). Kendall (2013) uvádí, že nezávislí elektroničtí autoři získávají díky prodeji svých e-

knih v průměru 500 dolarů ročně. Kendall také říká, že spisovatelé, kteří nabízí některé své e-

knihy zdarma v rámci podpůrných marketingových akcí, vydělávají více než ostatní spisovatelé.  

 

Inovaci ve způsobu odměňování nezávislých elektronických autorů představuje program KDP 

Select od Amazonu. Autor, který přes tento program vydává své e-knihy, se zavazuje k jejich 

zveřejnění pouze na Amazonu, přičemž jeho knihy jsou poté nabídnuty čtenářům účastnícím se 

služby Kindle Unlimited a Kindle Owners’ Lending Library („Self Publishing and KDP Select“, 

n.d.). Kindle Unlimited je služba pro neomezený přístup ke knihám, přičemž tento přístup stojí 

čtenáře 10 dolarů měsíčně – je to tedy svého druhu e-knižní předplatné. Kindle Owners’ Lending 

Library umožňuje čtenářům bezplatné stažení vždy jedné z e-knih, které jsou v této službě 

nabízeny (“Borrow Books from the Kindle”, n.d.). Autoři účastnící se programu KDP Select byli 

dříve placeni v okamžiku, když si čtenář jejich knihu stáhnul a přečetl z ní alespoň 10 % 

(Amazon je schopen toto sledovat díky svým čtecím zařízením a aplikacím; o sledování čtenářů – 

tedy o e-knižní analytice – pojednává pododdíl 2.14.9). Amazon později způsob odměňování 

změnil a nyní platí autory dle počtu přečtených stran, místo za stažené e-knihy jako takové. Autor 

tedy dostane zaplaceno za každou stranu, kterou čtenář na svém zařízení otevře. Zároveň s touto 

změnou vydal Amazon soubor pravidel s názvem KENPC (Kindle Edition Normalized Page 

Count), který stanovuje velikost písma a počet řádků na stránku, a který by měl zabránit umělému 

prodlužování e-knih. Částka, kterou autoři dostávají za přečtenou stranu, se v čase mění; jedná se 

o sumu v KDP Select Global Fund (částka rozdělovaná mezi autory účastnící se KDP Select), 

vydělenou počtem přečtených stránek e-knih, které jsou nabízeny v Kindle Unlimited. 
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Část autorů tuto změnu ve způsobu odměňování vítá, část ji kritizuje. V situaci, kdy se autor 

neúčastní KDP Select, a jeho e-knihy tedy nejsou nabízeny v Kindle Unlimited ani Kindle 

Owners’ Lending Library, získává autor 70 % z ceny každé stažené e-knihy v okamžiku jejího 

prodeje, zatímco 30 % připadá Amazonu. Když se autor KDP Select účastní, platí pro něj 

pravidla popsaná výše, což na jedné straně může vést ke snížení jeho příjmů, na straně druhé si 

jeho knihy může stáhnout více čtenářů (stažení e-knihy je nic nestojí, protože je součástí 

předplatného; čtenáři tedy nemusí řešit riziko nákupu potenciálně špatné e-knihy). 

2.14.7 Marketing samovydávaných elektronických knih 

Propagace knihy je ve většině případů podmínkou jejího rozšíření mezi čtenáře, lhostejno zda se 

jedná o knihu nabízenou zdarma nebo knihu prodávanou. Propagace je stejně významná pro 

knihy tištěné i pro knihy papírové, pro knihy vydané nakladatelstvím i pro knihy publikované 

nezávisle; stejně tak pro knihy vydané s komerčními i nekomerčními záměry. Výjimky jistě 

existují, ale obecně platí, že kniha podpořená aktivitami, které souhrnně označujeme jako 

marketing, dosahuje vyššího rozšíření než kniha bez této podpory (Jarvis, 2014). 

 

Marketing v celé šíři neznamená pouze reklamu jako takovou (např. ve formě zaplacené stránky 

v časopise nebo reklamního banneru na webu), ale veškeré zmínky o knize, stejně jako její 

přítomnost v elektronických knihkupectvích nebo ve fondech knihoven. Jinými slovy: známost 

knihy zvyšuje jakákoli situace, v němž se může budoucí čtenář s knihou setkat. 

 

Vydává-li knihu nakladatelství, je marketing rozdělen v různém poměru mezi nakladatele a 

autora; nakladatel v něm však většinou hraje významnou úlohu. Díky nakladateli je kniha 

nabízena na pultech obchodů, díky nakladateli má kniha placenou reklamu v online i offline 

médiích. Naopak typickým příspěvkem autora do marketingového mixu jsou autorská čtení, 

autogramiády či komunikace s cílovou skupinou v online sociálních sítích (Friedman, 2012). 

 

Vydává-li autor knihu sám, marketingové aktivity závisí pouze na něm samotném. Autor si 

určuje jejich šíři stejně jako obsah; případně může část těchto aktivit delegovat na marketingové 

agentury či odborníky. Je důležité zdůraznit, že marketing ve své skutečné podobě není jen 

souhrnem záměrných aktivit nakladatelství a autora, ale že se do něj promítají také věci méně 

ovlivnitelné. Mezi ně lze počítat známé jméno autora, popularitu jeho předchozích děl, pověst 
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nakladatele, pověst recenzenta, či dokonce konkrétní knihkupectví, v němž lze určitou knihu 

pořídit. Toto vše může mít pozitivní i negativní vliv na prodeje knihy. 

 

Pro autora je podstatné, aby propagoval jak své jméno, tak svoji knihu ještě předtím, než vůbec 

vyjde, a připravil tak trh na její existenci. Nezávislý autor by si měl také stanovit preferované 

marketingové kanály, respektive strategii (co a zda bude dělat sám a jaké činnosti případně předá 

odborníkům). Důvodem pro toto uvažování je velké množství marketingových kanálů, které je 

možné pro propagaci e-knihy použít – je velkou otázkou, zda je vůbec může na vyšší odborné 

úrovni obsáhnout jeden marketingový specialista, tím spíše autor, pro nějž je marketing pouze 

jednou z vedlejších aktivit. 

 

Ruscello (2017) a Britton (2017) uvádí, že nezávislí autoři e-knih by měli provádět (sami či 

prostřednictvím odborníků) tyto propagační aktivity: 

● vytvoření webové stránky, která se zobrazuje stejně dobře na počítačích i mobilních 

telefonech, 

● vytvoření výrazné, nezaměnitelné obálky pro e-knihu, 

● reklama na Facebooku a v dalších sociálních sítích, 

● reklama na Amazonu, 

● display reklama (bannerová, textová) na různých webech, které prodávají reklamní 

prostor, 

● video reklama na Youtube a jiných video serverech, 

● reklama ve vyhledávačích, 

● optimalizace pro vyhledávače, 

● emailový marketing, 

● komunikace s fanoušky na sociálních sítích, 

● zveřejňování článků na blogu, 

● komunikace se čtenáři na diskuzních fórech a v komentářích pod vlastními či cizími 

články na různých webech, 

● autorská čtení, autogramiády a vystupování v médiích, 

● webináře a jiné formy internetového živého vysílání. 
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Součástí marketingových aktivit je přitom také práce s metadaty. Těmi se u elektronických knih 

myslí jejich název, jméno autora, popis obsahu knihy, tematická kategorie, klíčová slova 

popisující knihu a všechny další informace, které se v e-shopu ke knize vztahují. Díky správně 

použitým metadatům roste pravděpodobnost, že e-knihu najdou právě ti čtenáři, pro které je 

relevantní (Wogahn, 2011). 

2.14.8 Ochrana autorských práv 

Prakticky jakoukoli elektronickou knihu je možné nabízet a získávat mimo oficiální kanály a 

neexistuje způsob, jak tomu zcela zabránit. Čím populárnější přitom kniha je (jak mezi širokou 

skupinou čtenářů, tak třeba jen ve velmi úzké nice), tím spíše je možné očekávat její ilegální 

šíření. Postoj nezávislých spisovatelů k tomuto jevu může být dvojí: pokud autor píše knihu             

s tím, že jedním z významných cílů je prodat co nejvíce kopií (tj. finance hrají podstatnou roli), 

vnímá nelegální šíření knihy jako problém a snaží se mu zamezit. Pokud autor nabízí knihu 

zdarma a jeho cílem je knihu rozšířit mezi co nejvíce čtenářů bez ohledu na finanční zisk, může 

neoficiální distribuční kanály naopak vítat. 

 

Existuje několik základních aktivit či prostředků, které snižují míru dostupnosti e-knihy                   

z neoficiálních zdrojů: 

● DRM (digital rights management, tj. správa digitálních práv zajišťovaná různými 

technickými prostředky), 

● sledování a hlášení ilegální nabídky e-knih (vyhledávání titulů na internetu a jejich 

hlášení provozovatelům daných webů; ti takové e-knihy velmi často sami odstraní), 

● právní kroky, 

● budování vztahu se čtenáři (věnuje-li autor čas dlouhodobému budování vztahů se čtenáři, 

riziko ilegálního stahování jeho e-knih se může snižovat). 

 

Cílem DRM je zamezit nechtěnému šíření kopií e-knih, přičemž po technologické stránce 

existuje několik základních postupů či možností, jak toho dosáhnout. Fakterm však je, že 

jakoukoli ochrannou technologii lze nakonec nějakým způsobem překonat a ochrana nikdy není 

stoprocentní; negativem různých technických řešení jsou také omezení, která tato ochrana na 

čtenáře klade. Lidé, kteří si chráněnou e-knihu pořídili legálním způsobem, ji tak například 

nemohou číst na všech zařízeních, nemohou ji volně kopírovat nebo tisknout.  
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Ze současné situace plyne pro nezávislé autory několik skutečností. Zaprvé, vždy mají možnost 

nabízet e-knihu zdarma či za peníze jak na vlastních webech tak v mnoha e-shopech a ponechat ji 

bez DRM. Zadruhé, pokud ji chránit chtějí, jsou do jisté míry limitováni postojem e-shopů, na 

nichž chtějí e-knihu nabízet. Některé obchody mají vypracovanou politiku týkající se DRM a 

předpokládá se, že jakýkoli nakladatel či autor se jí přizpůsobí, tj. nechá na e-knihu aplikovat 

předem daný způsob ochrany. Chce-li autor publikovat a nabízet své e-knihy např. přes Amazon 

KDP, automaticky budou chráněné příslušným DRM. Může tak nastat situace, kdy autor bude 

nabízet knihu na svém webu volně ke stažení či ke koupi (bez ochrany) a na Amazonu bude ta 

stejná kniha chráněna DRM jednoduše proto, že bez něj není možné ji na Amazon umístit. 

 

Posoudit výhody a nevýhody aplikace DRM a vybrat vyhovující řešení může být pro některé 

nezávislé spisovatele komplikované, stejně jako dohledávání případných ilegálně poskytovaných 

kopií e-knih, komunikace se subjekty porušujícími autorská práva a podnikání případných 

právních kroků. Vydává-li autor knihy tradiční cestou, spadají tyto činnosti do kompetencí 

nakladatele. Ochrana autorských práv je nejčastěji tematizována těmi spisovateli, kteří již se 

svými e-knihami dosáhli určité popularity či finančního zisku a nezávislým vydáváním se živí; 

naopak se zdá, že nezávislí spisovatelé nespadající do této skupiny ochranu autorských práv 

aktivně neřeší, nezajímají se o ni, případně využívají předem nastaveného DRM v publikačních 

platformách. 

 

S ochranou autorských práv souvisí také poskytování e-knihy pod některou licencí Creative 

Commons; zdá se však, že mezi nezávislými autory je povědomí o těchto licencích velmi nízké a 

jejich využití v rámci elektronického self-publishingu je výjimečné. 

2.14.9 Získávání a analýza dat o chování čtenářů 

Analýza čtenářského chování, tedy e-knižní analytika, je pojem označující sledování a 

vyhodnocování interakce mezi psaným dílem v elektronické formě a jeho čtenářem. Výraz 

pochází z anglického termínu e-book analytics a do češtiny ho lze nejlépe přeložit právě jako              

e-knižní analytika (podobně jako se pro web analytics používá v češtině dnes již pevně ukotvený 

pojem webová analytika). 
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Sledování čtenářů elektronické literatury je aktuální fenomén, který má značný potenciál ovlivnit 

psaní, vydávání a marketing e-knižních titulů. Počátky sledování čtenářů můžeme sledovat již            

v minulém desetiletí, avšak s nástupem nových technologických řešení se vývoj na tomto poli 

podstatně zrychlil. S nastalou medializací e-knižní analytiky započala také veřejná debata 

ohledně jejích přínosů a možných rizik. 

 

Pro ilustraci možností e-knižní analytiky je možné uvést příklady informací, které je schopna 

poskytovat. Např. společnost Kobo říká, že průměrný čas potřebný k přečtení poslední knihy              

z trilogie Hunger Games od Suzanne Collins je sedm hodin (Alter, 2012). Barnes&Noble uvádí, 

že čtenáři detektivek a sci-fi románů přečtou celkově více titulů než čtenáři ostatních typů 

beletrie, a přečtou je rychleji. Více titulů, které začali číst, také skutečně dočtou do konce. Čtenáři 

ostatních typů beletrie často přestávají číst knihu, aniž by se dostali na konec, a mají rozečteno 

více knih najednou (Barker, 2012). 

 

S e-knižní analytikou je svým způsobem příbuzný pojem social reading, a který se vztahuje ke 

čtení jako kolektivně sdílenému zážitku (Ellis & Cook, 2013). V reálném čase je možné sdílet 

cokoli, co si o právě čtené knize čtenář myslí. Kromě toho je v reálném čase dostupné množství 

dalších dat: spisovatel tak může sledovat, jaký je průběh čtení jeho nově vydané e-knihy, kolik 

lidí ji odkládá, kolik ji skutečně dočetlo do konce, jak často se k ní čtenáři vracejí a podobně. 

Veškeré tyto informace získává e-knižní analytika většinou z nástrojů umístěných ve čtecím 

zařízení, respektive přímo v elektronické knize – tj. v samotném souboru („Ebook Analytics for 

Publishers“, n.d.). S e-knižní analytikou jsou spjaty také informace získané prostřednictvím 

analýz webů; tyto dvě sféry se velmi úzce prolínají. Spojí-li autor informace, které získá z webu, 

s informacemi o konkrétních dílech, má v rukou silný základ pro rozhodování o tom, jakým 

způsobem díla nabízet, komu, za jakou cenu, ale také o tom, jak je psát s ohledem na lepší přijetí 

ze strany čtenářské veřejnosti. 

 

Přímým (a přirozeným) následovníkem e-knižní analytiky je data-driven publishing, tedy tvorba 

a vydávání titulů se zřetelem na informace získané z různých analytických nástrojů (Regan, 

2012). Data-driven publishing je zmiňován v souvislosti s autory, s nakladateli, s distributory, ale 

i se čtenáři. Všechny tyto skupiny mohou více či méně ovlivňovat výslednou podobu díla. Díky 

http://www.inflow.cz/eknizni-analytika-datadriven-publishing-cast-1#_ftn2
http://www.inflow.cz/eknizni-analytika-datadriven-publishing-cast-1#_ftn2
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informacím, které e-knižní analytika nabízí, je možné upravit nejen dílo samotné, ale i jeho 

způsob nabízení čtenářům tak, aby ho cílová skupina lépe přijala (ve větším počtu nakupovala, 

snáze četla, lépe mu porozuměla apod.). Data-driven publishing je tedy konečný cíl e-knižní 

analytiky, a to spolu s marketingem. Ač je analýza čtenářského chování novým oborem, existují 

dvě skupiny nezávislých autorů, kteří mají tendence jí využívat: jsou to jednak spisovatelé, kteří 

chápou elektronický self-publishing jako podnikání a aktivně se zajímají o aspekty související s 

popularitou svých e-knih, a také spisovatelé, kteří mají užší vztah k informačním technologiím. 
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3. Situace v České republice 
Pojmem český elektronický self-publishing se v této práci rozumí nezávislé vydávání e-knih 

autorů, kteří píší česky, bez ohledu na místo jejich pobytu nebo internetové stránky či 

elektronické obchody, na kterých své knihy nabízejí.  

 

Samotný elektronický self-publishing je u nás velmi opomíjeným a relativně málo známým 

tématem. Ač zde existuje určitá skupina autorů, kteří nezávisle vydávají elektronické knihy, jedná 

se skutečně o okrajovou oblast literatury, která zůstává stranou zájmu většiny subjektů, které          

v literární sféře působí. 

 

Co se týče dat, jakýchkoli pramenů či výzkumů na téma nezávislé elektronické literatury, 

neexistují u nás téměř žádné zdroje. V médiích se pravidelně objevují různě kvalitní články          

o e-knihách a téma elektronické literatury bývá řešeno také v vysokoškolských pracech. Stále se 

však jedná o oblast, která je elektronickému self-publishingu sice příbuzná, nicméně o něm 

samotném nic nevypovídá, respektive ji můžeme chápat jako představení části kontextu, v němž 

je elektronický self-publishing realizován. Přesto je potřeba se v této dizertační práci e-knihám        

v České republice v omezeném rozsahu věnovat: situace na našem e-knižním trhu představuje 

realitu, ve které se čeští nezávislí spisovatelé pohybují, která jim poskytuje prostor pro růst, ale 

také je omezuje. 

3.1 E-knihy u nás: jaké jsou podmínky pro elektronický self-

publishing?  

První české knihy v elektronické podobě se začaly objevovat v 90. letech 20. století a jejich 

podoba či způsob vzniku do velké míry odrážely vývoj v zahraničí: jednalo se o papírovou 

literaturu podomácku převáděnou do elektronické podoby, případně o původní texty různých 

žánrů, které umisťovali jejich autoři na webové stránky. Skutečně vydaných elektronických knih 

(tj. delších textů z produkce samotných autorů, nakladatelství či jiných institucí) bylo 

zanedbatelné množství. 
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Prvním online obchodem s elektronickými knihami se staly v roce 1999 Palmknihy.cz. Použití 

termínu online obchod je zde však diskutabilní, protože několik prvních let Palmknihy nabízely 

pouze literaturu ke stažení zdarma. V průběhu první dekády 21. století se začaly objevovat další 

obchody s e-knihami, případně začaly e-knihy nabízet již fungující elektronická knihkupectví         

s papírovými knihami. Růst tohoto segmentu byl však velmi pomalý: nových titulů vycházelo 

málo a počet prodaných kopií byl nízký. Příčiny tohoto stavu byly primárně dvě: nepřipravenost 

trhu a nedůvěra nakladatelů. Na jedné straně byla po e-knihách malá poptávka (např. Martin 

Lipert ze společnosti eReading ještě v roce 2011 uváděl, že lidé ve skutečnosti nevědí, co je to 

elektronická kniha), na straně druhé hrály roli obavy nakladatelů a obchodníků (Bohutínská, 

2011). Knihkupectví ani nakladatelé nepociťovali zájem ze strany čtenářů, takže většina z nich se 

do tvorba a propagace nového média nebyla ochotna pouštět. Důvody byly převážně ekonomické 

(nejistá návratnost investic, strach z nelegálního šíření e-knih), ale hrála zde roli také nedůvěra        

v e-knihy jako takové. Například Jan Kanzelsberger mladší, zástupce jedné z největších sítí 

knihkupectví v Česku, v rozhovoru pro Aktuálně.cz v únoru 2011 prohlásil: „Je tu množství 

čteček a formátů a nikdo neví, která bude ta primární. Navíc necítím ani žádnou poptávku. 

Takhle to fungovalo stovky let, já žádnou revoluci neočekávám.“ (Kovalík, 2011). 

 

Podle některých názorů vedlo omezené množství českých elektronických knih k tomu, že si je 

část čtenářů začala ve velkém množství sama vytvářet, tedy podomácku transformovat z tištěných 

titulů. Jiří Pechoč ze společnosti Warbler provozující portál wknihy.cz k tomuto tématu pro 

server Podnikatel.cz uvedl: „V této atmosféře prohibice si čtenáři pomohli sami, a tak zde máme 

velmi rozvinutý šedý trh s elektronickými knihami, kde je zdarma dostupných odhadem 15 tisíc 

beletristických děl česky a podobné číslo publikací odborných.“ (Bohutínská, 2011). Pechoč také 

odhadl počet ilegálních stažení česky psaných e-knih na 100 tisíc za měsíc.13 Prohlášení 

nakladatelů o tom, že e-knihy nechtějí vydávat krom jiného právě z obav o nelegální šíření, tedy 

můžeme z jistého úhlu pohledu vnímat jako opodstatněná. 

 

Počet českých nakladatelů vydávajících e-knihy se přesto začal pozvolna zvyšovat. Za přelomový 

moment se označuje v různých pramenech rok 2010, přičemž od tohoto roku si e-knih všímá také 

                                                 
13 Je třeba si uvědomit, že odhady tohoto typu jsou skutečně velmi nepřesné a většinou není jasné, jakou 

metodou lidé k uváděným číslům dospěli.  
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Svaz českých knihkupců a nakladatelů (dále jen SČKN). Ve své zprávě s názvem Základní fakta 

o produkci knih v ČR za rok 2010 poprvé uvedl, že se na tuzemském trhu začaly objevovat ve 

větším množství e-knihy – aniž by však ve zprávě uvedl jakákoli čísla (Blažek, 2012). 

 

V současné době, tedy v roce 2018, lze již vydávání českých e-knih považovat za standard. Ač je 

nevydávají všechna nakladatelství, mnoho populárních nově vydaných knih je dnes vydána také             

v elektronické podobě. Nakladatelství se tedy neobávají vydávat novinky zároveň papírově i 

elektronicky. Na straně druhé je třeba připomenout Zprávu o českém knižním trhu vydanou v roce 

2016 a uvádějící data za rok 2015. Zpráva uvádí, že e-knihy v roce 2015 vydávalo přibližně 250       

z celkových zhruba 2500 českých nakladatelů. („Zpráva o českém knižním trhu 2015/16“, 2016). 

Aktuální zpráva z roku 2017 mapující stav k roku 2016 uvádí, že počet českých nakladatelů 

vydávajících e-knihy vzrostl zhruba na 300. („Zpráva o českém knižním trhu 2016/2017“, 2017). 

Jak je vidět, pro menší část nakladatelů (avšak významných, vydávajících populární knihy ve 

větších nákladech) je dnes vydání e-knihy součástí jejich běžného fungování. Na druhou stranu 

zde existuje mnoho nakladatelských subjektů, které stále produkují pouze papírovou literaturu. 

 

Pokud jde o podíl elektronických knih na českém trhu, zpráva z roku 2017 uvádí, že obrat          z 

e-knih činil v roce 2016 cca 1,5 % z celkového knižního obratu. Vyjádřeno konkrétní částkou, 

mělo by se jednat přibližně o 118 milionů korun, což je v krátké historii českého prodeje e-knih 

zatím nejvíce, přičemž částka rok od roku roste. Vzhledem k metodologii výpočtů je však 

pravděpodobné, že skutečné číslo je jiné, a to zcela jistě vyšší. Samotná Zpráva připouští, že při 

výpočtech nepracuje – a ani nemůže pracovat – se všemi subjekty prodávajícími e-knihy, a že se 

do určité míry jedná o odhad. Je nicméně zřejmé, že e-knihy stále nejsou v České republice             

z obchodního hlediska oproti papírovým knihám příliš významným artiklem a zdejší situace je 

tedy oproti stavu trhu např. v USA velmi odlišná. 

 

Penetrace vhodnými čtecími zařízeními (tedy tablety, chytrými telefony a čtečkami) je u nás 

poměrně vysoká. Např. chytrý telefon používá dle poslední studie společnosti Google 58 % 

obyvatel České republiky („Studie Googlu“, 2016). Specializovaných čteček e-knih je u nás 

podle různých odhadů asi 600 000 („Trended Data: Czech Republic“, n.d.). Samotné technologie 

tedy nejsou pro rozvoj elektronického čtení překážkou a příčiny rozdílu mezi rozvinutými             
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e-knižními trhy a stavem v České republice musíme hledat jinde. Stojí určitě za připomenutí, že 

více než třetina českých uživatelů internetu (internet používá kolem 80 % české populace) sama 

sebe označuje za čtenáře elektronických knih, což kontrastuje s velmi malým podílem e-knih na 

trhu. Tuto situaci mohou vysvětlovat nákupy českých i cizojazyčných e-knih na zahraničních e-

shopech, s nimiž české statistiky nepracují (primárně Google Play a Apple iBooks), případně 

čtení zdarma získaných e-knih a elektronických kopií papírových knih. V průzkumu z roku 2016 

uvedlo 97 % čtenářů e-knih, že texty (krom případných jiných způsobů získávání) volně stahuje, 

zatímco 37 % je (krom případných jiných způsobů získávání) kupuje („Jací jsou internetoví Češi 

čtenáři?“, 2016). Volně stažené e-knihy se samozřejmě do žádných statistik nedostávají, což se 

potom projevuje na zprávách o velikosti e-knižního trhu. 

 

Jednou z příčin relativně malého rozšíření prodeje e-knih může být absence velkých společností, 

které by u nás e-knihy dlouhodobě a cíleně propagovaly, tj. především podporovaly jejich 

vydávání a šíření do e-shopů. Můžeme také spekulovat o tom, že svůj podíl na situaci má 

pomalejší šíření nových technologií nebo menší velikost – a tedy menší atraktivita – českého 

trhu, což je jednoduše dáno počtem obyvatel, respektive čtenářů požadujících česky psané e-

knihy. 

 

Co tedy uvedené skutečnosti znamenají pro nezávislé autory e-knih u nás? Čtení knih                        

v elektronické podobě sice není realitou pro většinu českých čtenářů, ale výše zmíněná třetina 

uživatelů internetu čtoucí e-knihy představuje v absolutních číslech poměrně velkou cílovou 

skupinu. Trh s e-knihami je však stále omezený: pokud autor nepočítá s tím, že bude svoje texty 

poskytovat bezplatně, více než polovina tuzemských čtenářů e-knih si je pravděpodobně nepořídí, 

a pokud se k nim dostanou, tak pouze neoficiální cestou. Nicméně: před uvedením dalších 

souvislosti, respektive faktorů působících na české nezávislé autory e-knih, je třeba shrnout 

dostupné informace o elektronickém self-publishingu u nás. 

3.2 Informace o českém elektronickém self-publishingu 

Prakticky jediným zdrojem, který nějakým způsobem popisuje české nezávislé vydávání e-knih, 

je Zpráva o českém knižním trhu z roku 2016. Je však nutné zdůraznit, že prostor věnovaný 

tomuto tématu je ve Zprávě velmi omezený (prakticky se jedná o jedinou větu) a metodologie 
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sběru dat je dosti diskutabilní. V každém případě: zpráva z roku 2016 uvádí, že v roce 2015 

vydávalo knihy 200 nezávislých autorů nebo velmi malých nakladatelství (myšleno těch, která do 

daného roku vydala maximálně 10 titulů). Zprávy o českém knižním trhu zpracované                        

v předchozích letech se tématu nezávislých e-knih nevěnují vůbec, stejně jako aktuální zpráva 

vydaná v roce 2017. 

 

Autor dizertační práce spatřuje primární problém Zprávy v tom, že uvedený počet nezávislých 

spisovatelů je získán na základě informací z pouhých čtyř e-shopů, a to eReading.cz, Palmknihy, 

Kosmas a eBux. Jedná se sice o důležité obchody se širokou nabídkou publikací, avšak nezávislé 

e-knihy jsou dostupné také v mnoha jiných e-shopech, přičemž nabídka těchto e-shopů se                 

s nabídkou čtyř výše uvedených obchodů nemusí vždy shodovat (nepočítaje v to nezávislé            

e-knihy dostupné jinde než v e-shopech). Zpráva o českém knižním trhu tedy nezahrnuje 

množství dalších nezávislých autorů e-knih, byť tito autoři mohou nabízet své publikace také ve 

velkých a známých online knihkupectvích. Mezi všemi e-shopy s nezávislými elektronickými 

knihami je nutné vyzdvihnout především na dva důležité, a to již zmiňovaný Apple iBooks a 

Google Play. Přesto, že tyto obchody nabízejí mnoho českých elektronických knih, a to včetně 

nezávislých, nejsou do Zprávy o českém knižním trhu vůbec zařazeny. Zpráva také neoperuje         

s weby, které nabízí nezávislé elektronické knihy za velmi malé částky nebo zdarma, tedy např. 

Bezvydavatele.cz nebo Eboooks.cz. 

 

Zpráva o českém knižním trhu z roku 2016 je nicméně jediným dokumentem, který se o českém 

elektronickém self-publishingu pokouší uvádět alespoň nějaká data. Ostatní dokumenty mají 

charakter tiskových prohlášení či komentářů a většinou si pouze všímají faktu, že nezávislá 

elektronická literatura u nás existuje, aniž by o ní podávaly jakékoli podrobnější informace. 

Téměř neexistující prezentace elektronického self-publishingu v českých médiích, včetně těch 

odborných, potom může přispívat k neznalosti tohoto tématu jednak mezi samotnými autory, ale 

také mezi širší odbornou veřejností a čtenáři. 

3.2.1 Co je to český trh? Význam geografického a jazykového vymezení 

V online prostředí se ve větší či menší míře snižuje význam prostorové vzdálenosti či státních 

hranic; mnoho elektronických obchodů a služeb funguje pro všechny uživatele internetu bez 

ohledu na to, kde se nacházejí. Mohlo by se proto zdát, že pojmy český trh, české služby, 
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případně české e-shopy jsou pro česky psanou literaturu irelevantní – autoři ji mohou prodávat na 

zahraničních e-shopech a čeští čtenáři si ji tam mohou kupovat stejně rychle a pohodlně jako           

v českých online knihkupectvích. Toto se však u nás v rozsáhlejší míře neděje a česky psaná 

elektronická literatura se nakupuje převážně v českých elektronických obchodech.  

 

Ač existuje velké množství globálně dostupných služeb pro nezávislé autory, převážná většina          

z nich je poskytována v angličtině: buď vznikla v anglickojazyčných zemích nebo byla vytvořena 

s příslibem celosvětového fungování, a jejich primárním – pokud ne jediným – jazykem je tedy 

angličtina. Vzhledem k jazykové bariéře, ale i povaze nezávislého publikování, jsou pro české 

autory relevantnější a nápomocnější české služby. 

 

Snad jedinou skutečně globálně použitelnou službou nebo spíše nástrojem jsou tedy konvertory 

nebo online publikační platformy – programy či online aplikace, které pomohou převést výchozí 

soubor do vhodného e-knižního formátu. I když lze do jiných zemí delegovat některé další práce 

(např. grafickou úpravu nebo analýzy prodejů), většinu z nich má smysl dělat s odborníky, kteří 

hovoří jazykem, v němž je kniha napsaná, a kteří znají specifika místního trhu. 

 

Vzhledem k různým bariérám je situace podobná také u online knihkupectví. Na jednu stranu lze 

e-knihu koupit a stáhnout doslova z jakéhokoli e-shopu, a především u anglickojazyčné literatury 

toho využívají také čeští čtenáři. Na druhé straně zde opět hraje roli faktor jazyka, ale také 

vzájemně odlišná pravidla různých e-shopů. Situaci je možné shrnout takto: do mnoha velkých, 

známých online knihkupectví lze různým způsobem umístit nezávisle vydanou e-knihu bez 

ohledu na to, v jakém jazyce byla napsaná a kde se autor nachází. Problém však je, že česká 

čtenářská veřejnost tato knihkupectví nezná, a pokud ano, neočekává tam – a ani cíleně nehledá – 

česky psané e-knihy. Na některá velká online knihkupectví pak nemůže autor e-knihu umístit, 

pokud není jako podnikatel registrovaný v určité zemi – společnost s ním nenaváže smluvní 

vztah. Je třeba zohledňovat také zákaznické chování: čeští čtenáři e-knih jsou zvyklí nakupovat 

českou literaturu na českých e-shopech: ať už proto, že je znají, nebo proto, že je osloví reklama, 

případně se k nim dostanou přes sociální sítě či jiným způsobem. Pro české autory má význam, 

aby byla jejich díla dostupná právě tady – stejně jako má např. pro americké autory význam 

prodávat texty na e-shopech jako Amazon nebo Smashwords, které navštěvují američtí čtenáři. 
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Výjimku z pravidla, které říká, že české e-knihy se neprodávají na zahraničních e-shopech, 

představují dva obchody: Apple iBooks a Google Play. Jedná se o subjekty, které nejsou české a 

nesnaží se tak ani vypadat, ale díky přímému propojení s Applem a Googlem, a tedy i jejich 

zařízeními, respektive operačními systémy, jsou u nás široce používány. 

3.2.2. Služby pro české nezávislé spisovatele 

Vzhledem k relativně nízké popularitě elektronického self-publishingu u nás zatím neexistuje tak 

rozvinutá infrastruktura pro podporu nezávislých elektronických autorů, jako v některých jiných 

zemích. Samovydavatelé mohou využít především několika firem a jednotlivců, kteří nabízí 

asistenci s různými činnostmi při vydání e-knihy, případně zajišťují vydání jako celek. Příkladem 

je Knihovnicka.cz. Některá nakladatelství přitom nabízejí vydání e-knihy a případně také 

papírové knihy za úplatu komukoli, což je však již mimo sféru self-publishingu, protože tato 

nakladatelství vydávají literaturu pod svou značkou. Nejedná se tedy o self-publishing, ale               

o klasické vydávání s nakladatelem, byť za úplatu předem, případně za určitá procenta z obratu        

z prodaných knih a e-knih. Tímto způsobem funguje např. nakladatelství E-knihy jedou. 

 

Jako online publikační platforma funguje web a knihkupectví Bezvydavatele.cz, kam mohou 

autoři nahrát soubory s textem, přičemž vytvořená e-kniha je poté k dispozici ke koupi na tomto 

webu. Od roku 2012 do roku 2018 fungovala také publikační platforma Ebookeater.cz. Tento 

web byl později přejmenován na Eboooks.cz a funkce publikační platformy na něm není                     

v současné době k dispozici. 

3.2.3. Elektronický self-publishing a české knihovny 

Akvizici samovydávané elektronické literatury se knihovny v České republice se v současné době 

systematicky nevěnují. Ač jsou některá česká díla tohoto typu v knihovnách dostupná, jasná 

koncepce či standardizovaný postup jejich získávání zatím chybí, stejně jako ekvivalent 

povinného výtisku vztahující se na e-knihy. Knihovny tedy nemohou sloužit jako instituce 

shromažďující informace o stavu českého elektronického self-publishingu a jejich úloha při jeho 

případném měření je velmi omezená. Národní knihovna České republiky eviduje elektronické 

knihy v databázi Ohlášené e-knihy. Elektronickou publikaci do této databáze vloží autor (či 

nakladatel, protože tato databáze je určena také pro e-knih vydané v nakladatelství) tím, že ji 

ohlásí, tedy že vyplní ohlašovací formulář Národní agentury ISBN. E-knihy vydané bez 
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nakladatele, které nemají ISBN, není Národní knihovna schopna evidovat, pokud jí je autor sám 

nepošle (O. Zeinertová, osobní komunikace, 14. 3. 2017). 

 

Městská knihovna v Praze (MKP) poskytuje nezávislým spisovatelům možnost vydat jejich texty 

ve formě e-knih a zpřístupnit je ve svém katalogu, což v českém kontextu představuje ojedinělou 

službu. Je ovšem potřeba dodat, že e-knih vydaných s pomocí MKP je zatím velmi omezené 

množství. Rukopisy nabídnuté MKP jsou pečlivě hodnoceny a MKP si vyhrazuje právo 

odmítnout jejich vydání; dalším omezujícím faktorem jsou finanční náklady, které vydání 

vyžaduje (V. Vojtíšek, osobní komunikace, 10. 10. 2018). 
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4. Empirický výzkum: jak čeští nezávislí 

spisovatelé vydávají a šíří elektronické knihy 
Výzkum je zaměřen na české spisovatele píšící beletrii, kteří sami (tj. bez nakladatele) vydávají 

své elektronické knihy. V jádru elektronického self-publishingu jako takového můžeme 

identifikovat různé základní prvky, avšak jsou to právě spisovatelé, kteří self-publishing aktivně 

konstituují a bez jejichž aktivity by tento fenomén neexistoval. Proto se autor dizertační práce ve 

svém výzkumu zaměřil právě na ně. Jejich jednání, zkušenosti, postoje a vnímání elektronického 

self-publishingu představují samotné základy pro vhled do tohoto fenoménu u nás. 

 

Tato kapitola je rozdělena na čtyři hlavní části o různé délce a významu:  

1. Úvod k výzkumu 

2. Představení metodologie 

3. Výzkumná zpráva 

4. Diskuze 

Autor dizertační práce po určitých peripetiích zvolil ve svém výzkumu kvalitativní přístup.                   

S českými nezávislými autory vedl 11 rozhovorů, následovala transkripce a kódování rozhovorů; 

následným krokem byla interpretace dat a psaní výzkumné zprávy. 

4.1 Výzkumná oblast, problém a otázka 

Výzkumnou oblastí je český self-publishing elektronické beletristické literatury. Bez účasti 

nakladatelů vychází také poezie, odborná literatura a mnoho dalších žánrů, avšak proces 

vydávání těchto typů literatury se vzájemně natolik odlišuje, že je vhodné zkoumat je odděleně.  

Výzkumný problém představuje zkušenost českých nezávislých autorů s vydáváním e-knih bez 

nakladatele a způsob, kterým spisovatelé tuto činnost provádí. 

 

Cílem výzkumu je především získat odpověď na následující výzkumnou otázku: proč a jakým 

způsobem realizují čeští autoři elektronický self-publishing? 

 

 



  

73 
 

4.2 Bližší komentář k cílům výzkumu 

Záměrem výzkumníka bylo zmapovat postoje, názory a zkušenosti českých autorů beletristické 

literatury, kteří své e-knihy publikují sami. Ač v českém literárním prostředí působí minimálně 

několik set takových autorů, jako skupina zatím nebyli nikým uchopeni a prezentováni. 

Neexistuje ani žádné jejich sdružení, zastřešující organizace či všeobecně respektovaný či často 

citovaný mluvčí. Jedná se o skupinu poměrně širokou, avšak pro český knižní trh                           

z ekonomického hlediska zcela marginální: mnoho děl těchto autorů je nabízeno ke stažení 

zdarma či za velmi nízké ceny a většina z těchto knih není v nabídce velkých e-shopů. Přesto 

počet legálních stažení českých nezávislých e-knih dosahuje minimálně stovek tisíc. Např. pouze 

na webu Ebookeater.cz14, kde se tato literatura soustředí, bylo do konce roku 2017 publikováno 

přes 1000 děl, přičemž počet stažení většiny z nich se pohybuje ve stovkách, u populárnějších děl 

v tisících kopií. Ač se tedy stále jedná z finančního hlediska o marginální segment trhu, můžeme 

u něj pozorovat rostoucí zájem ze strany čtenářů. 

 

Díky určitému předporozumění plynoucímu ze studia zahraničních pramenů, a to včetně 

výsledků různých šetření, se před autorem této dizertační práce otevíralo několik konkrétních 

témat, která bylo vhodné blíže zkoumat. Na základě informací ze zemí, kde je elektronický self-

publishing rozšířenějším a akceptovaným způsobem vydávání literatury, bylo možné 

identifikovat oblasti, jejichž detailnější rozbor může podstatně rozšířit poznání elektronického 

self-publishingu v České republice. Tyto oblasti jsou: 

● důvody pro vydávání bez nakladatelů,  

● postoj k elektronickým a papírovým knihám,  

● proces nezávislé tvorby e-knih,  

● šíření a propagace e-knih, 

● problémy, kterým elektroničtí samovydavatelé čelí. 

4.3 Poznámky k metodologii 

Tato metodologická kapitola popisuje, co výzkumník dělal a proč to dělal. Objasňuje výzkumný 

                                                 
14 Ebookeater.cz byl v roce 2018 přejmenován na Eboooks.cz a byly změněny některé jeho funkce; v 

současné době již tento web nefunguje jako online publikační platforma a neposkytuje údaje o počtech 
stažení e-knih. 
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postup (tedy jednotlivé kroky, které výzkumník učinil), výzkumnou strategii a metody, a také 

vysvětlení, co výzkumníka vedlo k rozhodnutím, která provedl. Výzkumné strategie můžeme 

dělit podle různých kritérií; nejčastější dělení odlišuje strategie kvantitativní, kvalitativní a 

kombinované. V případě zde prezentovaného výzkumu byl použitou strategií kvalitativní přístup. 

4.3.1 Výběr metodologické literatury 

Autor dizertační práce postupoval ve svém výzkumu především podle následujících publikací: 

● Disman, M. (2000). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: 

Karolinum. 

● Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. 

● Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. 

● Švaříček, R. & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla 

hry. Praha: Portál. 

● Wildemuth, B. M. & Zhang, Y. (2009). Unstructured Interviews. Applications of social 

research methods to questions in information and library science. Westport: Libraries 

Unlimited. 

Důvodem pro volbu těchto publikací bylo jednak doporučení z různých stran (lidé aktivní 

v oboru informační věda, vyučující z Univerzity Karlovy), ale také faktická možnost se k těmto 

publikacím dostat a po několik měsíců s nimi pracovat. Způsob uvažování autora nad výzkumem 

tedy z podstatné části vychází z uvedených textů. Stejně tak z nich vychází konkrétní kroky, které 

autor v rámci výzkumu prováděl.  

4.3.2 Výzkumná metoda: polostrukturovaný rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor je jednou z často užívaných metod kvalitativního výzkumu. Je 

založen na předem připravené sadě témat a na konkrétních, dopředu zvolených otázkách. 

Formulace otázek (tedy zvolená slova) a jejich pořadí však může být změněno s ohledem na 

momentální situaci, která při rozhovoru nastane; některé otázky může v konkrétním rozhovoru 

výzkumník zcela vynechat a jiné může s ohledem na nastalou situaci přidat. Polostrukturovaný 

rozhovor stojí tedy někde mezi rozhovorem strukturovaným a nestrukturovaným. Je flexibilnější 

a volnější než strukturovaný rozhovor, který by měl stát na předem dané skupině otázek a 

zároveň je organizovanější a systematičtější než nestrukturovaný rozhovor, při němž by neměly 

existovat dopředu dané otázky. Reichel (2009) o této metodě říká, že „kombinuje výhody a 
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minimalizuje nevýhody obou krajních forem rozhovoru, tj. nestrukturovaného a 

strukturovaného“. Výzkumník se k této metodě přiklonil proto, že na straně jedné dává možnost 

ptát se různých zkoumaných subjektů na otázky z předem daných (a pro všechny stejných) 

tematických okruhů, na straně druhé umožňuje určité odchylky od připraveného návodu 

k rozhovoru. Tím poskytuje prostor pro objevení se nových, neočekávaných, avšak potenciálně 

významných témat, a tedy lepší možnosti pro pochopení zkoumané problematiky. 

 

Polostrukturovaný rozhovor sestával z těchto čtyř hlavních fází, které jsou podrobněji popsány          

v textu níže: 

1. vytvoření návodu k rozhovoru,  

2. vedení rozhovoru,  

3. zaznamenávání dat, 

4. vyhodnocení dat. 

4.4 Výzkumný postup 

Výzkumný postup představuje sled jednotlivých kroků, které výzkumník provedl. Ve zde 

prezentovaném výzkumu se jednalo především o následující fáze. 

1. volba výzkumné oblasti, problému a otázky, 

2. rozhodnutí o výzkumné strategii, 

3. výběr metodologické literatury, o niž se bude výzkumník opírat, 

4. stanovení kritérií pro konstrukci výzkumného vzorku, 

5. sběr kontaktních údajů na české nezávislé autory elektronické literatury, 

6. kontaktování autorů, 

7. navázání vztahu s autory (tj. především ujištění se o tom, že autor souhlasí s účastí na 

výzkumu), 

8. rozhodnutí o polostrukturovaném rozhovoru jako výzkumné technice, 

9. vytvoření návodu k rozhovoru, 

10. interview s autory, 

11. transkripce nahrávek, 

12. analýza dat formou otevřeného kódování, 

13. technika „vyložení karet“ 
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14. interpretace dat, tj. psaní výzkumné zprávy, 

15. shrnutí výsledků provedeného kvalitativního výzkumu. 

Následující text metodologické kapitoly vychází z výše uvedených bodů a podrobněji je popisuje. 

4.4.1 Kroky předcházející výzkumu; důvody pro volbu kvalitativního přístupu 

Na samotném počátku výzkumného procesu, tedy při rozhodování o tom co, proč a jakým 

způsobem zkoumat, vyvstávalo před autorem dizertační práce několik možných výzkumných 

témat. Vzhledem k tomu, že v českém prostředí dosud neproběhly žádné výzkumy zabývající se 

elektronickým self-publishingem, bylo hlavním záměrem autora věnovat se stěžejní oblasti, která 

tuto oblast literatury utváří, tedy českým nezávislým elektronickým spisovatelům. Autorovou 

ambicí také bylo, aby výzkum mohl sloužit jako případný základ pro jeho vlastní další činnost       

v této oblasti, případně aby na něj mohli navázat jiní výzkumníci se svými vlastními aktivitami. 

 

Při úvahách o tom, jaký přístup zvolit, inklinoval autor ke kvantitativnímu výzkumu. Sám ve 

svém zaměstnání dlouhodobě pracuje s velkými objemy dat, s kvantitativním výzkumem má 

zkušenosti, a tak tento přístup považoval za preferovaný způsob pro získávání informací o svém 

výzkumném tématu. Těmto úvahám následovalo rozpracování několika možných směrů, kterým 

by se zkoumání mohlo ubírat. Autor ale pokaždé narazil na faktickou nemožnost dostat se k tak 

velkým datům, která by mohla sloužit jako materiál pro vypovídající kvantitativní výzkum. 

Pokud by autor skutečně trval na tomto přístupu, byl by nucen zaměřit svou pozornost na některá 

z okrajových témat, které lze v oblasti českého elektronického self-publishingu zkoumat. Tím by 

však rezignoval na svou primární ambici, jíž byla analýza jádra této problematiky v českém 

prostředí, tedy autorů samotných. 

 

Po rozhodnutí o předmětu výzkumu začal autor dizertační práce hledat způsoby, jakými by mohl 

získat potřebné množství kontaktů na české nezávislé spisovatele; v tuto chvíli stále ještě zcela 

neopustil záměr provádět kvantitativní výzkum. Při hledání kontaktů využil především dvou cest, 

a to svých vlastních osobních vazeb v této oblasti, ale také různých internetových diskuzních 

skupin a webů shromažďujících e-knihy českých samovydavatelů. Po nějaké době však začalo 

být zřejmé, že získání dostatečného počtu kontaktů pro kvantitativní výzkum nebude možné – a 

to tím spíše, uvážíme-li, že počet spisovatelů ochotných při výzkumu spolupracovat by byl zcela 
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jistě nižší než počet oslovených kontaktů. Autor se sice dokázal dostat ke stovkám jmen českých 

nezávislých spisovatelů, avšak získat na základě jména jakýkoli použitelný kontaktní údaj (ať už 

díky osobním vztahům nebo vyhledáváním na internetu) se ukázalo být velmi obtížné. V této 

situaci se poprvé projevilo – a pozdější výzkum to, zdá se, potvrdil – že čeští nezávislí 

spisovatelé elektronické beletristické literatury vyvíjejí relativně málo aktivit, kterými by sami 

sebe propagovali a cíleně rozšiřovali informace o své činnosti mezi čtenáře. Pro autora dizertační 

práce představovala tato situace významnou změnu: po několika měsících naplněných 

uvažováním o kvantitativním výzkumu byl veden ke zvážení kvalitativního přístupu. 

 

Po tomto rozhodnutí následovaly dva kroky: zaprvé to bylo získání alespoň omezeného počtu 

kontaktů na české spisovatele, kteří bez nakladatele vydali minimálně jednu e-knihu spadající do 

oblasti beletrie. Druhým krokem bylo nalezení a oslovení odborníka na kvalitativní výzkum, se 

kterým by autor dizertace mohl konzultovat svoje aktivity. Získávání kontaktů na spisovatele 

probíhalo v létě roku 2017, přičemž použitelných kontaktů se autorovi podařilo nalézt 31.  

4.4.2 Hlavní charakteristiky kvalitativního přístupu 

Kvalitativní výzkumný přístup je spojen s hlubším vhledem do reality malého počtu výzkumných 

subjektů. Hendl (2005) uvádí, že tento výzkum stojí na systematické a nenumerické práci s daty, 

přičemž cílem výzkumníka je odhalit témata, pravidelnosti, kvality a vztahy. Šeďová (Švaříček & 

Šeďová 2007, s. 210) potom kvalitativní výzkum charakterizuje takto:  

 

Za kvalitativní analýzu tak nelze v žádném případě považovat výzkumné zprávy, které vypočítávají, kolik 

z malého počtu respondentů prohlásilo určitou věc, a kolik naopak řeklo něco jiného. Účelem kvalitativní 

analýzy není přinést představu o rozložení jevu v populaci, nýbrž přesvědčivou evidenci o tom, že daný 

jev existuje a je určitým způsobem strukturován. Kvalitativní analýza je proto vždy do značné míry 

popisná a svým způsobem literární. 

 

Kvalitativní výzkum je na rozdíl od výzkumu kvantitativního postaven na indukci a začíná bez 

hypotéz. Disman (2000) říká, že v procesu kvalitativního výzkumu získáváme mnoho informací  

o velmi malém počtu jedinců. Závěry plynoucí z tohoto výzkumu proto mají nízkou reliabilitu, 

ale potenciálně vysokou validitu. O redukci dat v tomto výzkumu rozhodují respondenti tím, že 

před výzkumníkem hovoří o tom, co oni sami chápou jako významné; výzkumník potom                   
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v subjektivních výpovědích hledá širší struktury. Kvalitativní výzkum se často používá v situaci, 

kdy o zkoumané problematice máme relativně málo informací a potřebujeme získat prvotní vhled 

do problému; díky tomuto typu výzkumu získáme přehled o široké škále konceptů, jevů a vztahů, 

které se v dané oblasti objevují. Kvalitativní metody mají významnou roli v případě, že je naším 

záměrem pochopit, proč dochází k danému jevu, a zároveň nutně nepotřebujeme zjišťovat četnost 

jevu.  

 

Z hlediska autora dizertační práce byly výše uvedené charakteristiky (spolu s problematickými 

možnostmi provést kvantitativní šetření) významným argumentem pro rozhodnutí provádět 

kvalitativní výzkum. Jak již bylo zmíněno, v českém prostředí se jednalo o vůbec první pokus         

o uchopení tematiky nezávislého elektronického vydávání a přes různé dohady a názory zůstávala 

tato oblast zcela nezmapována, a to včetně základní dynamiky vztahů, které v ní působí. 

Kvalitativní výzkum byl tedy vhodným prostředkem pro získání informací o typech chování, jeho 

příčinách a důsledcích. 

4.4.3 Konstrukce výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek je definován tímto způsobem: autoři píšící česky, kteří vydali bez nakladatele 

alespoň jednu elektronickou knihu z oblasti umělecké prózy. Elektronickou knihou jsou myšleny 

ucelené texty v délce vyšších desítek tisíc znaků publikované v některém z e-knižních formátů 

(typicky epub, mobi či pdf). Vydáním bez nakladatele se rozumí publikování e-knih formou 

čistého, asistovaného či hybridního self-publishingu. Při výběru dotazovaných spisovatelů dbal 

autor dizertační práce na to, aby se jejich způsob vydávání e-knih nevyznačoval pouze jedním 

společným znakem, tedy např. vydáváním na jediné publikační platformě či zveřejňováním               

e-knih na jediném webu, a aby se tak do jejich přístupu k samovydávání nepromítaly určité 

zvyklosti nebo postoje dané např. používáním jednoho stejného softwaru. Autor dizertační práce 

tedy nakonec oslovil 25 ze 31 kontaktů. 

4.4.4 Navazování vztahů s nezávislými autory 

První oslovení autorů proběhlo emailem, v jednom případě kontaktováním osoby na Facebooku. 

Text oslovení obsahoval krátké představení výzkumníka a jeho práce, základní informace                

o důvodech pro kontaktování a informaci o tom, že se výzkumníkovi jedná o to, aby mohl                 

s oslovenou osobou provést rozhovor uchovaný ve formě audionahrávky. 15 spisovatelů 
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reagovalo na žádost o účast na výzkumu pozitivně, ostatní oslovení spisovatelé nereagovali 

vůbec. Explicitní odmítnutí účasti na výzkumu nepřišlo ani jedno; je tedy otázkou, zda kontakty 

na zbylé oslovené spisovatele byly funkční a aktuální. Poté, co autor dizertační práce 

spisovatelům poslal doplňující informace o rozhovoru a dokument s poučeným souhlasem, čtyři   

z nich nahrávaný rozhovor odmítli, případně přestali komunikovat. 

 

Poučený souhlas s rozhovorem obsahoval informace o cílech a postupech výzkumu, o možných 

rizicích, o záruce anonymity a další relevantní informace. Poučený souhlas je uveden příloze č. 1 

této dizertační práce. 

 

Rozhovory se spisovateli se uskutečnily na podzim roku 2017. Jejich přímým výstupem byly 

audionahrávky uložené na počítači výzkumníka pod číselnými kódy tak, aby byla zachována 

anonymita dotazovaných. Na počátku každého rozhovoru byl představen účel výzkumu a 

zopakováno právo neodpovídat na jakoukoli otázku, případně z výzkumu zcela odstoupit do doby 

dokončení a zveřejnění dizertační práce.  

 

Interview měla explorační charakter. Výzkumník se zajímal o to, co se děje, a u některých témat 

také proč se to děje, tj. co vede lidi k určitému chování. Rozhovory měly jednotící prvek                  

v podobě připravené sady hlavních témat, která byla shodná pro každého účastníka rozhovoru; 

rozdíly mezi rozhovory byly dány přirozeným plynutím každého z nich, kdy pro některé autory 

byla jistá témata viditelně zajímavější, byli schopni u nich strávit poměrně dlouhou dobu a 

dopodrobna je prodiskutovat (měli na danou věc jasnější názor, uváděli své bohaté zkušenosti 

apod.) nebo naopak méně zajímavá (měli tendence od tématu odbíhat, jejich odpovědi byly velmi 

krátké, případně neměli na dané téma co říci). Další rozdíly vyplývaly z osobnostních vlastností 

jednotlivých autorů; zatímco někteří spisovatelé byli velmi otevření a zcela spontánně a s lehkostí 

hovořili na výzkumníkem nastolená témata a přirozeně od nich přecházeli k různým souvisejícím 

oblastem, jiní respondenti měli tendenci odpovídat velmi stroze, krátce, a průběh rozhovorů byl       

z podstaty věci silněji řízen výzkumníkem. 
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4.5 Příprava a průběh polostrukturovaného rozhovoru 

4.5.1 Tvorba návodu k rozhovoru 

Návod k rozhovoru obsahuje cíle studie a hlavní témata. Dotazníkem se u polostrukturovaného 

rozhovoru rozumí sada hlavních témat či okruhů, přičemž každý okruh obsahuje otázky. Tyto 

otázky bývají v typickém případě otevřené; nejedná se o anketu nebo dotazník takového typu, 

který se používá ve strukturovaných rozhovorech nebo v kvantitativním výzkumu (výčet 

možností apod.). Témata, kterým se polostrukturovaný rozhovor věnuje, však mají většinou 

předem dané a neměnné pořadí. 

 

Ve zde prezentovaném výzkumu byl dotazník postaven na tématech, které jsou pro pochopení 

reality nezávislých autorů nejpodstatnější:  

● důvody pro nezávislé elektronické vydávání („proč to děláte“),  

● proces nezávislého elektronického vydávání („jak to děláte“), 

● názory na nezávislé elektronické vydávání („co si o tom myslíte“). 

 

Důležitou roli hrály také doplňující otázky, které výzkumník kladl v průběhu rozhovoru. 

Základní směřování bylo tedy ve všech rozhovorech shodné, zároveň však byla respondentům 

dána možnost (respektive je k tomu výzkumník pobízel) hovořit o věcech, které byly pro ně 

samotné významné, a které zároveň umožňovaly výzkumníkovi získat hlubší vhled do jednání 

autora. 

 

Návod k rozhovoru bývá obvykle vyzkoušen nanečisto na člověku spadajícím mezi případné 

respondenty. Tento krok přispívá k posouzení funkčnosti dotazníku, případně k nalezení a 

opravení problematických bodů (přeformulování otázek apod.). Z toho důvodu se výzkumník ve 

fázi plánování rozhovoru setkal s nezávislým spisovatelem, kterému pokládal dotazy 

z připravených okruhů témat. Na základě tohoto rozhovoru, který nebyl zahrnut do vznikající 

studie, upravil výzkumník znění některých otázek a další otázky přidal. 

4.5.2 Vedení rozhovoru 

V rozhovoru je důležité získat od respondenta pravdivou odpověď – buď tedy uvedení 
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pravdivých faktů nebo vyjádření skutečných pocitů, názorů či zkušeností. Rozhovor provádí 

výzkumník sám (tedy jedna osoba) a je přitom důležité, aby se jednalo o odborníka na dané téma. 

Takový odborník disponuje širokou škálou znalostí, chápe souvislosti a hluboce se v tématu 

orientuje; díky tomu je potom schopen pokládat relevantní otázky, pružně reagovat na vývoj 

rozhovoru a celkově vést interview tak, aby z něj bylo možné získat relevantní odpověď na 

výzkumnou otázku. Důležité je, aby na začátku rozhovoru padly psychické bariéry. V našem 

případě výzkumník vždy při zahájení rozhovoru uvedl, že se mu nejvíce jedná o to, aby pochopil 

individuální situaci autora. Vždy také výslovně prohlásil, že autory nebude žádným způsobem 

hodnotit, tedy že neexistují dobré či špatné odpovědi. Tento přístup skutečně v mnoha případech 

pomohl vytvořit důvěrnější atmosféru a respondenti se výzkumníkovi svěřovali i s poněkud 

problematickými skutečnostmi (např. otevřené přiznání k využívání pirátských kopií programů) a 

zabíhali i do osobnější roviny (např. při popisování toho, jak jim odmítnutí ze strany nakladatelů 

snižuje sebevědomí). 

 

Rozhovor vždy začínal představením výzkumníka, protože mezi ním a respondenty neexistovaly 

žádné předchozí vztahy. Rozhovory pokračovaly neformálním úvodem do tématu; cílem této fáze 

bylo vytvoření uvolněné atmosféry. Následovala hlavní část rozhovoru, která trvala dle povahy 

respondenta a jeho ochoty hovořit přibližně od 50 do 120 minut. Interview končilo přechodem 

k neformálním tématům, respondent se měl možnost výzkumníka na cokoliv zeptat, stejně tak 

výzkumník dal respondentovi možnost říci cokoli, co ještě považoval za podstatné. Následovalo 

rozloučení, při které výzkumník ještě jednou zopakoval právo dotazovaného z výzkumu až do 

publikování výsledků odstoupit. Výzkumník také dotazovanému nabídnul možnost ho kdykoli 

kontaktovat a doptat se na případné otázky. 

4.5.3 Zaznamenávání dat a jejich preanalýza 

Před každým rozhovorem byl respondent výslovně upozorněn, že výzkumník bude celý rozhovor 

nahrávat. Nahrávacím zařízením byl buď notebook nebo telefon. Přímým výstupem z rozhovorů 

byly audionahrávky. Po získání nahrávek následdovala jejich transkripce. Transkript usnadňuje 

analýzu získaného materiálu. Rozhovory je možné přepsat celé, případně se v přepisu zaměřit jen 

na ty jejich části, které považuje výzkumník za nejpodstatnější; akceptovatelné je obojí. Ve zde 

prezentované studii se výzkumník rozhodl osobně přepsat všech 11 rozhovorů; cílem přitom bylo 

opakované a důkladné seznámení se s výpověďmi a získání lepšího vhledu do zpracovávaného 
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materiálu. V pozdějších fázích se díky tomuto kroku výzkumníkovi lépe a rychleji pracovalo. 

Přepsané rozhovory byly ponechány v takovém znění, které se co nejvíce blížilo mluvě tázané 

osoby. Při přepisu byla vypuštěna pouze slova, která se bezdůvodně opakovala, a také parazitní 

slova (jakoby, prostě apod.). Byly také vynechány začátky a závěry rozhovorů, které nepřinášely 

žádný využitelný materiál pro výzkum. 

4.5.4 Vyhodnocení dat  

Otevřené kódování 

Analýzu dat získaných z polostrukturovaného rozhovoru je vhodné zahájit otevřeným 

kódováním. Otevřené kódování nepracuje s předem danou sadou kódů, ale kódy vznikají na 

základě obsahu analyzovaného materiálu. Výsledkem otevřeného kódování jsou obvykle desítky 

až stovky označení, s nimiž se dále pracuje. Při kódování je text rozdělen na jednotky, jejichž 

hranice jsou dány významovými celky; jednou to může být slovo, jindy souvětí. Každé jednotce 

je poté přiřazen kód. Šeďová (Švaříček & Šeďová, 2007, s. 222) shrnuje otevřené kódování takto:  

 

Jde o techniku naprosto induktivní. Pojmy a kategorie jsou vytvářeny na základě materiálu. Tak dochází           

k tvorbě něčeho nového, v mnoha případech nepředpokládaného a překvapujícího. Tím novým, co v 

průběhu otevřeného kódování vzniká, je sada pojmů, kategorií a konceptů, které jsou následně 

seskupovány podle podobnosti a tak se buduje základ pro jejich další “síťování”, definování vztahů a 

závislostí mezi nimi. 

 

V případě zde prezentovaného výzkumu bylo výsledkem této fáze analýzy 11 transkriptů 

opatřených kódy a poměrně rozsáhlá množina kódů. Tuto množinu výzkumník redukoval do 

kategorií, tzn. seskupil ji podle podobností nebo jiných vnitřních souvislostí. Začal tedy vytvářet 

hierarchický systém: pod hlavičkou každé kategorie seskupoval pojmy, které se zdály příslušet ke 

stejnému jevu. Výsledkem byl systém, na základě kterého výzkumník začínal budovat analytický 

příběh. 

Technika „vyložení karet“ 

Po otevřeném kódování a seskupení kódů do kategorií provedl výzkumník další analytický krok, 

jímž byla technika vyložení karet. Technika vyložení karet je jednou z možných nadstaveb nad 
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otevřeným kódováním. Za použití této techniky je kategorizovaný seznam kódů uspořádán do 

jednotné linky, přičemž není nutné, aby do analýzy vstoupily všechny kategorie. Vždy je třeba 

uvažovat nad tím, zda daná kategorie a případný popis vztahů mezi kategoriemi odpovídá na 

výzkumnou otázku. Důležité je, aby kategorie, které jsou zahrnuty do této analýzy, byly mezi 

sebou nějakým způsobem spjaté a tvořily základ pro analytický příběh. V publikaci Švaříčka a 

Šeďové (2007, s. 222) je k této technice uvedeno:  

 

Na rovině tvorby textu určeného k publikování vede technika vyložení karet k tomu, že se názvy jednotlivých 

kategorií stávají názvy jednotlivých kapitol. Obsahem těchto kapitol je potom podrobná deskripce a interpretace 

kódů spadajících do té které kategorie. 

 

Po vyložení karet následovalo shrnutí výsledků provedeného kvalitativního výzkumu, tj. stručný 

popis nejvýznamnějších zjištění, k nimž výzkum vedl. Shrnutí výsledků předchází v tomto textu 

samotnou výzkumnou zprávu; představuje tak její abstrakt, resp. úvod do prezentované 

problematiky. Podle Šeďové by toto shrnutí výsledků nemělo být delší než několik odstavců 

textu s nejdůležitějšími zjištěními s tím, že tato jsou podrobně okomentována ve výzkumné 

zprávě. 

4.6 Shrnutí výsledků provedeného kvalitativního výzkumu 

Před samotnou výzkumnou zprávou, která podrobně analyzuje výsledky výzkumu, je vhodné 

stručně představit nejvýznamnější zjištění. 

1. Zkoumaní spisovatelé se pro self-publishing rozhodují především proto, že jsou na 

počátku své tvůrčí cesty odmítáni nakladateli (případně se o navázání vztahu 

s nakladatelem ani nepokusí) a self-publishing je způsob, jak rukopis proměnit 

v existující, šiřitelné dílo. Elektronický self-publishing vítězí pak nad papírovým díky své 

jednoduchosti a nízké ceně. 

2. Self-publishing, respektive nezávislost, však není pro zkoumané spisovatele definující 

charakteristika či hodnota. Zkoumaní spisovatelé mají kladný postoj k vydávání                     

u nakladatelů a mnohdy doufají v to, že se jim tento záměr v budoucnu podaří realizovat. 

Zároveň by ale v budoucnu chtěli některá díla publikovat též nezávisle; se svou dosavadní 

nezávislou tvorbou jsou spokojeni. I přesto však upozorňují na problémy, které 
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elektronický self-publishing přináší (nižší kvalita literatury, problematické vnímání ze 

strany veřejnosti apod.). 

3. Pro zkoumané spisovatele není definující charakteristikou ani fakt, že své knihy vydávají 

elektronicky. Zkoumaní spisovatelé vydávající elektronické knihy mají kladný vztah 

k papírovým knihám, a pokud již papírovou knihu nevydali, vyjadřují záměr vydat ji 

v budoucnu. Zdá se, že možnost „držet fyzickou knihu v ruce“ je pro zkoumané 

spisovatele velmi významná. 

4. Při nezávislém vydávání vykonávají zkoumaní spisovatelé jednotlivé přípravné práce 

sami, případně využívají nahodilé asistence lidí ze svého okolí. Pomoc vyhledávají 

zejména v oblasti korektury a editace. 

5. Zkoumaní spisovatelé své publikované e-knihy ponechávají buď na jednom webu 

(publikační platformě, e-shopu či jiném webu) a dále je nešíří, nebo se snaží o uzavření 

smluv s větším množstvím e-shopů a své knihy tedy cíleně rozšiřují mezi potenciální 

čtenáře. 

6. Pokud zkoumaní spisovatelé své e-knihy propagují, činí tak především pomocí Facebooku 

a Youtube, a to zdarma (nevyužívají možnosti placené reklamy). Spisovatelé, kteří své e-

knihy nepropagují, odůvodňují toto chování tím, že nepotřebují být známí, respektive že 

jejich díla nestojí za propagaci.  

4.7 Výzkumná zpráva 

Tato kapitola dizertační práce podává podrobnou odpověď na otázku, proč a jakým způsobem 

realizují zkoumaní spisovatelé elektronický self-publishing. Analyzuje výpovědi respondentů a 

prezentovaná tvrzení dokládá úryvky z výpovědí. 

4.7.1 Struktura výzkumné zprávy 

Z dat výrazně vystupují některá stěžejní témata, respektive kategorie, podle nichž je tato kapitola 

strukturována. Těmito tématy jsou: 

1. Důvody pro elektronický self-publishing 

2. Vztah samovydavatelů k nakladatelům 

3. Postoj k e-knihám a papírovým knihám 

4. Proces nezávislého vydání 
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5. Šíření (distribuce) vydaných e-knih 

6. Propagace (marketing) vydaných e-knih 

7. Problémy při nezávislém vydávání elektronických knih 

4.7.2 Poznámka k anonymitě autorů 

Aby byla zachována anonymita zkoumaných spisovatelů, jsou označováni zástupnými jmény: 

Tomáš, Milan, Klára, Ondřej, Kamil, Aleš, Monika, Jitka, Karolína, Martin, Pavel. 

Pokud zkoumaný spisovatel v rozhovoru uvedl název svého díla, adresu svého blogu a případné 

další údaje, podle nichž by bylo možné ho identifikovat, údaje byly změněny či vynechány. 

4.7.3 Důvody pro elektronický self-publishing 

Prvním významným tématem, které z interview vystoupilo na povrch, byly důvody pro nezávislé 

vydávání. Z výzkumu vyplynulo, že velmi silným impulzem pro to, aby se zkoumaný spisovatel 

vydal na nezávislou dráhu, je odmítnutí ze strany nakladatelů (tj. spisovatel se skutečně snažil 

nabídnout rukopis k vydání, ale byl odmítnut), případně strach z odmítnutí (spisovatel svůj 

rukopis nakladateli ani nenabídnul, protože očekával odmítnutí). Dalším impulsem vedoucím 

k nezávislému publikování je snaha spisovatele o vytvoření okruhu čtenářů předtím, než nabídne 

svůj rukopis nakladateli. Spisovatel přitom doufá, že nakladatel poté bude vstřícnější a naváže 

s ním spolupráci. Někteří zkoumaní spisovatelé zmiňují jako důvod pro self-publishing také 

nezávislost, respektive svobodu – a to svobodu tvůrčí („mohu si psát, co chci a jak chci“), 

časovou („nejsem vázán termíny“) a finanční („mohu knihu prodat za kolik chci, nebo ji nabízet 

zdarma“). Několik zkoumaných spisovatelů také uvedlo, že mají špatnou zkušenost s vydáním 

papírové knihy na vlastní náklady (kniha ve smyslu fyzicky uchopitelného artefaktu nebyla 

vyrobena kvalitně) a tito spisovatelé tedy dále vydávají své knihy sami v elektronické podobě. 

Odmítnutí ze strany nakladatelů (případně strach z odmítnutí) však různým způsobem ve svých 

výpovědích zmínili všichni zkoumaní spisovatelé; další důvody pro elektronický self-publishing 

nebyly zmiňovány samostatně.  

 

Otázka po příčinách, které vedou zkoumané spisovatele k vydávání elektronických knih bez 

nakladatelů, stála na počátku každého rozhovoru. Byla tedy jakýmsi vstupem do tématu, které 

navazující otázky rozvíjely. Výzkumník zvolil tuto otázku jako otevírací proto, že rozhodnutí       

o vydání e-knihy bez nakladatele je nutným předpokladem pro elektronický self-publishing a 
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veškeré další aktivity a zkušenosti na něj navazují.  

 

Výše uvedené impulsy vedoucí k nezávislému elektronickému publikování můžeme poměrně 

zřetelně rozdělit na dvě kategorie: 

● vydání e-knihy bez nakladatele jako reakce na určité omezení („svoboda od něčeho, co 

pro mě jako pro autora bylo nepříjemné“ – např. odmítnutí ze strany nakladatele, špatná 

zkušenost s vydáním papírové knihy na vlastní náklady apod.), 

● vydání e-knihy bez nakladatele jako krok slibující určitý prospěch („svoboda k něčemu, 

co mi jako autorovi přináší benefity“ – např. možnost vytvořit si okruh čtenářů na začátku 

kariéry, tvůrčí svoboda, časová svoboda). 

Nyní si detailně přiblížíme jak omezení, která zkoumaní spisovatelé zmiňují, tak benefity 

elektronického self-publishingu, které vedou zkoumané spisovatele k vydávání bez nakladatelů.  

A) Elektronický self-publishing jako reakce na odmítnutí nakladatelem 

Významným faktorem, který iniciuje vlastní vydavatelské aktivity spisovatelů, je odmítnutí ze 

strany nakladatele, což ilustrují následující výpovědi: „Já na začátku jsem tu knihu, ten rukopis, 

rozeslala do spousty nakladatelství. Každý si ale našel nějaký důvod, byla to jako dost výmluva 

podle mě, proč ta moje kniha u nich vydat nejde. Mnoho z těch nakladatelství taky nenapsalo nic, 

prostě se neozvali. Takže jsem to po čase vzdala.“ (Monika) 

 

„Když chcete vydat knihu tím tradičním tvrdým způsobem, jakože tlačit svůj rukopis přes určité 

nakladatelství, tak tam jsou ty nároky hrozně vysoké, protože ohromné množství lidí píše. A 

nakladatelé si vyberou jen minimum z nich.“ (Ondřej) 

 

„Samozřejmě k tomu mému nezávislému vydávání patří i to, že jsem nenašla žádného 

vydavatele, žádné nakladatelství, které by do toho s neznámým autorem šlo. Kdyby se mi tehdy 

někdo ozval s tím, že pojďte, my vás vydáme, tak bych to asi dělala jinak, ale to se děje asi jenom 

ve filmech, takže jsem to vydala sama.“ (Klára) 

 

Výše uvedené citace představují typické odpovědi těch spisovatelů, kteří se vydali cestou 

nezávislého vydávání i přesto, že jejich prvotním záměrem bylo vydání knihy s nakladatelem. Je 

třeba si uvědomit, že se jedná o spisovatele, kteří v době navazování vztahů s nakladateli nebyli 
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známí a neměli za sebou – až na několik výjimek – předchozí vydávání s nakladatelem a z toho 

plynoucí status vydávaného autora. Z důvodů, kterých si všímá kapitola 2.7.2, představují díla 

těchto spisovatelů pro nakladatele značné potenciální riziko. Ochota nakladatelů vydat díla těchto 

spisovatelů je tedy nízká. Někteří ze zkoumaných spisovatelů uvedli, že v situaci, kdy jejich 

nezávislá tvorba začala být známá, dosáhli vysokých počtů stažení svých e-knih nebo se umístili 

na předních místech v literárních soutěžích, reakce nakladatelů se změnily z odmítavých na 

vstřícné, což je ilustrováno níže. 

 

Někteří zkoumaní spisovatelé se nakladatele ani nepokusili oslovit. Apriori předpokládali, že 

jejich rukopis bude odmítnut. Tento postoj ilustrují následující dvě výpovědi: „Tak hlavně žádný 

tradiční nakladatel by tu knížku nepřijal. Nikoho jsem nekontaktoval, prostě jsem se rozhodl to 

vydat sám. Věděl jsem, že to nikdo nevezme, a to byl ten hlavní důvod pro self-publishing.“ 

(Kamil) 

 

„Já sám o sobě říkám, že nejsem natolik dobrý spisovatel, abych prorazil se svojí knihou tím 

klasickým způsobem. S žádným nakladatelstvím jsem se o ní nebavil, vydal jsem si ji sám.“ 

(Pavel) 

 

Jak je patrné, self-publishing tedy může být také „východiskem ze situace, která nenastala“. 

Spisovatelé dobře vědí, že je to nakladatel, kdo má vždy rozhodující slovo o tom, s kým bude 

spolupracovat a s kým ne. Část autorů se tedy vydává nezávislou cestou, aniž by měli jakoukoli 

přímou zkušenost s nakladatelem. I tito autoři však mohou později, po nasbírání zkušeností a 

dílčích úspěchů, nakladatele kontaktovat (případně si nakladatel najde je) a vydat knihu ve 

spolupráci s ním.  

B) Self-publishing jako reakce na špatnou zkušenost s vydáním na vlastní náklady 

Mezi zkoumanými spisovateli byli také autoři, kteří za sebou měli zkušenost s vydáním papírové 

knihy na vlastní náklady. Elektronický self-publishing poté zvolili proto, že nebyli spokojeni 

s výslednou podobou knihy, kterou jim nakladatelství dodalo. Vydání na vlastní náklady s sebou 

většinou nese kompletní financování všech nakladatelských prací ze strany autora. Nakladatel 

udělá jen ty činnosti, za které mu autor zaplatí, sám nevstupuje do žádného finančního rizika a 

vydá tedy jakékoli dílo bez ohledu na jeho kvality a další faktory. Problémy mohou vzniknout 
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také kvůli špatné komunikaci a rozdílným očekáváním autora a nakladatele.  

 

„Pokud chcete fyzickou kopii té knihy, tak jsou tady nakladatelství, které vám knihu vydají na 

vaše vlastní náklady. Jenže problém je v tom, že když vydáváte na vlastní náklady, tak většinou 

bohužel nakladatelství k tomu mají takový přístup, že se jim jedná jen o peníze. Především proto, 

že je to na náklady toho samotného spisovatele, takže oni se vlastně postarají jen o to nejnutnější 

a sami se nesnaží… oni vám slíbí obálku, oni vám slíbí korekturu, hodně věcí okolo, ale ve finále 

ten produkt může vypadat tak, že nad ním vlastně nemáte žádnou kontrolu a vypadá to úplně 

špatně. Lepší je, když si to vydáte přímo sám, bez toho prostředníka.“ (Ondřej) 

 

„Ve výsledku jsem nebyla spokojená ani s výslednou cenou, která stále narůstala, ani s přístupem 

nakladatelství, ani s vytištěnou knihou, která prostě nevypadala dobře. Potom jsem objevila 

možnosti pro tu elektronickou publikaci, a to bylo zadarmo, a mohla jsem si udělat věci tak, jak 

jsem sama chtěla.“ (Monika) 

C) Self-publishing jako způsob fungování na počátku kariéry 

Pro některé autory může sloužit elektronický self-publishing k tomu, aby se jeho prostřednictvím 

pokusili zahájit svoji spisovatelskou kariéru. Tito lidé považují za důležité vytvořit si nejprve 

okruh čtenářů, aby poté s prokazatelnou čtenářskou přízní případně usilovali o přízeň nakladatelů 

a mohli vydat papírové i elektronické knihy tradičním způsobem.  

 

„Prostě jsem si řekla, že dokud nebudu mít nějakou čtenářskou základnu, dokud prostě nebudu 

autor, za kterého se postaví nějaké nakladatelství, tak bych si tu čtenářskou základnu měla udělat 

aspoň tak, že to prostě zpřístupním na internetu zadarmo pro každého. A jak jsem publikovala 

dál, ozvala se mi taková skupinka autorů, kteří vydávali sbírku povídek, abych tam s nimi 

publikovala, a vydali jsme to normálně knižně s nakladatelem. A ta knížka je v knihkupectvích          

k dostání. Takže tadyhlety nezávislý začátky, myslím, si, je to dobrý start. Je to takový ten 

základní kámen pro autora, který nemá štěstí od začátku s nakladatelstvími. Myslím si, že to je 

dobrý začátek a dobrá cesta.“ (Klára) 

 

„Rozhodla jsem se, že to dám k dispozici lidem zdarma na internetu, aby viděli, jak píšu, a dál už 

mě budou moci shánět sami a třeba si moje další knihy i koupit. Ale tuto nezávislou cestu jsem 
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zvolila proto, aby byla moje tvorba vidět, a aby se k ní mohl dostat kdokoli.“ (Karolína) 

 

„Samozřejmě vím, že to je těžký, ty začátky s nezávislým vydáváním, ale ono to může dost dobře 

vést k tomu, že si vás lidi všimnou, čtenáři si vás všimnou, a potom si vás taky můžou všimnout 

nakladatelé.“ (Pavel) 

 

Na obecné rovině platí, že jakékoli vlastní aktivity autora, včetně elektronického self-

publishingu, zvyšují pravděpodobnost úspěšného navázání vztahu s nakladatelem, respektive 

posilují pozici autora při vyjednávání o obsahu smlouvy apod. Nakladatelé, kteří sledují 

návratnost investic, raději spolupracují s autorem, který již prokázal schopnost vytvořit si na 

základě svých aktivit okruh čtenářů, svá díla dokázal nabízet na internetu, propagovat je, 

případně svoje schopnosti prokázal jakýmkoli jiným způsobem. Elektronický self-publishing tak 

může skutečně sloužit jako vstupní prostředek do sféry vydávání papírových i elektronických 

knih s nakladateli. 

D) Self-publishing jako cesta k větší kontrole nad vydáním 

Nezávislé vydávání elektronické literatury nemusí být pouze reakcí na potíže (nebo 

předpokládané potíže) ve vztahu autor – nakladatel, ale může se jednat také o krok záměrně 

zvolený, od kterého si spisovatel slibuje zlepšení své situace. Vůbec přitom nevyhledává 

nakladatele. Akcentovaným tématem je, kromě jiného, větší umělecká svoboda. Tento postoj 

ilustrují následující dvě výpovědi: „Já jsem usoudil, že to pro mě bude alespoň teďka v těch mých 

začátcích pohodlnější mít tu svobodu a moct si dirigovat úplně všechno ohledně toho vydávání, 

jestli mi rozumíte. Můžu v podstatě vydat úplně cokoliv, co budu chtít. Můžu si napsat úplně 

všechno tak, jak chci, zatímco   s některými věcmi by třeba nakladatelství nemuselo souhlasit.“ 

(Tomáš) 

 

„Díky nezávislosti se můžu vyjádřit jakkoli chci. I to je důvod pro to, jít si vlastní cestou. 

S nikým zatím spolupracovat nechci.“ (Martin) 

 

Jeden ze spisovatelů akcentoval také svobodu časovou a svobodnou cenotvorbu: „Můžu si určit 

cenu, jakou chci, a třeba taky dát ty knihy úplně zdarma. A netlačí mě žádné termíny, můžu si 

psát, jak dlouho chci a vydat to kdykoli chci. Nemusím dodržovat žádný harmonogram.“ (Martin) 



  

90 
 

 

Otázka záměrů a představ spisovatele ohledně obsahu jeho textu, stejně jako způsobu jeho práce 

s časem, nacenění knihy, vnější podoby knihy apod. je při vydávání s nakladatelem často 

předmětem sporů, respektive nutnosti hledání kompromisu mezi postojem nakladatele a 

spisovatele. Chce-li mít spisovatel tyto aspekty své tvorby ve svých rukou, řešením je právě self-

publishing, přesněji řečeno takový způsob self-publishingu, kdy autor kontroluje (a může 

ovlivňovat) veškeré kroky prováděné při transformaci výchozího textu v elektronickou knihu. 

4.7.4 Vztah zkoumaných spisovatelů k nakladatelům 

Ve všech jedenácti rozhovorech, které výzkumník vedl, projevovali zkoumaní spisovatelé silnou 

tendenci nějakým způsobem tematizovat svůj postoj k nakladatelům. Otázku nakladatelů sice 

nadnesl samotný výzkumník, když se tázal na důvody vedoucí k self-publishingu (a očekával, že 

zkušenost s nakladateli bude při tomto hrát roli a spisovatelé o nich budou hovořit), ale 

spisovatelé samotní se v průběhu rozhovorů k nakladatelům opakovaně vraceli a projevovali 

značnou ochotu na toto téma konverzovat. Výzkumník tedy zcela přirozeně využil situace a 

doptával se na zkušenosti, které zkoumaní spisovatelé s nakladateli mají, stejně jako na jejich 

názory a postoje k nakladatelům. Jak již bylo uvedeno, odmítavé reakce nakladatelů hrají 

významnou roli při konstituování elektronického self-publishingu jako takového. Zkušenosti a 

postoje k nakladatelům však mohou autory ovlivňovat vždy, ať se nachází v jakékoli fázi 

spolupráce s nimi, případně také pokud s nimi nikdy žádnou spolupráci nenavázali (a nevychází 

tedy z vlastní zkušenosti, ale z různých předpokladů, úsudků, domněnek apod.). 

Výpovědi týkající se nakladatelů můžeme poměrně zřetelně diferencovat podle toho, zda je jejich 

obsahem kritika nakladatele nebo naopak akcentování pozitiv spolupráce s ním. Zde je třeba 

uvést, že všichni zkoumaní spisovatelé uváděli jak pozitivní, tak negativní aspekty vztahu 

s nakladatelem. Činili tak bez ohledu na to, zda s nakladatelem již spolupracovali nebo tuto 

přímou zkušenost neměli; z tohoto je tedy patrná schopnost jakéhosi odstupu, respektive 

schopnost posuzování nakladatele z více různých hledisek. Zkoumaní spisovatelé uváděli (a níže 

v této kapitole je to podrobněji analyzováno), že jejich cílem je vydávat knihy s nakladateli „tak, 

jak se to běžně dělá“, nebo by tuto možnost alespoň zvažovali – až na jednoho spisovatele, který 

si po zkušenostech s elektronickým self-publishingem založil vlastní malé nakladatelství. Uváděli 

to i přesto, že nakladatele mnohdy dosti nevybíravě kritizovali nebo si všímali jejich mnohdy 
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negativního dopadu na vlastní sebevědomí. Autor dizertační práce považuje toto zjištění za jedno 

ze stěžejních, která z výzkumu vyplynula.  

 

V mnoha případech byl určitý aspekt vztahu s nakladateli komentován některými zkoumanými 

spisovateli jako pozitivum, zatímco jinými jako negativum. Určitý faktor může tedy být jak 

impulsem, který vede spisovatele spíše k self-publishingu, tak impulsem, který ho směřuje ke 

spolupráci s nakladatelem. Příkladem tohoto jsou redaktorské zásahy nebo vliv nakladatelů na 

sebevědomí spisovatele. 

A) Kritika obsahů smluv s nakladateli 

Nezávislí autoři mohou problematicky vnímat obsah smluv s nakladateli, tj. práva a povinnosti, 

které jim ze smluvního vztahu vyplývají. Velmi kritický pohled na tuto oblast poskytnul 

spisovatel, který nejdříve vydával své e-knihy sám, aby později založil vlastní malé 

nakladatelství. „Člověk musí dávat pozor na smlouvu, protože často třeba ty velký nakladatelský 

domy mají ve smlouvách úplný nehoráznosti. Že mají automaticky přednostní právo na vydání 

každý další knihy, kterou ten člověk nebo ten subjekt, co napsal tu první knihu, napíše. Což mi 

přijde naprosto neuvěřitelný. A potom taky, že si nakladatelství berou klidně i 20 let autorský 

práva a takový věci, což je taky nehoráznost. Ale já samozřejmě chápu, že nakladatel, který vrazí 

peníze do toho vydání, vydá 3000 knih, tak si vezme na nějakou dobu autorský práva, aby ten 

autor to nemohl vydat s někým jiným a ten nakladatel s tím prodělal, ale toto má smysl po dobu, 

co se to prodává, rok nebo tři roky, ale ne 20 let. No a pak další věc, já jsem viděl nějaký ty 

smlouvy nakladatelů s autory, a někdy jsem opravdu zíral. Tam jsou různý penále za prodlení a 

takový věci, jako že autor bude požadován o opravu a nedodá ji ve vyžadovaném termínu, tak 

prostě platí desítky tisíc korun.“ (Milan) 

 

Další ze zkoumaných spisovatelů poukazoval na problém s autorskými právy, který vyplývá 

z některých smluv mezi autory a nakladateli. „Mám mezi spisovateli kámoše, kteří mají 

zkušenosti s normálním vydáváním papírových knih. No a tak vím, že někdy ti nakladatelé dávají 

do smluv dost nepříjemný věci, jako že si třeba berou autorský práva na cokoli, co s knihou 

souvisí, ale člověk do toho i tak jde, protože je rád, že mu ta kniha vyjde.“ (Pavel) 
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Co se týče obsahu smluv autorů s nakladateli, situace může být u různých spisovatelů a 

nakladatelů dosti odlišná. Záleží jak na vyjednávacích schopnostech spisovatele, tak na postoji 

nakladatelství a jeho ochotě vyjít konkrétnímu autorovi vstříc; situaci může také ovlivnit ochota 

spisovatele nést část nákladů na vydání a sejmout tak z nakladatele. Z obecného hlediska platí, že 

autoři noví, neznámí, z komerčního hlediska nepříliš úspěšní nebo neověření mají při 

vyjednávání o obsahu smluv menší možnosti prosadit svoje požadavky než autoři komerčně (či 

jakkoli jinak) zajímaví, kteří jsou schopni fungovat s nakladatelstvím spíše v rámci partnerského 

vztahu.  

 

Pro spisovatele, kteří pociťují obsahy smluv s nakladateli jako problém, představuje elektronický 

self-publishing jednu z možností, jak vydávat literaturu, a přitom nebýt vázán žádným smluvním 

vztahem, respektive být zadavatelem práce, kterou má odvést jiný subjekt (korektor, grafik 

apod.). 

B) Redakční zásahy 

Redakční zásahy ze strany nakladatelů jsou fenoménem, o kterém výzkumník obdržel jak 

kritické, tak pozitivní výpovědi. Kritický pohled akcentuje ztrátu kontroly spisovatele nad jeho 

vlastním dílem a interpretuje redakční zásahy jako negativum. „Ti lidi, kteří vydávají ty knihy, už 

jich vydali většinou tolik, že mají jasnou představu o tom, jak má dobrá kniha vypadat. A tam 

může docházet k určitým nesrovnalostem, kdy například nakladatelství může říct, abych něco 

přepsal, protože je to třeba moc tvrdé, a další věc přepsal, protože to se mu nelíbí, a tak dál, a ve 

finále se může stát podle mě, že autor tak trošku ztrácí kontrolu nad svým vlastním dílem, 

přestože je to stále jeho vlastní dílo. To původní sebevyjádření už vlastně není původní, což je 

škoda.“ (Ondřej) 

 

Opačný názor vychází ze stejné počáteční situace, tedy že nakladatel, respektive redaktor, má 

určitý názor na to, jak by měla kniha vypadat, a vede spisovatele k tomu, aby své dílo upravoval. 

V případě tohoto opačného názoru jsou však redaktorské zásahy chápány jako pozitivum; 

spisovatel má díky redaktorovi možnost napsat lepší dílo. Tento postoj ilustrují následující dvě 

výpovědi: „Nakladatelé mají většinou hodně silný názor na to, co je podle nich dobré a co není 

dobré. A když už teda řeknou, že do toho se spisovatelem půjdou, tak ten jeho text hodně kriticky 

čtou. A třeba toho spisovatele donutí něco vyškrtnout, něco přepsat a tak, a tím ho vedou k tomu, 
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že nakonec ta jeho kniha je lepší.“ (Pavel) 

 

„Editor nebo člověk, co vám radí s psaním, je hrozně důležitý. Byla jsem moc ráda, když už se 

těch mých dalších počinů ujali profesionálové, kteří přesně toto už udělali a dovedli mě k tomu, 

že jsem po sobě tu knihu musela přepisovat. Ale ty první elektronické publikace, co jsem si 

vydala sama, tam té profesionální práce je bohužel minimum.“ (Klára) 

 

Výše uvedená citace pochází od spisovatelky, která na počátku svého tvůrčího působení vydávala 

elektronické knihy jako nezávislá autorka, aby později navázala spolupráci s nakladatelstvím. 

Spisovatelka tak měla přímou zkušenost jak s čistým self-publishingem (nenajímala si žádné 

konzultanty, korektory, redaktory či další odborníky), tak s vydáním papírových a elektronických 

knih u nakladatele. Z její výpovědi je patrné, že zásahy editora vedoucí k přepisování textu 

chápala jako benefit, který jí přináší právě spolupráce s nakladatelstvím. 

 

V zemích, kde je již elektronický či papírový self-publishing chápán jako norma, se k tématu 

redaktorských zásahů vyjadřuje v médiích mnoho spisovatelů, nakladatelů, komentátorů a dalších 

lidí, kteří jsou nějakým způsobem angažovaní při vydávání literatury. Objevují se jak velmi 

radikální a kritické hlasy hovořící o nepotřebnosti redaktorských zásahů či rovnou o jejich 

škodlivosti, tak hlasy tuto činnost obhajující. V českém prostředí tato veřejná diskuze, do které by 

byli zapojeni také nezávislí autoři, zatím chybí. 

C) Ztráta kontroly nad podobou knihy 

Tématem, které navazuje na výše popisovanou ztrátu kontroly nad obsahem knihy, je ztráta 

kontroly nad tím, jak bude publikovaná e-kniha vypadat po vizuální stránce – především tedy 

ztráta kontroly nad podobou obálky, použitým fontem a dalšími faktory ovlivňujícími výslednou 

podobu e-knihy. Kritický pohled na roli nakladatele ilustruje následující citace: „Když si 

vezmete, že nakladatel chce často po autorovi aby v té knize udělal hrozně moc oprav, úprav, tak 

to není pro mě jako spisovatele vůbec příjemný. Nemůžu si prosadit font, podobu obálky, celkově 

vlastně tu podobu knihy, protože ten nakladatel už má třeba ediční řadu, co má určitou podobu, 

co se nemění, nebo má představu, jak bude ta kniha vypadat. A pokud ji má taky spisovatel, tak 

ten v tom sporu většinou prohraje a jeho kniha pak vypadá jinak, než jak ji plánoval.“ (Aleš) 
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Zde je nutné si opět uvědomit, že možnosti autorů ovlivnit podobu knihy mimo vlastní text jsou 

různé. Záleží na tom, jak nakladatelství obecně k autorům přistupuje, zda jde o vztah partnerský, 

nebo nakladatel vystupuje v dominantní roli. Někteří zkoumaní spisovatelé však vnímali vedoucí 

roli nakladatele v této oblasti jako pozitivum. Příkladem jsou následující dvě výpovědi: „Hlavní 

věc je, že nakladatelé se postarají o všechno, co je potřeba, poskytnou nějakou službu těm 

autorům. Udělají obálku, vyberou písmo, knihu vysázejí, najdou grafika a spisovatel se nemusí       

o nic starat. Když vydáváte sám, je tohle všechno vaše práce.“ (Pavel) 

 

„Nakladatelství do toho vráží docela hodně peněz, do tý knihy, takže většinou udělá kvalitní 

korektury a obálku a další příslušné práce, i když to taky není pravidlo, bohužel.“ (Milan) 

 

Co se týče vizuálního ztvárnění elektronické knihy, můžeme si dovolit spisovatele rozdělit na dvě 

skupiny: zatímco některé tato problematika velmi zajímá a skutečně mají relativně konkrétní 

představu o tom, jakou podobu má hotová e-kniha mít, jiní spisovatelé tuto představu nemají, 

respektive je pro ně tento aspekt textu méně významný. Záleží také na tom, zda je spisovatel 

informován o možnostech, které mu elektronické vydání nabízí. Aby byl nezávislý elektronický 

spisovatel schopen sám plně kontrolovat vnější podobu e-knihy, předpokládá to znalosti mnoha 

různorodých činností od sazby po grafiku; alternativním řešením potom může být předání těchto 

konkrétních činností najatým profesionálům, respektive komukoli, kdo je autorovi ochoten 

v těchto věcech poskytnout pomoc.  

D) Šíření knihy mezi čtenáře 

Zkoumaní spisovatelé na nakladatelích oceňovali jejich roli šiřitele vydaných knih, stejně jako 

jejich roli v propagaci knih. „Oni ti nakladatelé vám jako spisovateli hrozně pomohou v tom, že 

dostanou ty knihy do všech obchodů. Bez toho se tam nedostanete. A taky zaplatí všechnu tu 

práci, co je potřeba na knize udělat. Oni toto samozřejmě neudělají pro každýho, ale pro část 

autorů ano, nebo aspoň v nějaké malé míře. (Jitka) 

 

„Nakladatel vám tu knihu připraví, případně i vytiskne tu papírovou verzi, postará se                       

o marketing, postará se o to, aby se to dostalo mezi obchody, a pravděpodobně s váma zařídí 

nějaké rozhovory, a tím se dostanete od určitého povědomí českých čtenářů.“ (Ondřej) 
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 „Výhoda je to, že většina těch tradičních nakladatelů má domluvenou distribuci do kamennejch 

knihkupectví, a vlastně pořád ten podíl těch tištěnejch knih na našem trhu je myslím přes 90 % 

oproti těm elektronickým, takže pořád to je mnohem větší trh, a když se podaří, že člověku 

nějaký větší nakladatelství vydá knihu a rozdistribuuje ji po celý republice, tak samozřejmě to je 

velkej boost v tom, jak je člověk známej.“ (Milan) 

 

Jedná se o dvě různé oblasti, přičemž samotnou distribuci knih nemůžeme označit za 

marketingovou aktivitu. Přítomnost e-knih v elektronických obchodech může však mít pozitivní 

vliv na prodej, respektive na šíření povědomí o těchto knihách. Nakladatelé mají v typických 

případech uzavřeny smlouvy s distributory, kteří zásobují knihkupectví, a to i ta internetová. Bez 

distributorů může být často složité či nemožné dostat knihu do prodejní sítě, a smlouvy 

s nezávislými spisovateli uzavírají jen některé elektronické obchody.  

 

Další rovina, kde můžeme vidět přínos nakladatele, je jeho pomoc v propagaci jak knihy, tak 

jejího autora. Významným faktorem je již to, že nakladatelství jako takové zaštiťuje autora svým 

jménem a případným implicitním příslibem kvality, který je se značkou nakladatelství spojen. 

Nakladatelství samo může iniciovat různé marketingové aktivity za účelem šíření povědomí            

o knize, případně může podporovat spisovatele při jeho vlastních propagačních aktivitách 

(autorská čtení, autogramiády apod.), zařizovat recenze atd. Je nepopiratelným faktem, že 

nakladatelství poskytují významnější marketingovou podporu jen zlomku publikovaných knih, 

ale samotný fakt vydání pod určitou značkou a viditelná přítomnost knihy v obchodech je 

významný předpoklad pro růst prodejnosti knihy. 

E) Vliv nakladatelů na sebevědomí autora 

Pokud nakladatel odmítne knihu vydat, může to mít negativní dopad na sebevědomí autora. 

Zkoumaní spisovatelé uváděli své osobní zkušenosti s odmítnutím, stejně jako možný pozitivní 

vliv na vlastní sebehodnocení v případě, že by nakladatelství jejich knihu přijalo. „Když by se za 

mě postavilo nějaké nakladatelství, tak rozhodně bych z toho měla mnohem lepší pocit. Ono 

možná i to sebevědomí autora stoupne, protože si uvědomí, že to dělá dobře, tu práci. Že to, co ho 

baví, nese nějaké ovoce.“ (Klára) 

 

 



  

96 
 

„Když chcete vydat knihu klasickým, tvrdým způsobem, přes klasického nakladatele, tak 

největším problémem každého autora je to, že svoji knihu předkládá jako svoje absolutně nejlepší 

dílo, které kdy napsal. To je hned první problém. Protože z mé osobní zkušenosti, svou první 

knihu jsem zanesl do Fantom Printu, a tam mi to pan pravděpodobně majitel, pokud se nepletu, 

málem omlátil o hlavu s tím, že to vůbec není možný vydat. Což samozřejmě byla rána pro moje 

sebevědomí, to musím přiznat.“ (Ondřej) 

 

Otázka schopnosti nakladatele posoudit literární kvality díla je velmi složitá a neexistuje na ni 

jednoznačná odpověď. Nakladatel na jedné straně disponuje zkušenostmi a měl by být schopen 

kvality knihy posoudit s určitým odstupem; jeho cílem je přitom vydávat literaturu, u níž je vyšší 

pravděpodobnost dosažení komerčního či jinak definovaného úspěchu. Na druhé straně je pravda, 

že nakladatel ne vždy odhadne potenciál knihy u čtenářů, a ne vždy věnuje knize patřičnou 

pozornost, takže odmítnutí nakladatelem ještě neimplikuje nutný neúspěch nezávislého vydání. 

Příkladem je výše citovaná výpověď spisovatele Pavla. Podobnými příklady ze zahraničí jsou 

bestsellery jako The Martian nebo 50 Shades of Gray, které jejich autoři nejdříve vydali nezávisle 

poté, co byli odmítnuti nakladateli. S nakladateli začali vydávat až poté, co díky nezávislému 

vydávání dosáhli úspěchu a sami byli nakladateli osloveni s nabídkou spolupráce. 

4.7.5 Spokojenost s elektronickým self-publishingem 

Pro doplnění tematiky vztahu autor – nakladatel je nyní potřeba udělat krátkou odbočku k tomu, 

jak autoři zpětně vnímají své vlastní nezávislé vydávání. Ukazuje se, že zkoumaní spisovatelé 

byli s výsledky svého počínání spokojeni, a to přesto, že někteří z nich v rozhovoru tematizovali 

různé problémy, s nimiž se při nezávislém vydávání setkali. Pro ilustraci uveďme dvě výpovědi: 

„Musím říci, že mě ta nezávislost baví, a do jisté míry mně to vyhovuje. Dokud nemám nějak 

abnormální množství čtenářů, tak si myslím, že zatím teda pomoc ostatních nějak moc 

nepotřebuju.“ (Tomáš) 

 

„Jsem spokojený. Kniha je dobrá, a co jsem zkoušel, dobře se otvírá na čemkoli, kde ji chcete 

číst. Čili to hlavní je za mě splněno. Žádné problémy velké tam moc nevidím, jsem spokojený.“ 

(Aleš) 
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Zde je zvláště nutné upozornit na to, že postoj zkoumaných spisovatelů nelze zobecňovat na 

celou populaci. Dále je třeba upozornit na fakt, že spokojenost zkoumaných spisovatelů 

s nezávislým vydáním vůbec nevypovídá o tom, že jejich elektronické knihy jsou kvalitní                

(z hlediska uměleckého, ale i z hlediska svého zpracování), respektive že jsou tak vnímány ze 

strany čtenářů. Jedná se čistě o subjektivní hledisko zkoumaných spisovatelů. Když se zkoumaní 

spisovatelé vyjadřovali k otázce kvality elektronických knih, byli si vědomi nedostatků nebo 

nebezpečí, které s sebou elektronický self-publishing přináší. I přesto však vyjadřovali 

spokojenost se svým počínáním. U zkoumaných spisovatelů, kteří vyjadřovali spokojenost 

s průběhem vydání i s jeho výsledkem, byla přesto z jejich výpovědí patrná tendence k budoucí 

spolupráci s nakladateli.  

4.7.6 Vydávat s nakladatelem, nebo bez něj? 

Diskuze se spisovateli ohledně nakladatelů nakonec vyústila v otázku, jaký by byl preferovaný 

způsob jejich vydávání, pokud by si mohli svobodně vybrat a nakladatel by jejich knihu přijal. 

Výzkumník na základě výpovědí zkoumaných spisovatelů identifikoval tři hlavní postoje 

k vydávání s nakladatelem.  

 

Předem je nutné uvést, že někteří ze zkoumaných spisovatelů již tuto zkušenost v době konání 

výzkumu měli. Některým z nich se povedlo vydat u nakladatele své dřívější knihy a elektronický 

self-publishing zvolili u novějších knih proto, že konkrétně pro tato díla nakladatele nenašli. Jiní 

zkoumaní spisovatelé vydávali e-knihy bez nakladatelů dříve, a v době rozhovorů již 

s nakladatelem spolupracovali. Další zkoumaní spisovatelé vydali u nakladatele papírovou verzi 

knihy, zatímco elektronickou verzi vydávali sami. Někteří pak neměli s nakladateli žádné 

zkušenosti a na případné vydání s nakladatelem teprve čekali. Zkušenost s vydáváním nebo její 

absence neměla u zkoumaných spisovatelů žádný pozorovatelný vliv na představy o případné 

budoucí spolupráci s nakladatelem. 

 

První skupinou spisovatelů, kterou bylo možné na základě výpovědí identifikovat, byli ti, kteří by 

k vydání s nakladatelem přistoupili okamžitě a pravděpodobně bez podstatnějších výhrad, a to 

přesto, že v průběhu rozhovorů nakladatele z různých hledisek třeba i velmi silně kritizovali. 

Jedinou překážkou, která těmto autorům brání ve vydávání elektronických i papírových knih 

s nakladateli, jsou tedy nakladatelé samotní. Je potřeba zdůraznit, že kladně se k případné 
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spolupráci s nakladatelem vyslovili také někteří ze spisovatelů, kteří jako důvod pro elektronický 

self-publishing uváděli potřebu svobodné tvorby. I pro ně by bylo vydání s nakladateli nakonec 

atraktivní a žádané. Tento silně pro-nakladatelský postoj ilustrují následující tři výpovědi: 

„Pokud bych měl tu možnost jít do nakladatelství s tím, že oni mi tu knihu vytisknou a já upravím 

toto a toto, tak ano, skloním hlavu s tím předpokladem, že pravděpodobně mám před sebou 

docela slibnou budoucnost.“ (Ondřej) 

 

„Každopádně s nakladatelem bych do toho šla hned, kdyby oni sami chtěli. Kdyby se o mně 

nějak dověděli nebo to bylo nějak přes známý a já nemusela znovu absolvovat to martyrium             

s oslovováním a odmítáním, tak bych byla hrozně ráda. Ale zatím je ta situace jiná a mně 

nezbývá nic jiného, než být nezávislá a sama si vydávat ebooky. Což není špatné, ale není to pro 

mě ani optimum.“ (Jitka) 

 

„Pro mě rozhodně vydání knihy s nakladatelstvím je vyšší level celkově toho vydávání. Proto, 

když se mě v jeden moment ujalo to nakladatelství, byla jsem strašně ráda.“ (Klára) 

 

Druhou skupinou zkoumaných spisovatelů byli ti, kteří se k případnému vydávání u nakladatele 

stavěli rezervovaně. Důvodem k tomuto postoji byla tvůrčí svoboda, kterou stavěli do protikladu 

spolupráce s nakladatelem. Příkladem tohoto postoje jsou následující dvě výpovědi: 

„Kdyby se stalo, a o tu mou knihu měl nakladatel zájem, tak bych hlavně chtěla vědět, co by to 

znamenalo pro mě. Jestli bych nebyla nějak vázaná nepříjemně. Hodně dobře bych si rozmýšlela, 

s čím dám vě smlouvě souhlas, na co přistoupím a na co ne. Určitě bych si celkově to vydávání 

dobře rozmyslela, nijak bezhlavě bych o toho neskočila.“ (Monika) 

 

„Neříkám, že bych s nakladatelem vydávat nechtěl. Kniha má pak u lidí větší šanci na přečtení. 

Ale jak už jsem vám říkal před chvílí, ten autor má často přistřižená křídla. Takže je to tak půl na 

půl. Spolupráci bych hodně rozmýšlel.“ (Aleš) 

 

Třetí možností, kterou výzkumník ve výpovědích identifikoval, bylo jednoznačné odmítnutí 

spolupráce s nakladatelem. Tento vyhraněný postoj však artikuloval jediný zkoumaný spisovatel. 

Tento spisovatel se však od ostatních výrazně odlišoval v tom smyslu, že si po několika letech 



  

99 
 

zkušeností s elektronickým self-publishingem (a dosažení několika tisíců stažení svých knih) 

založil vlastní malé nakladatelství a v současnosti v něm vydává jak knihy svoje, tak knihy 

dalších autorů. Lze tedy říci, že také on preferoval vydávání „tradičním“ způsobem, jen k tomu 

zvolil jinou cestu než ostatní zkoumaní spisovatelé. „Já vlastně teď už úplně nevydávám jako 

nezávislý autor. Založil jsem si to nakladatelství, kde dělám primárně e-knihy, a ty tištěný k tomu 

dělám jako doplněk taky. Nejsem zdaleka tradiční nakladatel, no ale nakladatel jsem.“ (Milan) 

 

Zdá se, že nakladatel je ze strany zkoumaných spisovatelů vnímán spíše jako pomocník a 

„podpora na cestě k úspěchu“ než jako nepřítel, a zkoumaní spisovatelé se proti němu nijak 

principiálně nevymezují. Zde může být zajímavé srovnání se situací např. ve Spojených státech, 

kde část nezávislých autorů vnímá nakladatele jako přežitek nebo přímo škodlivý prvek a velmi 

ostře a hlasitě se proti nim vymezuje. Mluvčím těchto autorů je např. Mark Coker, zakladatel 

online publikační platformy Smashwords, který na téma zbytečnosti či škodlivosti nakladatelů 

dlouhá léta publikuje. V českém prostředí taková vyhraněnost není patrná (a neexistuje zde ani 

žádný veřejně aktivní představitel takového „protinakladatelského hnutí“), což tento výzkum, zdá 

se, potvrzuje – jakkoli je nemožné jeho výsledky zobecňovat na celou populaci nezávislých 

autorů beletrie. Názory části zkoumaných spisovatelů výstižně shrnuje následující výpověď: „Já 

nejsem takový nezávislý puritán, že bych řekl, že nakladatelství jsou špatná. To rozhodně ne, 

protože kdyby tady nebyla nakladatelství, tak především nemáme co číst.“ (Ondřej) 

4.7.7 Self-publishing jako řešení momentální situace 

Na základě uvedených výpovědí můžeme vidět, že pro určitou část českých spisovatelů 

vydávajících beletrii je elektronický self-publishing jakýmsi řešením momentální situace či 

východiskem z nouze spíše nežli apriory preferovaným způsobem, jak vydat knihu. Nezávislé 

vydávání e-knih nestojí u zkoumaných spisovatelů v konfliktu s tradičním vydáváním                      

u nakladatele, ani není pro zkoumané spisovatele samo o sobě hodnotou nebo „životním 

postojem“. Zkoumaní spisovatelé jsou se svými nezávisle vydanými díly spokojeni a někteří               

z nich plánují vydávat tímto způsobem i své příští knihy. Přesto, kdyby dostali šanci vydat knihy 

v papírové či elektronické formě s nakladatelem, volili by v některých případech tuto možnost. 

Učinili by tak i přesto, že na nakladatelích a spolupráci s nimi spatřují krom pozitiv také mnoho 

negativ (obsahy smluv s nakladateli, ztráta kontroly nad obsahem a vzhledem svého díla aj.). 

Toto shrnutí můžeme ilustrovat na následující výpovědi: „Jak říkám, nakonec mi nezbylo nic 
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jiného, než vydat eknihu sama a nesnažit se přesvědčovat nakladatele, protože to přesvědčování     

k vydání bylo ohromně vyčerpávající, a když se mi podesáté vrací kniha s odůvodněním, že to         

z nějakého důvodu vydat nejde, tak člověk ztrácí chuť v tom nabízení pokračovat.“ (Jitka) 

4.7.8 Postoj k e-knihám a papírovým knihám 

Tématem, kterého se rozhovory přirozeně dotýkaly, respektive které se v jejich průběhu ukázalo 

jako významné, byl vztah nezávislých autorů k elektronickým a papírovým knihám. Zkoumaní 

spisovatelé vyjadřovali k papírovým knihám pozitivní postoj; někteří z nich nadřazovali papírové 

knihy knihám elektronickým a uváděli, že jejich cílem (pokud se již tak nestalo) je vydání 

papírové knihy. Některé výpovědi na téma papírových knih byly silně emocionálně zabarveny, 

což bylo patrné jednak z volby slov, která respondenti používali, tak z intonace jejich hlasu. Zdá 

se, že hlavním důvodem, proč část zkoumaných spisovatelů upřednostňuje papírové knihy před 

elektronickými je jejich přesvědčení o tom, že „právě tak by měla správná kniha vypadat“. 

Můžeme si všimnout, že spisovatelé mezi klady papírových knih uvádějí jejich fyzickou podobu 

(možnost se jich dotknout), vůni, šustění papíru, přítomnost v domácí knihovně apod.  

 

Kladný postoj k papírovým knihám můžeme ilustrovat na následujících šesti výpovědích: „Já 

jsem samozřejmě vždy toužila po tom, abych měla knížku pevně v rukou, aby to byla papírová 

kniha, ale ono těch autorů, co v dnešní době toto chce, je strašně moc. A ty možnosti úplně 

nebyly. Takže jsem to lidem zpřístupnila aspoň elektronicky. Ale pro mě ty knihy jako fyzicky, 

když je mám v ruce vytištěné, ještě k tomu v pevné vazbě, tak já to mám zaryté, že takhle to má 

vypadat, ta kniha, takže jakmile by se objevila nabídka, že by se to dalo vytisknout, byla bych 

hrozně ráda.“ (Klára) 

 

„Papírový knihy miluju. Jednoznačně. A řadím je nad ty eknihy. Ten požitek ze čtení je úplně 

jiný, máte tu knihu v rukou, každá je jiná, voní, můžu se jí dotýkat, každá kniha má jakoby svou 

duši. Takový blízký vztah si k eknize neudělám. Proto bych právě hrozně chtěla vydávat tištěný 

knihy místo těch eknih.“ (Jitka) 

 

„Papírové knihy mám rozhodně raději než eknihy. Mám doma velkou knihovnu, i jako malý jsem 

měl, a rod jsem byl mezi knihami, což mě nakonec přivedlo i k tomu spisovatelství. Chápu 

výhody eknih a beru je jako doplněk těch papírových, ale nic víc. Když mám možnost, tak čtu 
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vždy na papíře, což je tedy vlastně vždycky, protože mezi knihami, co já čtu, tak ty knihy podle 

mě vychází dřív na papíře a pak teprve jako eknihy.“ (Aleš) 

 

„Ono je to tak, že pro mě je mnohem lepší držet v ruce tu tištěnou knihu než koukat na eknihu na 

mobilu. Ona se mi v jistou chvíli nabídla možnost tu ekniu taky vydat tištěně, a já jsem toho 

okamžitě využil, protože to byl takový splněný sen.“ (Aleš) 

 

„Já dokonce mám knihu vydanou papírově. Mám kladný vztah k papíru, nejsem výhradně 

elektronický autor.“ (Kamil) 

 

„Mám papírové knihy hrozně ráda. Miluju je. Můžu se jich dotknout, něco váží, jsou každá jinak 

velká, voní, každý papír je jiný. To vám ekniha nenahradí.“  (Monika) 

 

Příkladem postoje, který si všímá výhod elektronických knih, je tato výpověď (v níž je však stále 

patrný velmi kladný vztah spisovatele k papíru): „Papírové vydání je, dá se říct, takový můj sen. 

Takže snad se někdy podaří. Ale v dnešní době hodně lidí tráví čas na telefonech, na tabletech, a 

je to pro ně i svým způsobem pohodlnější, že elektronickou knihu spolu nosí stále s sebou           

v telefonu, rozumíte mi. Takže i ta e-kniha má svoje výhody a je dobrý ji udělat. Na druhou 

stranu, přece jenom ta papírová kniha je prostě o něčem jiném než ta elektronická kniha. Má 

takovou, jak bych to řekl, vyšší hodnotu, je to prostě lepší když tuto knihu máte před sebou, máte 

ji doma, než když máte knihu v telefonu. Že tu knihu držíte v ruce. A líbí se mi ta představa, že 

člověk stojí v knihkupectví a teďka tam vidí moji knihu. Ne že jenom projíždí nějaký internetový 

obchod.“ (Tomáš) 

 

Jeden ze zkoumaných spisovatelů poukázal na možnost, že někteří čtenáři budou považovat jeho 

e-knihy za méně hodnotné než papírové knihy. Na rozdíl od jiných spisovatelů se neobával toho, 

že příčinou nižší vnímané hodnoty jeho knih je self-publishing jak takový, což je blíže rozebíráno 

níže v této kapitole, ale právě elektronická podoba těchto knih. „Problém těch e-knih je, že ne 

každý vás bere vážně. Vy to můžete brát smrtelně vážně, opakovat lidem, že knihu najdou na 

internetu, a že je to opravdová kniha, která má 320 stran, a dal jste si s ní tu práci, jste na to hrdý, 

a oni vás stejně neberou vážně, když ta kniha není fyzická. Protože já znám hodně lidí, kteří by se 
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elektronické knihy nikdy nedotkli. Protože to u knihu nemají v ruce. A to já trošku souhlasím. 

Fyzická kniha je fyzická kniha, papír je papír. K papírové knize si přičichnete, má to svoji 

specifickou vůni, a tak dál. Elektronická kniha ne. To je problém. Jsou lidi, kteří todlencto prostě 

odsoudí.“ (Ondřej) 

 

Na základě výše uvedených výpovědí je zřejmé, že pro některé zkoumané spisovatele představuje 

jejich dosavadní elektronické publikování nikoli preferovanou variantu vydání knihy, ale 

východisko z momentální nepříznivé situace. Pokud je ve výpovědi patrný kladný vztah 

k elektronické knize, není tento v rozporu k příznivému vztahu ke knize papírové, tzn. spisovatel 

spatřuje smysl ve vydání jak knihy elektronické, tak papírové; případně má takové vydání již za 

sebou. 

 

Je vhodné uvést, že výzkumník se mezi českými nezávislými autory elektronických knih píšících 

beletrii nikdy nesetkal s jiným názorem na papírové knihy, než jaký uváděli spisovatelé v této 

studii. Za sedm let, co se výzkumník elektronickému self-publishingu věnuje, nikdy nečetl           

(v knihách, časopisech, diskuzních fórech, osobních stránkách autorů apod.) ani při osobních 

rozhovorech neslyšel, že by daní spisovatelé preferovali elektronické vydání před papírovým. Je 

možné usuzovat, že kladný postoj k papírovým knihám je mezi danou skupinou autorů 

dominantní, což samozřejmě v dané skupině autorů nevylučuje existenci jedinců s opačnými 

názory.15 

4.7.9 Proces nezávislého vydávání 

Každý rozhovor se v jisté chvíli dostal k tématu tvorby e-knih, tedy k tomu, jak probíhá 

transformace rukopisu v e-knihu v situaci, kdy autor vydává bez nakladatele. V některých 

případech toto téma spontánně otevřel samotný spisovatel, jindy ho nastolil výzkumník.               

U zkoumaných spisovatelů můžeme pozorovat dva primární přístupy k publikačnímu procesu:  

● vydávání bez zapojení kohokoli kromě samotného spisovatele, 

● vydávání s pomocí různých skupin lidí či jedinců. 

                                                 
15 V jinak definovaných skupinách českých autorů vydávajících e-knihy (např. autoři vydávající literaturu 

faktu, různé příručky, tzv. self-help literaturu apod.) se pravidelně objevují hlasy vyzdvihující elektronické 
knihy nad knihy papírové, aniž by však tyto hlasy jednoznačně dominovaly. Výzkumník nemá informace      
o žádném výzkumu, který by se snažil tyto spisovatele uchopit, ale považuje za důležité upozornit na to, 
že ve svém názoru se různé – žánrově definované – skupiny autorů mohou lišit. 
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V každém případě byla úroveň spolupráce s dalšími subjekty natolik omezená, že můžeme 

publikační aktivity všech zkoumaných spisovatelů označit za čistý self-publishing. 

Typickými činnostmi, při nichž zkoumaní autoři vyhledávali asistenci, byly korektury, grafické 

práce a posouzení kvality textu jako takového (tj. v podstatě redakční zásahy).  

A) Vydávání bez asistence třetí strany 

Transformaci výchozího textu v e-knihu bez veškeré cizí pomoci ilustrují následující tři 

výpovědi: „Eknihu jsem takříkajíc vyrobil úplně sám. Tam mi nepomáhal nikdo. Když jsem ten 

text pak vydával tištěný, tak to jsem si už zaplatil profíka, co mi to přečetl a upozornil mě na 

pravopisné chyby. Byl to člověk, co tu samou práci dělá půl života pro nakladatele, takže jsem se 

na něho mohl spolehnout. Říkal jsem si, že ta tištěná kniha, to že už je vážnější business. A taky 

to samozřejmě bylo dražší výrazně, to papírový vydání na vlastní náklady. Takže i proto jsem to 

chtěl mít dobře pořešené.“ (Aleš) 

 

„Dělal jsem to všechno sám, a samozřejmě jsem se učil. Ti prodejci, kde jsem e-knihy prodával, 

mi to vrátili třeba s tím, že je tam nějaká chyba, kterou je potřeba řešit, a tak podobně. Takže 

dělal jsem to všechno sám, ale pomáhal mi ten feedback od těch prodejců. A co bylo možná 

důležitý, já jsem taky vydal tu knihu v angličtině, a vlastně vydával jsem ji přes Smashwords… já 

nevím jestli to znáte… tak tam je výhoda v tom, že oni vás donutí udělat tu matrici pro ten 

převod do epub a mobi, aby byla bez chyby, jinak vám to nevezmou. Takže tisíckrát to tam 

pošlete a oni vám to vrátí s tím, nebo ten systém vám to vrátí s tím, že je tam tahle a tahle chyba, 

a díky tomu já jsem se hodně naučil dělat ty formáty správně, nebo tu matrici na to. No a co se 

týče třeba těch korektur, kontroly pravopisu a tak, no tak to jsem dělal taky sám. Myslím si, že 

právě na toto jsem docela dobrej a vlastně já dělám korektury i jiným spisovatelům, takže jsem 

neměl důvod dávat to ke kontrole někomu jinýmu.“ (Milan) 

 

„Všechno jsem si dělal sám, všechno formátování a věci okolo. Konkrétní kroky byly takové, že 

jsem dělal to formátování písma, strukturu, nadpisy, názvy kapitol a podobně. Myslím si, že to je 

zvládnutelný, když se na to člověk trochu koncentruje, respektive si o tom něco přečte, zkouší, 

opravuje, a nakonec to může všechno udělat sám.“ (Kamil) 
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Výpovědi, které následují níže, ilustrují jednotlivé typy činností, u nichž zkoumaní spisovatelé 

vyhledávali pomoc zvenčí; typicky se jednalo o pomoc dosti amatérskou, tj. nikoli o asistenci ze 

strany najatého odborníka (zkušeného korektora, redaktora apod.), ale o pomoc přátel, známých 

nebo fanoušků.  

B) Využití betačtenářů 

Betačtenáři jsou pojmem, který v posledních letech v českém jazyce zdomácněl, a který ve svých 

výpovědích použili také někteří ze zkoumaných spisovatelů. Za betačtenáře se označuje člověk, 

jemuž autor předá text k posouzení smysluplnosti, logického členění apod. ještě předtím, než ho 

pošle nakladateli, případně než ho vydá sám. Předpokládá se, že betačtenáři jsou amatéři, tedy 

nikoli profesionální redaktoři. Často se jedná o první a jediné lidi, kteří text dostanou do rukou 

před jeho publikací, a jejich kritika či doporučení mohou mít poměrně silný vliv na výsledný 

obsah textu. Zapojení betačtenářů přibližují následující tři výpovědi: „Mám jednoho známého, 

který je můj betačtenář… on mě tedy objevil na Googlu asi dva dny potom, co jsem vydal svou 

první knihu. Tak jemu se teda moje tvorba velice líbila, a od té doby tam vznikla určitá 

spolupráce v tom smyslu, že já jsem napsal třeba dvacet stránek, jednu kapitolku, a on si to 

většinou přečetl. Když píšete, tak aspoň podle mě byste měl ten text vzít, sehnat si někoho, kdo 

aspoň plusminus té tematice rozumí, to znamená, jestli Franta vedle z baráku čte Warcraft a vy 

jste napsal Craftwar a víte, že je to tematicky hodně podobné, tak mu to dáte, a on řekne, co se 

mu na té vaší tvorbě líbí a nelíbí, a vy víte, že se na ten jeho názor můžete určitým způsobem 

spolehnout. No a s tím mým známým to fungovalo tak, že věci, který on mi odsouhlasil, tak jsem 

věděl, že jsou dobře, a věci, které se mu nelíbily, tak jsem většinou přepsal, a zase mu to poslal. 

On mi to pak buď odsouhlasil, nebo zase mi to vrátil, takže já jsem se vždycky během svého 

psaní dostával do takového určitého koloběhu, napsat, odeslat, přečíst si zpětnou vazbu, přepsat, 

napsat, odeslat, přečíst si zpětnou vazbu, přepsat a tak dál, dokud jsem to vlastně nenapsal úplně 

celé.“ (Ondřej) 

 

„Tomu vydání předcházelo to, že já jsem předtím některé povídky zveřejnila na serveru 

Pištepovídky.cz a nechala jsem je tam pověšené, ty povídky, a tam všichni čtenáři a všichni 

autoři mohou reagovat, říct svůj názor a tak dále. A já než jsem vydala tu sbírku povídek, tak 

jsem každou povídku tam vyvěsila, zjistila jsem, co si o tom lidi myslí, a když ta povídka měla 

dobrý ohlas, tak to vlastně byl další vstup pro moji práci. Něco jsem třeba předělala a podobně. A 
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pak jsem z toho udělala tu knihu. No a taky jsem to dala k přečtení rodině a přátelům, aby mi na 

to dali svůj názor.“ (Klára) 

 

„Mám pár lidí, se kterýma jsem dohodnutý, že vlastně jim ty knihy posílám zdarma, než to jde 

k publikaci a do prodeje. A tihle lidi mi k tomu napíšou svoje připomínky. Jo a nemyslím 

připomínky o tom, kde je jaká pravopisná chyba, ale spíš celkově, jestli to, co jsem napsal, dává 

smysl.“ (Tomáš) 

 

Někteří zkoumaní spisovatelé uváděli, že betačtenáře našli až pro svoje pozdější knihy; zapojení 

betačtenářů přitom vnímají jako přínosný krok. „No, tak jako, kde jsem měl jako slabinu, to byli 

betačtenáři. To jsem začal dělat až u poslední knihy, protože jsem byl vždycky velmi přesvědčen, 

že to píšu nejlíp a žádné feedbacky nepotřebuju, takže to jsem nedělal.“ (Milan) 

 

„S těmi texty jako takovými mi dřív nikdo nepomáhal, nikomu jsem je nedával. Myslím jako ke 

kontrole. Čtenáře, co by mi to zkontrolovali a něco k tomu řekli, tak ty jsem si našel až pro knihy, 

co píšu v současnosti. Ty dřívější knihy bych rád vydal ještě jednou a jinak, protože ty texty by 

šly hodně vylepšit.“ (Kamil) 

C) Pomoc s korekturami 

Někteří ze zkoumaných spisovatelů uvedli, že pro svoje texty vyhledávali asistenci 

s korekturami. Příkladem jsou tyto dvě výpovědi: „K té korektuře jsem vyhledala pomoc, ale ne 

že by to bylo profesionální, jen někdo ze známých si to prostě po mně přečetl, protože když to 

člověk čte popadesáté, tak některé věci už nevidí, některé chyby přehlíží.“ (Klára) 

 

„V podstatě tu knihu, ten rukopis, připravuju sám, akorát to rozešlu kamarádům, aby mi tam našli 

nějaké pravopisné chyby. Oni mě upozorní na chyby, kdybych já nějaké přehlédl.“ (Tomáš) 

 

Někteří z nezávislých autorů považují asistenci s korekturami za zbytečné a prohlašují, že jsou 

schopni si po sobě text zkontrolovat zcela sami (příkladem ze zkoumaných spisovatelů může být 

Milanova citace výše), jiní si nechávají své texty zkontrolovat jinými lidmi, byť ne profesionály. 

V každém případě, gramatické chyby v textu jsem velmi častou příčinou negativních čtenářských 

hodnocení nezávisle vydaných knih i e-knih. V žádném případě neplatí, že schopnost napsat 
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smysluplný, přínosný, po umělecké stránce třeba i nadprůměrný text se rovná schopnosti napsat 

text gramaticky správně. 

D) Grafika 

Jak již bylo uvedeno v části věnované vnějšímu ztvárnění e-knihy, grafika – a to především 

grafická podoba obálky – může mít podstatný vliv na pozornost, kterou e-kniha na internetu budí, 

a s tím také na počet stažení, respektive prodejů. Příkladem postoje, který přiznává potřebu 

zapojit do tvorby e-knihy grafiky, je tato výpověď: „Samozřejmě, musel jsem hodně řešit tu 

grafiku, jako obálky, to byl pro mě docela problém, protože já nejsem grafik a neumím kreslit. 

Ale protože já jsem dlouhá léta pracoval, nebo částečně ještě pracuju mezi lidmi, kteří tohle umí, 

takže vždycky jsem měl kolem sebe grafiky, který jsem mohl požádat o pomoc, takže ti mi s tím 

pomáhali. Ti lidi, který grafiku uměli.“ (Milan) 

 

Příkladem opačného přístupu je výpověď spisovatele, který sice také nemá potřebné vzdělání či 

praxi, ale přesto si navrhuje obálky pro své e-knihy sám: „Ne, o grafiku se mi nikdo nestará. 

Mám ilegálně stáhnuté Brushe a pirátský Photoshop, jestli vám to takhle můžu říct. Především, já 

nemůžu na tom Googlu vydat knihu bez obálky, proto si s tím dávám tu práci. A první věc je, 

když chcete nějaký produkt, když třeba jdete do sámošky a upoutá vás třeba Coca-Cola, tak ona 

má svůj specifický design, kdy vy ani nemusíte zblízka číst, co to je, ale vidíte kombinaci černé a 

červené barvy a vidíte, že to je Coca-Cola. Něco podobného já dělám, když dělám třeba obálky. 

Já vždycky používám zásadně to stejné písmo a mám určitou šablonu, které já se držím. Takže 

bavíme-li se o tom designu nebo o té typografii, tak já mám určité své vzorce, kterých se držím, a 

podle toho se pozná moje kniha. Toto je pro mě celkem důležité, myslím pro moje čtenáře, 

protože těch e-knih jsem už vydal víc, takže chci, aby ten vzhled byl nějak standardizovaný.“ 

(Ondřej) 

E) Služby pro nezávislé autory 

Na téma vydávání jako procesu navázal výzkumník otázkami ohledně služeb, na které se mohou 

nezávislí autoři obrátit, potřebují-li s vydáním pomoci. Zkoumaní spisovatelé uváděli, že takové 

služby neznají a neví, na koho se obracet, nebo jak a kdo by jim mohl s vydáváním pomoci 

(nepočítáme-li rodinné příslušníky, okruh známých či kontakty získané na internetu); několik 

zkoumaných spisovatelů uvedlo, že o nějakých službách ví, ale ve svých výpovědích nebyli příliš 
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konkrétní (nevěděli, jak se služby jmenují apod.) a v každém případě s nimi v době vedení 

rozhovorů neměli zkušenosti. Ilustrují to následující výpovědi: „O žádných firmách nebo lidech, 

co by takhle jako fungovali a na který by se mohli spisovatelé obrátit, to jsem nevěděl. A vlastně 

ani teď žádnou neznám, nevím, jak se k tomu dostat.“ (Pavel) 

 

„Pokud se nemýlím, takových webů, co by autorům pomáhaly, je docela hodně, ale já si teď 

nevzpomenu na to jméno… byla to taková červeno-oranžová stránka, je tam strašně hodně 

amatérských spisovatelů, kteří spadají pod určitou skupinu, která se většinou rozděluje na žánry. 

Tam někdo napíše vlastní báseň nebo úryvek svého nějakého projektu a tam to dá, a tam dostane 

ten feedback. Takže ono to… nevím, jestli existujou přímo nějaké firmy, které by v tondlenctom 

někomu pomohly. Spíš existujou firmy, které to po vás opraví, ten blábol, který jste napsal, a tím 

to končí. Takže já si myslím, že buďto máte kamarády, kteří vám s tím pomohou tady                                

v tondlenctom, anebo si zaplatíte za službu s tím, že po vás tu knihu opraví a případně vám dají 

určité redakční doporučení, a tím to končí podle mě.“ (Ondřej) 

 

„Já se přiznám, že když jsem tehdy zveřejňovala ty svoje první věci, tak si myslím, že těch 

možností ještě tolik nebylo. To už je pár let zpátky. A teďka třeba… konkrétně včera jsem se 

dívala na internet, jaký možnosti jsou teď, a teď už těch možností je strašně moc, takže jsou třeba 

internetová nakladatelství, která vám nabídnou dvě varianty. První je, že pokud jim se to bude 

líbit, všechno udělají zdarma a budou to publikovat. Druhá možnost je, že si vydání zaplatíte, a 

oni to budou publikovat s tím, že kvalita je jim úplně jedno. Takže ty možnosti, jak dělat e-knihy, 

jsou mnohem bohatší. Tehdy si myslím, že to bylo mnohem víc omezené. Teďka opravdu to 

hrozně moc stoupá, ten počet možností, ale nějaké konkrétní, to vám neřeknu.“ (Klára) 

 

Jeden zkoumaný spisovatel uvedl, že jím vnímaná absence služeb tohoto typu ho vedla k založení 

nakladatelství pro začínající autory. „Mám pocit, že když jsem vydával ty svoje první e-knihy, 

tak nebylo na koho se obrátit. Tenkrát tady prostě nikdo nebyl. Že tady byly ty Smashwords                   

v angličtině, to jo, ale v češtině tady hrozně něco takovýho chybělo. Proto já jsem zakládal to 

svoje malý nakladatelství, že jsem nemohl najít obdobnou službu. Nikoho, kdo by těm 

amatérským nebo začínajícím autorům pomohl, udělal tu e-knihu, vydal ji, a dal jim třeba jako 

půlku z toho výdělku. To tady neexistovalo, nebo já jsem to nenašel.“ (Milan) 
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4.7.10 Šíření (distribuce) vydaných e-knih 

Kromě samotného vydání e-knih se výzkumník zajímal také o činnosti, které zkoumaní 

spisovatelé provádějí v návaznosti na tento krok. První z těchto činností je šíření vydané 

literatury, tedy aktivity směřující k tomu, aby byla literatura dostupná na těch webech, kde ji 

spisovatel chce nabízet potenciálním čtenářům.  

 

Zkoumaní autoři uváděli, že svá díla poskytují na publikačních platformách, elektronických 

obchodech nebo vlastních či cizích webových stránkách. Zatímco někteří spisovatelé ponechávají 

svoje e-knihy např. právě jen na jedné publikační platformě a nešíří ji na další weby, jiní autoři 

projevují snahy umístit knihu do více různých elektronických obchodů či jiných internetových 

stránek.  

 

Umístění e-knih na publikační platformy přibližují následující tři výpovědi: „Na Googlu je určitý 

partnerský program, kde se tedy především jedná o vydavatele knih, ale vy jako nezávislý autor 

se taky můžete přidat k tomu členství. To členství mě osobně teda nestálo vůbec nic, ale je tam 

omezená kapacita těch autorů, takže vlastně mluvím o štěstí, že jsem se tam dostal. V momentě, 

kdy vy dostanete to členství, tak dostanete svůj vlastní účet a přes ten vlastní účet pak můžete 

vydávat e-knihy přímo na Google Play anebo na platformě Google knihy. Hodně lidí používá 

Android, a vydávání e-knih na Googlu je podle mě věc, která může fungovat.“ (Ondřej) 

 

„Já jsem vlastně ani nevěděl, kdo a jak by mi s tím vydáním mohl pomoct. Náhodou jsem na 

internetu našel stránku Ebookeater.cz. Tam pošlete Word a oni vám z toho udělají e-knihu a dají 

ji k sobě na web, zdarma. Takže k tomu jsem se dostal vlastně takovou náhodou a ty první věci 

jsem vydal tam.“ (Kamil) 

 

„To moje vydání, když už jsem se teda přiblížila do toho bodu, že jsem se rozhodovala, jak to 

vlastně na ten internet umístím, tak to bylo nakonec strašně jednoduché. Využila jsem 

Ebookeater, což je podle mě asi jedna z těch nejjednodušších možností u nás, co se autorům 

nabízí. Stačilo jen mailem poslat rukopis ve Wordu, to je vše.“ (Jitka) 
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Další zmiňovanou možností bylo umístění vydané e-knihy na různé stránky na internetu. 

Příkladem je následující výpověď: „Tenkrát, když jsem zkoušel vydat svoji… nevím jestli to víte, 

jmenuje se to Cesta robotů, ta moje jako taková zběsilá komedie… scifi komedie… tak to jsem 

vydal už někdy v roce 2002, nějak jsem z ní udělal pédéefko, domluvili jsme se s kámošem, který 

měl stránku, na kterou chodilo poměrně dost lidí, takže to vlastně dal do záhlaví stránky, aby si to 

tam lidi mohli zadarmo stáhnout. Prostě jsem to takhle zkusil a ono se to začlo šířit, a dneska 

vlastně ani nevím, kde všude ta knížka je, protože já jsem ji… já jsem využíval všech možnejch 

kanálů na to, abych ji rozšířil, že už prostě… no… je jí ten internet úplně prolezlej.“ (Milan) 

 

Konečně třetí možností, kterou autoři zmiňovali, bylo nabízení vydaných e-knih na různých 

elektronických obchodech. Tato aktivita předpokládá navázání smluvních vztahů se subjekty, 

které tyoto e-shopy provozují. Toto může být někdy problematické, protože mnoho 

elektronických obchodů, respektive stránek nabízejících elektronickou literaturu zdarma, 

neumožňuje přijetí e-knih vydaných samotným autorem. Takové subjekty přijímají do nabídky 

jen literaturu vydanou nakladatelstvím. Na straně druhé, i v České republice postupně roste počet 

e-shopů, které smlouvy s nezávislými autory navazují a nabízejí i knihy vydané bez nakladatele, 

byť v relativně omezeném počtu (což je však dáno i tím, že ne každý autor má vůli e-shopy 

kontaktovat a pokusit se s nimi dohodnout na spolupráci). Příkladem potvrzujícím spolupráci 

s elektronickými obchody jsou následující dvě výpovědi: „Mně se povedlo tu e-knihu rozšířit po 

různých internetových knihkupectvích, tak třeba je na Kosmasovi, na Wknihách, Ebux, na 

Rájknih.cz a tak… takže je podle mě docela dobře dostupná na tom internetu.“ (Monika) 

 

„Já jsem potom později ještě jako nezávislý autor, ne jako nakladatel, udělal smlouvu s některými 

prodejci, to znamená tenkrát hlavně Wooky, to je Rájknih, Ebux, a tak dál, ti byli ochotný mi to 

vzít… taky v Kosmasovi mi to vzali, v Databooku, ještě v nějakejch menších potom, ale třeba v 

Palmknihách ne, tam mi řekli, že s autory nespolupracují, že pouze s nakladateli. Ale v těchhle, 

co jsem vám říkal, tak v těch se mnou udělali smlouvu, takže já jsem z toho potom udělal epub, 

mobi, pdf, a to jsem potom distribuoval sám jako autor přes tyhle prodejce.“ (Milan) 

4.7.11 Postoj zkoumaných autorů k cenotvorbě 

Zkoumaní spisovatelé nepociťovali konflikt mezi tím, nabídnout některá díla za úplatu a jiná 

zdarma. Někteří ze spisovatelů také upozorňovali na to, že své papírové knihy nabízejí za určitou 
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částku, zatímco elektronické verze těch stejných knih nabízejí ke stažení zdarma. Důvodem byl 

fakt, že publikace papírových knih je finančně náročnější než publikace knih elektronických. 

 

Pokud autoři uváděli konkrétní ceny za e-knihy, pohybovaly se v desítkách korun, respektive 

mírně přes sto korun. Zde může být patrná reakce spisovatelů na předpokládanou či skutečnou 

obavu čtenářů z toho, že se jednak jedná o knihy neznámých autorů, navíc vydané bez 

nakladatele jako určité záruky kvality. Jako příklady mohou sloužit tyto výpovědi: „No, tak jasně, 

ta Cesta robotů byla vždycky zdarma, já jsem ji zveřejnil dokonce pod licencí creative commons, 

open source. Dokonce jsem to chtěl udělat jako GNU licenci. Chtěl jsem, aby to mohli lidi 

modifikovat, měl jsem takovou vizi, jak z toho bude takovej otevřenej text. To se samozřejmě 

nikdy nenaplnilo, protože není dost lidí v Česku, který by zaprvý se k tomu dostali a zadruhý 

chtěli přispívat k tomu projektu. No, a tahle byla vždycky striktně zdarma. No a potom mám ještě 

nějaký, co jsme dělali s kamarádem. My jsme psali takovou jakoby komedii ujetou, trochu 

úchylnou, jmenuje se to Příběh o mokrých lidech, z dob kdy… tak to jsme dávali zadarmo proto, 

že jsme nechtěli řešit dělení zisku a tyhle věci. Napsali jsme to pro radost, tak jsme prostě to 

spolu vydali. A stejně tak jsme spolu dělali… teda ještě s jednou známou jsme napsali Český 

začátek, to je soubor povídek, co se odehrávají tady v Česku, tak to je taky zadarmo. A pak svoje 

knihy už prodávám. Já třeba jsem napsal knížku, která mně připadá jako to úplně nejlepší, co 

jsem napsal, jmenuje se to Sochy z hlíny, ale úplně to propadlo, prostě nikdo to nekupoval, takže 

já jsem to nakonec… nakonec to nabízím za úplně směšnou cenu, nějakejch 39 korun myslím, 

nebo něco takovýho, takže to je skoro zadarmo.“ (Milan) 

 

„Já jsem známý tím, že píšu zadarmo, a v tom nedělám žádné ústupky. Já budu vždycky psát 

zadarmo. Samozřejmě myslím po tu dobu, co budu psát tadyhlety e-knihy a tak. Jenom jednou co 

jsem udělal, protože jsem si říkal, že teda to bude jinak, to byla moje třetí kniha, to jsem napsal 

Pekelný stroj, což bylo docela krušné fantasy, krušné sci-fi, tak tam jsem teda udělal takovej fígl, 

že jsem měl tu knihu v té době napsanou už asi dva týdny, a na ty dva týdny jsem udělal to, že 

jsem řekl, že ta kniha bude k dispozici patnáctého zdarma. Ale kdo chce ji mít dřív, tak od 

prvního si ji může koupit za 120 korun z Googlu. Takže asi 5-6 lidí si to koupilo, asi 

pravděpodobně z toho důvodu, aby mě podpořilo, nebo jak já jsem teda řekl, aby mě pozvali na 

pivo za tu knihu, a pak víceméně kolem toho patnáctého já jsem to zrušil za tu cenu a dal jsem to 
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okamžitě zdarma. Přece jenom… ono to funguje tak, že ta kniha existuje jen na internetu, nebo na 

pevném disku mého počítače, takže ono to není nic fyzického. A já jsem trošku pirát a jsem 

zastáncem toho, že co není fyzické, za to bychom neměli platit.“ (Ondřej) 

 

„Eknihy nabízím zdarma, ani si nemyslím, že by bylo možné je nějak smysluplně prodávat. To 

by přinášelo dvě věci, dva problémy: jednak by ten počet čtenářů byl výrazně nižší, což vím díky 

svým kamarádkám, které to zkoušely. A pak taky by kolem toho byl ohromný, nepříjemný 

kolotoč administrativy. Což při zisku ve stovkách korun měsíčně, pokud vůbec, nedává absolutně 

smysl. Pokud bych psala s komerčními záměry a celý ten ebook koncipovala jako nástroj na 

vydělávání peněz, a opravdu se do dařilo a měla bych třeba polovinu svých měsíčních příjmů z 

ebooků, tak potom bych tu administrativu dělala ráda. Ten čas by se mi zaplatil. Ale takhle ne, 

mě prostě těší to psaní, a vlastně i to vydávání a ta další práce kolem.“ (Jitka) 

 

„Knihu někde prodávám za peníze, ale je to jen velmi symbolická částka, desítky korun, a jinde, 

třeba na Ebookeateru, tam je zdarma, protože tam ani za peníze být nemůže.“ (Monika) 

4.7.12 Propagace nezávisle vydaných e-knih 

Na téma šíření e-knih navázal výzkumník tématem jejich propagace – tedy otázkou po 

způsobech, kterými zkoumaní spisovatelé informují potenciální čtenáře o existenci knihy. Část 

spisovatelů se vyjádřila v tom smyslu, že se propagaci svých knih nevěnuje vůbec, tzn. že knihu 

napíší, sami ji publikují, umístí na internet a dále se knize nevěnují (případně jen sledují počet 

stažení apod.). Pokud zkoumaní spisovatelé propagaci provádějí, tak typicky bezplatně pomocí 

Facebooku a Youtube. Využití těchto dvou marketingových kanálů dokumentuje tato výpověď: 

„Snažím se dělat těm svým knihám taky nějakou tu propagaci, nějak to šířit mezi lidi. Mám 

facebookovou stránku, a také mám Youtube kanál, který není sice přímo spojený s mojí 

spisovatelskou tvorbou, ale často ji tam zmiňuju. Takže takhle se to snažím dostat mezi lidi, kteří 

sledují moje videa, takže takto se to snažím přesměrovat i na tu svoji spisovatelskou tvorbu.“ 

(Tomáš) 

 

Jeden spisovatel uváděl, že při propagaci použil video o knize a nahrávky částí z knihy, a to 

v kombinaci s Facebookem a Youtube. Na Facebooku poté šířil recenze od čtenářů své knihy. 
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„No tak určitě je to klasika dnes, že hlavně lidi to dávají na svoje sociální sítě, což jsem teda 

udělal i já. Facebook a Youtube, tam jsem se o té knize zmiňoval dost. Jednak jsem tam uváděl, 

že ta kniha jako taková existuje, a pak jsem na ten Facebook dával ukázky z knihy a na Youtube 

jsem nahrál namluvené ukázky, co jsem si sám udělal. A na ten Facebook navíc ještě jsem dával 

recenze od čtenářů, aby si je mohli přečíst moji přátelé a ostatní, co sledují můj Facebook.“ 

(Aleš) 

 

Další autorka krom jiného uvedla, že k propagaci svých knih, respektive svého jména, využívá 

účastí v literárních soutěžích. Právě v jejím případě vedla tato účast nejen ke zvýšenému zájmu       

o její knihy ze strany čtenářů, ale také k získání pozornosti nakladatelů. „No, ono to šíření 

vlastního jména není asi úplně jednoduchý. Když si vygooglím svoje jméno, tak už tam jako něco 

je, a už jako je znát, že jsem autorka, ale vlastně jediné, čím budete takhle fungovat a takhle 

působit je, že budete znova a znova vydávat, a znova budete to své dílo tlačit nějakým způsobem. 

Například tak, že se budete účastnit soutěží. To taky pomáhá začínajícím autorům a autorům, 

kteří chtějí publikovat. Účastnit se soutěží a to svoje jméno pořád nechávat někde objevovat.“ 

(Klára) 

 

Názory na možnost placené reklamy byly negativní. Vzhledem k tomu, že nezávislí spisovatelé 

nabízí své e-knihy zdarma nebo za relativně malé částky, se jim finanční investice do marketingu 

nevyplatí. Ilustrují to následující dvě výpovědi: „Ne, svoje knihy nepropaguju a propagovat 

nebudu. Kvůli ceně hlavně. Protože by se mi ty náklady nevrátily. Kdybych další knihy prodávala 

a měla tu ambici na nich něco vydělat, tak možná změním názor i na reklamu, ale v té současné 

situaci jen… Já to řeknu kamarádům, rodině, že jsem vydala knihu, ale to je všechno, nic dalšího 

nedělám.“ (Jitka) 

 

„Tam je trochu problém v tom, že já když udělám knihám reklamu placenou někde, tak se mi 

nikdy nevyplatí. Třeba jsem platil AdWords16 reklamu, ale tam prostě je hrozně moc kliků ke 

koupi, takže lidi to prostě neprojdou, ten funnel. Tím sice zvýším povědomí, ale prostě ztrácím 

peníze. Takže to je trochu slabina v tomhle.“ (Milan) 

                                                 
16 Google AdWords byl reklamní systém umožňující propagaci ve výsledcích vyhledávání Googlu a 

bannerovou reklamu na různých webech. V současnosti je nazýván Google Ads. 
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Podle jedné výpovědi je otázkou, zda vůbec existuje přímá souvislost mezi marketingem a 

úspěchem spisovatele, který byl v tomto konkrétním případě definován počtem stažení e-knihy. 

„Já mám svoji skupinu na Facebooku, kde mám úctyhodných 78 lajků. A když už se něco děje, 

když píšu nějakou recenzi na knihu nebo se něco děje ohledně spisovatelství, tak to dávám tam. 

Ale že bych si dělal nějakou třeba vyloženě reklamu, tak to popravdě asi ne. Já jsem si dělal asi 

před půl rokem kontrolu počtu stažení, co mi vyjela tabulka z Google Play, a moje první kniha 

dosáhla osmi tisíc stažení, což je docela fakt hodně. Ale kupodivu, i když mám osm tisíc stažení, 

tak mám na Facebooku jenom těch 78 lajků a čtyřicet recenzí s tím, že dvacet lidí mě úplně 

odsoudilo k záhubě. Že bych v podstatě neměl existovat. Takže otázka je, jestli je opravdu nutný 

nějaký marketing pro to, aby měl spisovatel úspěch. Já ho v uvozovkách mám i bez toho 

marketingu. Já studuju management lidských zdrojů, takže plus-minus vím, jak asi má marketing 

vypadat, jak by měl fungovat, a podle mě je dobrý produkt tou největší reklamou.“ (Ondřej) 

 

K tomuto je třeba dodat, že e-knihy daného spisovatele se na Google Play objevovaly v několika 

tematických sekcích na prvních místech, tedy byly viditelné pro každého, kdo dané tematické 

sekce navštívil. Jak je uvedeno výše v části věnované šíření e-knih, již pouhá přítomnost na        

e-shopech či publikačních platformách může fungovat jako marketingový nástroj v tom smyslu, 

že zabezpečí mnohem větší počet zhlédnutí e-knihy, než její přítomnost např. pouze na osobním 

webu autora. Nepochybně vysoký počet stažení e-knihy, který uvedl výše citovaný autor, může 

tedy být z větší části zapříčiněn právě vydáním této knihy přes Google Play. 

 

Někteří spisovatelé uváděli, že se marketingu nevěnují. Důvodem pro toto rozhodnutí je u těchto 

spisovatelů absence touhy být známý, případně pochybnosti o kvalitě vydaných e-knih. „I přesto, 

že mám svoje jméno rád, je i na knihách, tak ho nijak nešířím, nějak se nechválím. Já to popravdě 

nemám zapotřebí. Já nejsem ten typ člověka, co by potřeboval slávu, co by chtěl, aby ho každý 

znal. Od toho jsou youtubeři, to není pro mě.“ (Ondřej) 

 

„Marketing vnímám jako dobrou věc, když je co propagovat. Ale to si nejsem jistý, zda ty moje 

knihy by stálo za to propagovat, a tak to nedělám. Píšu tak nějak kvůli sobě, ale abych to potom 
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nějak tlačil do médií nebo na sebe upozorňoval na internetu, to ne.“ (Kamil) 

 

Jedna spisovatelka zmiňovala jako důvod pro absenci marketingu nedostatek času. „Ne, to 

nedělám. Nešířím ho, nemám na to čas. A to je vlastně jediný důvod. Nic bych proti tomu 

neměla, já bych sama sebe klidně i podpořila, ale prostě nemám ten čas, a nemám ho ani na psaní 

a mrzí mě to.“ (Karolína) 

4.7.13 Problémy při nezávislém vydávání elektronických knih 

Tématem, které rozhovory uzavíralo, byly problémy elektronického self-publishingu. Jedná se         

o potenciálně velmi závažnou oblast i pro české autory, respektive pro český elektronický self-

publishing jako takový. Jak je uvedeno v kapitole 2.11, elektronický self-publishing přináší 

mnoho problémů, které jsou mu v podstatě inherentní, přičemž některé z nich mohou tlumit jeho 

růstový potenciál, tj. jak přijetí ze strany autorů, tak ze strany čtenářů.  

 

V průběhu interview každý ze zkoumaných spisovatelů zmínil jeden či více problematických 

aspektů elektronického self-publishingu, a to buď spontánně v návaznosti na právě diskutované 

téma nebo v reakci na otázku položenou výzkumníkem. Za pozornost stojí, že ve výpovědích      

o problémech se zkoumaní spisovatelé velmi různili; téměř každý autor uvedl odlišný problém. 

Mnohými odpověďmi se však neslo jedno spojující téma: autor se při self-publishingu musí 

postarat o publikaci a následné činnosti sám. Samotný princip self-publishingu (či minimálně 

jeho čisté varianty) byl tedy zmiňován jako problematický bod, což je patrné i ve výpovědích 

citovaných níže. V některých případech autoři zmiňovali nakladatelství jako řešení tohoto 

problému. Tento zastřešující, všeobjímající problém můžeme ilustrovat na následující výpovědi: 

„Samozřejmě ta nezávislost s sebou nese mraky nepříjemností a problémů, který jsou různýho 

rázu. Všechno se musíte učit sám, dělat sám, včetně takových věcí, jako… já jsem měl třeba 

hodně stresující období, když jsem vyplňoval daňové formuláře, které souvisí s tím prodejem     

e-knih. Ale shrnul bych to tak, že pokud je člověk na to sám, tak člověk má vlastně více starostí, 

zatímco když vydává přes nějaké nakladatelství, tak se v podstatě nemusí o nic starat.“ (Tomáš) 

 

Jedna autorka upozornila na gramatické chyby v publikovaných knihách, což je pro self-

publishing jeden z nejtypičtějších problémů. „Jak jsem už říkala, sama jsem narazila na eknihy, 
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co byly vydané přímo těmi autory, a obsahovaly ohromné množství pravopisných chyb. Ta 

úroveň byla prostě strašná, což dokáže spolehlivě zabít i skvělý příběh. Autor je dobrý, má dobrý 

nápad, ale protože to provedení, takové to působení té knihy skrz pravopis, obálku a tak dál je na 

první pohled špatné, tak ta kniha nemá šanci se prosadit, a naopak třeba čtenáře naštve. A oni si 

samozřejmě od toho autora už nikdy nic nestáhnou. To vnímám jako ten veký problém 

samovydávání.“ (Jitka) 

 

Dalším vnímaným problémem byla transformace rukopisu do vhodných e-knižních formátů. 

Vypovídají o tom následující dvě citace. „Ty problémy jsem měla hlavně technického rázu, co si 

teď tak uvědomuju. Sama jsem se pokoušela převádět pomocí různých programů formát doc do 

například epub nebo i jiných formátů, ale nebylo to ono, stále tam byly nějaké chyby a nemohla 

jsem se z toho vymotat. Stále docházelo k nějakým chybám. Jsem tedy spokojena s takovým 

vydáním, kdy dodám dokument z Wordu a dál se nemusím starat.“ (Monika) 

 

„Problém je taky kvalita těch souborů, docela dlouho trvá, než se to člověk naučí… je to prostě 

spousta času. Ten epub, mobi, pdf, mají prostě různý specifika. Je jich tam strašně moc, který se 

prostě musej splnit. Já nevim, no… třeba nadpisy musí být správně, ty záložky, správně 

formátování, nesmí tam být tabulátory, příliš mnoho mezer za sebou, nesmí tam být konce 

stránek, konce oddílů a prostě takovýhle věci. Jo, protože to všechno může znamenat, že ten text 

se někomu ve čtečce rozpadne. Ale když člověk vydává sám, tak se to prostě musí naučit. Protože 

jinak vlastně pošle do distribuce knihy, který, když už si někdo koupí, tak se mu třeba rozpadnou 

a nebudou čitelný, no, takže je to o nějakým tom know-how, který člověk musí nasbírat.“ (Milan) 

 

Má-li být text bez problémů čitelný na více různých zařízeních či operačních systémech 

(počítače, telefony, tablety, černobílé e-inkové čtečky, Windows, iOS, Android aj.), je potřeba ho 

vhodně převést z výchozího souboru optimálně do více různých formátů určených pro e-knihy. 

Velmi při tom mohou pomoci publikační platformy; na druhou stranu při jejich využití nemá 

autor plně pod kontrolou výslednou vizuální podobu textu. Další možností je „ruční“ převod do 

vybraných formátů, což však může být pro část spisovatelů relativně náročné. V případě 

nesprávného převodu bývá výsledkem problematicky čitelná e-kniha. 
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Jedna zkoumaná spisovatelka upozornila na problém vnímání self-publishingu ze strany čtenářů. 

„Já jsem se nesetkala ani tak s tím, že bych měla nějaké problémy technický, ale co si myslím, že 

by mohl být problém, když autor vydává sám knížku bez nějaké podpory nakladatelství, tak je to, 

že ten čtenář si nemusí být jistý, že je to právě dobrý. Podle mě čtenáři si můžou říct třeba, že to 

nevydalo nakladatelství, nepostavilo se za to, tak to bude nějaká blbost, je to nějaká 14letá holka, 

která si napsala svoje povídky. Myslím, že by čtenář mohl mít problém s tím, že by neměl 

záruku, že to je dobré čtení. Protože těch autorů dnes… sám to vidíte… těch autorů, co se snaží 

vydávat, je moc. Jde to velmi snadno, můžete zveřejnit jakýkoli text v podstatě. Dneska píše 

strašně moc lidí, a jako čtenář musíte hodně vybírat, aby to za to stálo.“ (Klára) 

 

Jeden ze zkoumaných spisovatelů uváděl potíže s nabízením svých knih na e-shopech. Všímal si 

jednak samotného problému s navázáním spolupráce s prodejci, ale také nepříjemností spojené 

s administrativou, která se nutně pojí s prodejem knih. „S tím self-publishingem e-knih, tak tam 

je problémů hromada. Hlavně co mám na mysli, tak problém je v tom, že je hrozně moc těch 

prodejců. A člověk s nima musí udělat smlouvy se všema, když chce, aby se to opravdu šířilo. 

Což je prakticky nemožný. Zaprvý, jak jsem říkal, spousta prodejců to ani neudělá, ani 

nepodepíše tu smlouvu s autorem, ale spolupracuje jen s nakladatelstvím. Ale ty prodejci, co to 

s autorem podepíšou, tak… tak je z toho spousta papírování každej měsíc, vyúčtování, fakturace, 

to je prostě peklo, a navíc to musí správně zdanit. Když to člověk vydává sám, tak kromě toho, že 

vlastně nic nevydělá, tak tuhletu administrativu musí prostě dělat sám.“ (Milan) 

 

Mnoho českých elektronických obchodů uzavírá smlouvy pouze s nakladateli, nikoli 

s nezávislými spisovateli. Relativně problematická situace ale může nastat i tehdy, když se 

autorovi podaří smlouvy s e-shopy uzavřít, a to kvůli zmíněné administrativě, kterou uvádí ve své 

výpovědi spisovatel Milan. I tento faktor může přispívat k tomu, že mnoho nezávislých autorů 

beletristické literatury raději nabízí svoje knihy ke stažení zdarma, ať už na e-shopech nebo jinde. 

Role nakladatele v této oblasti je z hlediska autora velmi přínosná: autor má uzavřenou smlouvu 

s jedním subjektem, tedy nakladatelem, který potom udržuje vztahy s množstvím e-shopů (a to i 

prostřednictvím distributorů) a vystupuje jako prostředník mezi autorem a prodejcem. 
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Jedna autorka, která uzavřela smlouvy s několika prodejci e-knih, poukazovala na problém 

důvěry v tyto prodejce. „Hlavně vztahy s prodejci jsou dost problematické, kdy vy tam tu knihu 

pošlete, oni ji mají sice v nabídce, ale nic s ní nedělají, nějak ji nepropagují, a já si ani nemohu 

být jistá, jestli mi dávají správné údaje o počtu prodejů této knihy. A tak vlastně, a to hlavně,          

o mých penězích, které tak vydělám.“ (Monika) 

 

S výše uvedeným problémem se autor dizertační práce nesetkal v žádné literatuře jakéhokoli 

druhu, což však neznamená, že jej někteří autoři nepociťují. Mezi obchodem a autory musí 

panovat určitá důvěra, aby vůbec mohl prodej přes obchody fungovat. 

 

Spisovatel vydávající na platformě Ebookeater vyjadřoval nespokojenost s konečnou vizuální 

podobou e-knihy. „Problém, když vydáváte e-knihy sám, tak ten je s těmi platformami, kde to 

vydáváte. Kdy já jsem nevěděl, jak k tomu budou přistupovat, k tomu vydání, že si to tak upraví. 

A oni to upravili opravdu hodně, mně se to nelíbilo, ale zase nevím, zda se toto stává u všech 

publikačních platforem. Každopádně tohle je něco, co považuju za velký minus u toho 

nezávislýho vydávání, že tu konečnou podobu knihy vlastně nemáte v rukou, i když je vaše.“ 

(Kamil) 

 

 

Publikační platformy umožňují relativně snadné vydávání prakticky komukoli. Svůj text tedy 

může téměř bez úprav poslat na platformu kdokoli bez jakýchkoli technických znalostí. Právě 

toto je výhoda platforem oproti ručnímu nakódování e-knihy. Autor však nemá možnost plně 

ovlivnit její podobu. Různé platformy se navíc liší, takže autor je nucen si informace o postupu 

práce a možnostech zásahů do konečné podoby knihy zjistit předem, respektive knihu na 

platformě vydat a poté ji případně zase z platformy stáhnout, pokud se mu výsledek nelíbí. 

 

Dalším problémem, který v interview autoři zmínili, byly nižší možnosti ochrany autorských 

práv. „Když vydáváte sám, tak ten první problém, co mám v hlavě, je krádež textu. Nemáte 

prostě ty páky, jak chránit autorský práva, jak to třeba mají velcí nakladatelé. Takže vám tu knihu 

může kdokoli vzít a někam na tom internetu umístit a vy s tím neuděláte nic.“ (Kamil) 

 



  

118 
 

V teoretické rovině může být ochrana autorských práv skutečně problém. Možnosti jednotlivců, 

navíc většinou nezkušených a bez možnosti financovat případné právní spory, jsou oproti 

možnostem nakladatelů – a zvláště těch větších – velmi omezené, a s tím také vůle případné 

porušování autorských práv vůbec řešit. Na druhou stranu, v České republice je většina nezávisle 

vydaných elektronických knih nabízena ke stažení zdarma, a z případného umisťování těchto e-

knih na jiná místa na internetu nevzniká autorům žádná finanční újma. Dalším faktorem je, že 

méně populární díla, navíc nabízená zdarma, přitahují méně pozornosti lidí, kteří by je chtěli 

různými problematickými cestami na internetu šířit, a díky nízké, případně nulové ceně těchto 

knih, odpadá i motivace toto provádět. Pokud však český nezávislý autor skutečně své e-knihy 

prodává, má co se týče ochrany autorských práv poměrně omezené možnosti, především pokud je 

jeho ilegálně zkopírovaná e-kniha k nalezení na zahraničních internetových stránkách.  

 

Posledním vnímaným problémem byly potíže s marketingem. Spisovatel hovoří o tom, že 

problém spočívá v nutnosti se tyto činnosti naučit. „Víte, ona ta nevýhoda toho nezávislýho 

vydávání je v tom, že člověk musí vydat spoustu energie, aby se ta kniha dostala ke čtenářům. 

Píšete, ale nikdo o tom neví, a tak je otázka, k čemu to vlastně je, to psaní. Takže se musíte snažit 

to nějak zpropagovat, ale je to další z milionu věcí, co se musíte učit sám, zjistit si sám, jako jestli 

má cenu to dávat na Facebook nebo jak to vlastně propagovat na tom internetu, nebo třeba jestli 

to dávat i někam jinam, snažit se o recenze někde v časopisech, a tak.“ (Pavel) 

4.8 Diskuze 

Vzhledem k rozdílnému vývoji i popularitě elektronického self-publishingu u nás a v zahraničí je  

přínosné srovnat zjištění vyplývající ze studie s jinými zdroji podobné povahy. Díky tomu 

můžeme spatřovat jak shody, tak rozdíly mezi názory a chováním autorů v českém prostředí 

rozvíjejícího se elektronického self-publishingu a v zemích, kde je tento fenomén již pevně 

etablovaný. 

 

Studie ukazuje, že silným impulzem pro samovydávání je problematická možnost vydání díla          

u nakladatele, což potvrzuje také výzkum uskutečněný ve Spojených státech amerických 

(Baverstock & Steinitz, 2013a) a v Kanadě (Thomlison, 2013). Dalšími důvody pro 

samovydávání jsou faktory související s tvůrčí, časovou či finanční svobodou a s celkovou 
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kontrolou publikačního procesu. Toto zmiňují např. také Baverstock & Steinitz (2013a), 

Haugland (2006) a Hewitt & Regoli (2010).  

 

Zajímavé je zvláště srovnání s Thomlinsonovou kvalitativní studií věnující se kanadským 

nezávislým elektronickým autorům, která uvádí, že všichni účastníci výzkumu nejprve usilovali   

o vydání knihy u nakladatele, a teprve po odmítnutí se rozhodli publikovat sami. Až druhotně si 

všímali dalších přínosů elektronického self-publishingu. Shoda s výpověďmi českých autorů je         

v tomto ohledu velmi výrazná. Thomlison však ve své studii uvádí jako další významný impulz 

vedoucí k elektronickému self-publishingu fakt, že spisovatelé mají informace o autorech, kteří 

již tímto způsobem publikují a daří se jim své e-knihy prodávat. Úspěšní nezávislí autoři slouží 

tedy pro jiné spisovatele jako vzor. Takový důvod pro self-publishing nezmínil ve své výpovědi 

ani jeden ze zkoumaných českých spisovatelů, což však není překvapivé vzhledem k faktu, že        

u nás neexistuje nezávislý elektronický autor, který by byl natolik známý a úspěšný, aby ostatní 

spisovatelé vyjadřovali touhu ho následovat. 

 

Baverstock & Steinitz (2013a) uvádí ve své studii zaměřené na americké spisovatele jako 

nejčastější motiv pro self-publishing prostý záměr autorů tuto možnost vyzkoušet. Mezi 

zkoumanými českými autory se takový impulz pro samovydávání neobjevil. O důvodech 

můžeme spekulovat, avšak jedním z nich může být absence veřejné debaty o self-publishingu          

v českých médiích. Tato absence může vést k tomu, že spisovatelé musí sami aktivně a cíleně 

vyhledávat informace o možnostech samovydávání, přičemž si k němu vytvářejí vyhraněnější a 

určitější postoj; nad touhou o prosté vyzkoušení potom převažují jiné faktory. 

 

Nicméně, bez ohledu řadu různých impulzů vedoucích k elektronickému self-publishingu, je 

možné na základě informací získaných v průběhu výzkumu formulovat tuto hypotézu: Většina 

českých spisovatelů, kteří sami vydávají e-knihy z oblasti beletrie, tak činí proto, že byla nejprve 

odmítnuta nakladatelem.  

 

Snad až překvapivá shoda panuje mezi českými a zahraničními spisovateli v jejich postoji vůči 

nakladatelům, kdy spisovatelé na jedné straně nakladatele kritizují, na druhé straně je však 

vnímají jako autoritu a přijetí knihy k vydání chápou jako potvrzení její kvality (Thomlison, 



  

120 
 

2013). Zdá se tedy, že nakladatelé si mezi částí nezávislých spisovatelů udržují pozici arbitra, 

který je schopen posoudit, zda je kniha dobrá či špatná. Autoři i přes kritiku nakladatelů tuto 

jejich pozici principielně nerozporují, naopak ji svým chováním podporují. Ve výpovědích toto 

stanovisko vyjadřuje touha spisovatelů po vydání elektronické, či ještě lépe papírové knihy               

u nakladatele přesto, že jsou se svým elektronickým publikováním spokojeni. V našem prostředí 

může tento postoj vysvětlovat již zmíněná absence rozsáhlejší diskuze o samovydávání, která by 

vnímanou roli nakladatelů narušovala. V zemích, kde je elektronický self-publishing rozvinutější, 

a kde část nezávislých autorů přínosy nakladatelů neuznává, je možné vysvětlit pronakladatelské 

postoje některých spisovatelů vyšší symbolickou hodnotou vydávání u nakladatele (Thomlison, 

2013).  

 

Jednoznačná nebo částečná preference papírových knih před elektronickými, kterou ve 

výpovědích českých autorů identifikujeme, může být způsobena problematickými postoji velké 

části čtenářů k e-knihám, respektive příznivým vnímáním papírových knih. Toto příznivé 

vnímání vyjadřují čtenáři svým chováním, kdy nakupují papírové knihy ve větším množství než 

knihy elektronické, ale také samotní spisovatelé, když uvádí, že jejich touhou je vytvořit fyzicky 

uchopitelné, viditelné dílo, které se objevuje na pultech obchodů a je vystaveno v domácích 

knihovnách. Tato touha spisovatelů vydat tištěnou knihu má jisté opodstatnění, uvážíme-li 

omezené množství českých čtenářů akceptujících e-knihy. Spisovatel, který vydává svá díla 

pouze elektronicky, přichází kvůli tomuto kroku zcela automaticky o část svých potenciálních 

čtenářů. Opatrný postoj nezávislých spisovatelů k e-knihám popisuje také Thomlinson. 

Problematický postoj čtenářů k e-knihám není specifikem českého prostředí, ale potvrzuje ho 

více zahraničních autorů (Chen & Granitz, 2012; MacWilliam, 2013; Zhang & Kudva, 2014). 

 

Co se týče problémů elektronického self-publishingu, nikdo z českých autorů nenaznačil obavy           

z nepříznivého vnímání této aktivity ze strany čtenářů. Zde můžeme vnímat rozdíl oproti situaci  

v zahraniční, především v anglickojazyčných zemích, kde samovydávání papírových knih získalo 

v průběhu 20. století pověst aktivity, ke které se uchylují spíše špatní spisovatelé. Někteří autoři 

se proto obávají, že elektronické samovydávání je bude v očích veřejnosti poškozovat 

(Thomlison, 2013; Baverstock & Steinitz, 2013a). Na druhou stranu z výzkumů uvedených 

autorů vyplývá, že část nezávislých elektronických spisovatelů je na svoji činnost hrdá, protože 
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má pocit, že následuje úspěšné vzory – tedy spisovatele, kteří svoje elektronické knihy vydali 

sami a dosáhli s nimi jak úspěchu u čtenářů, tak finančního úspěchu. Ve výpovědích českých 

autorů se hrdost na elektronický self-publishing naproti tomu neobjevuje vůbec. 

 

Čeští a zahraniční nezávislí spisovatelé se však shodují v tom, že možnost jednoduše vydat 

jakoukoli knihu vede k poklesu kvality literatury, což potvrzují výzkumy Thomlisona, 

Baverstock a Steinitz. Je tedy patrné, že část nezávislých autorů je schopna kritického odstupu od 

svých aktivit, které nevnímá čistě jako přínosné či prosté problémů.  

 

Pokusíme-li se výsledky studie shrnout a zasadit do celkového kontextu nezávislého 

elektronického publikování, můžeme dospět k závěru, že technologie a tradice spisovatele                

v jejich postojích sjednocuje, zatímco jazyk a místní podmínky je diferencují. Elektronický self-

publishing je založen na digitálních nástrojích, které jsou přenositelné a fungují stejně bez ohledu 

na místo použití nebo jazyk. Díky tomu jsou určité aspekty chování a postojů shodné napříč jinak 

rozdílným prostředím. Příkladem může být použití publikačních platforem či konvertorů pro 

tvorbu elektronických knih, při němž mají spisovatelé na celém světě k dispozici principielně 

shodné či zcela shodné prostředky, které formují jejich chování v okamžiku transformace 

rukopisu v e-knihu (nutnost provést přípravné kroky před vydáním, ale také např. potíže naučit se 

s publikačními platformami či s programy správně pracovat). Tradicí je v kontextu tohoto tématu 

myšlen především postoj autorů k nakladatelům coby autoritě a k papírovým knihám coby ke 

„správné“ podobě knih. V těchto aspektech se postoje českých a zahraničních autorů odlišují jen 

málo. Instituce nakladatele existuje velmi dlouho a za dobu svého rozvoje získala mezi 

spisovateli i čtenáři pozici samozřejmého aktéra, který nemá při produkci knih konkurenci, 

respektive možnou alternativu. V některých západních zemích byla tato pozice nakladatelů ještě 

umocněna již zmiňovaným samovydáváním papírových knih, které získalo negativní konotace. 

Stejně tak e-knihy jsou přes svůj nesporný rozvoj stále vnímány spíše jako alternativa ke knihám 

papírovým, a to i na trzích, kde zaznamenaly prudký nárůst počtu prodaných kopií (Perrin, 2018). 

 

Rozdíly mezi chováním českých nezávislých spisovatelů oproti autorům ze zemí s rozvinutějším 

elektronických self-publishingem můžeme pozorovat např. v některých motivech pro nezávislé 

publikování nebo ve znalosti služeb, které mají nezávislí autoři k dispozici. Je pravděpodobné, že 
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příčinou těchto rozdílů je jednak nestejně rozvinutý elektronický self-publishing jako takový, ale 

také rozsáhlá veřejná diskuze o elektronickém self-publishingu na straně jedné a její absence na 

straně druhé. Významu médií pro růst self-publishingu si všímají Baverstock a Steinitz (2013a):  

 

Média pravidelně zveřejňují informace self-publishingu. Když spisovatelé tyto zprávy sledují, rozvíjí své znalosti 

publikačního procesu a někteří z nich se chtějí do samovydávání sami zapojit. Obecně platí, že čím častěji o něčem 

slyšíme, tím reálnější to pro nás je, a pokud s tím skutečně začneme a opakovaně to děláme, tím lépe nám to jde.  

 

Díky médiím, a to nejen odborným, jsou autoři ve Spojených Státech, Velké Británii, ale i 

některých jiných zemích seznamováni se službami pro nezávislé spisovatele, s postupy při 

elektronickém self-publishingu, s pomocnou rolí knihoven i s příklady úspěšných nezávislých 

autorů. Spisovatelé přitom tyto informace nemusí nutně sami vyhledávat, ale dostávají se k nim 

relativně pasivním způsobem. 

 

Jedním z důsledků absence diskuze o elektronickém self-publishingu v českých médiích může 

být nízká znalost publikačního procesu mezi českými nezávislými autory. Jak vyplývá                    

z výzkumu, tito autoři provádějí při samovydávání jen malou část činností vedoucích k vyšší 

kvalitě e-knihy. Je pravděpodobné, že informovanost českých autorů o elektronickém self-

publishingu by se zlepšila (a více autorů by o této možnosti uvažovalo), kdyby tuto problematiku 

tematizoval některý ze silných komerčních subjektů, známý spisovatel, publicista, sdružení či 

jakýkoli jiný subjekt, který má přístup do médií či dostatečné finanční prostředky k tomu, aby 

elektronický self-publishing sám popularizoval. Výmluvným příkladem ze zahraničí je 

společnost Amazon. 

 

Co se týče problémů zaznamenaných během výzkumu, jistým omezením bylo relativně malé 

množství respondentů (11 osob). Autor dizertační práce se příčinám věnuje v kapitole popisující 

metodologii; zde jen shrňme, že kontakty na české nezávislé elektronické autory bylo v době 

realizace výzkumu možné získat poměrně obtížně. Lze předpokládat, že vyšší počet účastníků 

výzkumu by vedl k odkrytí dalších dílčích názorů a způsobů jednání, na straně druhé se však 

mnoho odpovědí účastníků studie shodovalo již při současném počtu respondentů a s jeho 

zvyšováním by informační hodnota výpovědí pravděpodobně rostla jen pomalu. Pokud by bylo 

možné získat kontakty na větší množství českých nezávislých elektronických autorů píšících 
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beletrii, bylo by vhodné zpracovat kvantitativní šetření s cílem zjistit četnost vybraných jevů             

v dané populaci a získat tak komplexnější analýzu názorů a chování nezávislých spisovatelů. 

4.9 Závěr 

Dizertační práce analyzovala elektronický self-publishing v zahraničním a českém kontextu; na 

tomto pozadí byl poté proveden empirický výzkum zaměřený na české autory beletristické 

literatury, kteří svoje texty vydávají sami ve formě elektronických knih.  

 

Cílem dizertační práce byla analýza: 

● určujících faktorů elektronického self-publishingu beletristické literatury, 

● postojů a chování českých nezávislých elektronických autorů. 

 

První část práce se věnovala vývoji a současnému stavu elektronického self-publishingu v USA a 

dalších zemích, kde je tato forma knižní produkce již etablovanou normou. Autor za využití 

dostupné literatury představil současný stav poznání tohoto fenoménu. Dále analyzoval jeho 

nejvýznamnější oblasti, tedy vztah autorů k nakladatelům, postoj autorů k papírovým a 

elektronickým knihám a problémy elektronického self-publishingu. V této části byl také 

analyzován proces elektronického samovydávání, tedy posloupnost a obsah jednotlivých činností 

prováděných při nezávislém vydání elektronických knih. Tato část dizertační práce tak sloužila 

jako výchozí text, na jehož základě bylo možné lépe porozumět kapitole věnované českému 

nezávislému elektronickému self-publishingu. Na základě informací z první části práce bylo také 

možné navrhnout empirický výzkum. 

 

Výzkum, který měl kvalitativní podobu, se věnoval analýze postojů a chování českých 

nezávislých autorů vydávajících elektronické knihy. Výzkumnou metodou byl polostrukturovaný 

rozhovor, otázky byly zaměřeny především na tato témata: 

● důvody pro elektronický self-publishing, 

● postoj k e-knihám a papírovým knihám, 

● proces elektronického samovydávání, 

● vnímání problémů souvisejících se samovydáváním. 
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Výzkum poskytl podrobný vhled do všech uvedených témat a jeho cíl byl naplněn, což ilustrují 

tato zjištění: 

● Důvodem pro nezávislé vydávání elektronické literatury je odmítnutí autora 

nakladatelem, případně snaha autora o větší svobodu při vydávání svého díla. Postoj 

zkoumaných autorů k nakladatelům je převážně pozitivní; autoři si všímají důležité role 

nakladatelů při knižní produkci a vyjadřují přání vydávat své knihy v elektronické či 

papírové formě s nakladatelem, a to přesto, že jsou se svým elektronickým 

samovydáváním spokojeni. Přijetí knihy nakladatelem vnímají jako potvrzení její kvality.  

● Zkoumaní autoři artikulují příznivý, případně velmi příznivý postoj k papírovým knihám. 

Někteří z autorů přitom vyzdvihují také pozitiva elektronických knih. Důvodem pro 

elektronické publikování je u zkoumaných autorů především jednoduchost a nízká cena 

jejich tvorby. 

● Zkoumaní autoři mají spíše menší znalosti publikačního procesu a při nezávislém 

vydávání nevěnují pozornost všem potřebným krokům; výjimkou jsou korektury a 

posouzení celkové úrovně textu. Autoři přitom využívají hlavně lidi ze svého okolí, nikoli 

profesionály. Propagaci a šíření vydaných děl věnují autoři spíše menší pozornost. 

● Každý z účastníků výzkumu si uvědomuje jeden či více problémů souvisejících                        

s elektronickým samovydáváním. Vnímané problémy souvisejí s nižší kvalitou 

samovydávané literatury, s její elektronickou podobou jako takovou, s neznalostí 

publikačního procesu a s dalšími faktory. 

 

Informace získané prostřednictvím výzkumné studie mohou mít přínos především pro 

nakladatele. Jejich vnímání ze strany nezávislých elektronických spisovatelů je příznivé a 

spisovatelé je stále chápou jako významné subjekty a nesnaží se jim konkurovat. Nakladatelé 

mohou mezi českými nezávislými elektronickými autory hledat ty, jejichž e-knihy dosáhly 

nadprůměrného počtu stažení, a pokusit se s nimi navázat spolupráci. Vzhledem ke vstřícným 

postojům autorů vůči nakladatelům lze předpokládat, že tyto pokusy budou úspěšné. 

Společnosti a jednotlivci nabízející na českém trhu služby pro nezávislé autory mohou počítat               

s existencí skupiny spisovatelů, kteří sice publikují, ale o dostupných službách nemají 

konkrétnější informace. Tito autoři pro jazykovou či obsahovou kontrolu textu využívají kontakty 

ze svého okolí a e-knihy se snaží vytvářet sami. Pokud by o službách pro nezávislé autory věděli, 
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mohli by je využít při své vlastní samovydavatelské činnosti. 

 

Je opodstatněné, aby se další výzkum elektronického samovydávání v českém kontextu věnoval 

především tzv. self-help literatuře, poezii a publikaci vědeckých prací. Také tyto typy textů jsou   

u nás vydávány v elektronické podobě bez nakladatelů a analýza postojů a chování jejich autorů 

může poskytnout cenný materiál pro srovnání s výsledky, které vzešly z této dizertační práce. 
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