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1. Úvod 
Tématem 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.  

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.  

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. Tuto realitu odráží také dizertační 

práce: při popisování obecných skutečností platných pro elektronický self-publishing vychází 

její autor především ze situace ve Spojených státech. 

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. 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. 

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. 
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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). 

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. 

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 statisících1. Čeští spisovatelé, kteří 

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

jejich názory, postoje a chování zůstávaly neznámé.  

 

 

                                                             
1 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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2. Cíle, metodika a struktura dizertační práce 
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.  

 

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. 
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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. 

3. Teoretická východiska 

3.1 Přehled literatury 

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. 

3.2 Vývoj elektronického self-publishingu a příčiny jeho růstu 

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 
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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.  

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. 

K rozvoji a růstu elektronického self-publishingu přispěly dva hlavní faktory: vývoj na poli 

ICT a komercionalizace nezávislého vydávání elektronické literatury. 
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3.3 Souvislost elektronického a papírového self-publishingu 

Samovydávání e-knih je v typickém případě 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. 

3.3 Vztah elektronického self-publishingu a nakladatelů 

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). 

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. 

3.4 Role nezávislých elektronických autorů 

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, 
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● 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, jeho šíření mezi čtenáře 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, a tedy se 

stát autorem, neznamená, že se zároveň stane dobrým samovydavatelem. 

3.5 Problémy elektronického self-publishingu 

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 
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negativní konotace (Henn, 2014), protože knihy vydané tímto způsobem dosahovaly většinou 

nižší kvality než knihy vydané v nakladatelství. 

Dalším problémem je mnohdy nižší kvalita nezávisle vydaných e-knih jako takových 

(Newland, 2015). Jedná se o probém kvality e-knih jako souborů (které např. nelze otevřít na 

všech čtecích zařízeních), tak o nižší literární úroveň textu. 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). 

3.6 Měření elektronického self-publishingu 

Měření elektronického self-publishingu je velmi komplikovaným tématem. 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. 

Přes potíže s měřením nezávislé elektronické produkce e-knih se různých médiích 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. 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 nulový, respektive neměřený; příkladem je Česká 

republika. Mezi prvním a druhým extrémem se nacházejí země, kde je elektronický self-
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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 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. 

3.7 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 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          
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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.  

3.8 Elektronický self-publishing v České republice 

Stav elektronického self-publishingu v ČR je neznámý; neexistuje žádná instituce či jiný 

subjekt, který by se tomuto tématu dlouhodobě věnoval a publikoval o něm zprávy. Podle 

některých indicií mohou být v ČR stovky nezávislých elektronických autorů, kteří dohromady 

vydali tisíce e-knih, avšak podrobnější informace nejsou k dispozici.  

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.  
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4. Výzkum 
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. 

4.1 Výzkumná oblast, problém a otázka 

Výzkumnou oblastí je český self-publishing elektronické beletristické literatury. 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? 

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. 

4.2 Výzkumná metoda 

Autor dizertační práce zvolil pro svůj výzkum kvalitativní přístup. Případné kvantitativní 

šetření nebylo možné provést s ohledem na malé množství nezávislých elektronických 

spisovatelů, jejichž kontaktní údaje měl výzkumník k dispozici.  
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Výzkumnou metodou byl polostrukturovaný rozhovor. 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: 

1. vytvoření návodu k rozhovoru,  

2. vedení rozhovoru,  

3. zaznamenávání dat, 

4. vyhodnocení dat. 

4.3 Výzkumný postup 

Výzkumný postup představuje sled jednotlivých kroků, které výzkumník provedl: 

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“ 

14. interpretace dat, tj. psaní výzkumné zprávy, 

15. shrnutí výsledků provedeného kvalitativního výzkumu. 
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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. 

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 reagovalo na žádost o účast na výzkumu pozitivně, ostatní oslovení spisovatelé 

nereagovali vůbec. 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. 

Rozhovory se spisovateli se uskutečnily na podzim roku 2017. 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. Přímým výstupem rozhovorů byly audionahrávky. Dalším 

krkem byla transkripce nahrávek a jejich zpracování formou otevřeného kódování. 

Následovala analýza technikou „vyložení karet“. 

4.4 Shrnutí výsledků provedeného kvalitativního výzkumu 

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 
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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 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.  

5. Závěr 
Výzkum poskytl podrobný vhled do všech uvedených témat a jeho cíl byl naplněn.  

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 
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kontakty ze svého okolí a e-knihy se snaží vytvářet sami. Pokud by o službách pro nezávislé 

autory věděli, 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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