
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.  

 


