
Oponentský posudek dizertační práce Lukáše Porscheho Self-publishing elektronické 

literatury (FF UK 2018) 

Ústav informačních studií a knihovnictví 

 

 

Autor 

 

Na Lukáše Porscheho jsem narazil jako na autora článku v samo-vydávání českých autorů v 

časopise ProInflow (2018/ č. 2). Zde však vystupuje pod jménem Lukáš Pokorný, pracovník 

Moravské zemské knihovny. Téma, strukturace textu, jakož i argumentace a literatura, na niž 

se odkazuje, jsou identické s dizertační prací, takže se domnívám, že jde o téhož autora. Snad 

to rozprava vše vyjasní. 

 

Téma 

 

Téma je aktuální, velmi dobové. Dotýká se problému, který přináší digitální doba, ale svou 

povahou je daleko starší, neboť vydávání nákladem vlastním je hodně letitým fenoménem. 

Souvisí s vydáváním samým, knižním trhem, postavením spisovatele a jeho společenským 

obrazem.  Sám autor pro volbu svého tématu uvádí především to, že „v České republice […] 

není stav elektronického self-publishingu zdokumentován“ a že „čeští spisovatelé, kteří sami 

vydávají elektronickou literaturu, nebyli doposud jako skupina zkoumáni“ (s. 2). S tím lze 

souhlasit. Cenné na tomto tématu je, že autor disertace se snaží získat především důvody a 

motivace lidí, kteří k tomuto postoji sahají. Je vidět, že autor ví, proč svou práci píše, sám je 

v tématu zorientován i jako praktik, tedy ten, kdo poskytuje konzultace spisovatelům v jejich 

snahách vstoupit na toto území.   

 

Celek/strukturace 

 

Práce je strukturována přehledně a logicky. Po vymezení tématu a jeho zdůvodnění je 

pojednáno téma elektronického self-publishingu, dále sám proces, jak samo-vydávání 

probíhá, situace v České republice, metodologická reflexe vlastního výzkumu, představení 

výzkumu (hlavních zjištění) a na závěr, co z těchto závěrů vyplynulo. Bylo by možno se přít o 

proporcích jednotlivých částí, konkrétně zda se vlastnímu výzkumu nemělo dostat větší 

pozornosti, ale tak jako tak je patrné, že autor pro svá vlastní zkoumání, tedy pro to, aby 
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k nim vůbec přistoupil, potřeboval rekonstruovat kontext celého fenoménu. Pro další možný 

vývoj tohoto textu bych si však dovolil doporučit dané proporce – směrem k vlastnímu 

výzkumu – přece jenom upravit. Jinými slovy: text by si zasloužil „oddizertačkovat“, tedy 

oslabit jeho mechanicky školskou povahu, více ho otevřít k problémům, které téma přináší. A 

tím i vlastní noetické zvídavosti. 

 

Koncepce/metoda 

 

Autor spojuje způsob kompilace údajů o daných oblastech, zejména z anglojazyčné oblasti 

(zejména americké) s vlastními zjištěními prostřednictvím výzkumu. Odtud čerpá ze zdrojů 

primární i sekundární literatury, přičemž jejich šíře přozrazuje, že je ve svém tématu 

zorientován velmi spolehlivě. Cenná je jeho práce už jenom tím, kolik údajů a cizích zjištění 

autor dokázal shromáždit a jak je utřídil. Ocenit to lze i proto, že údaje jsou, a to i v zemích, 

kde je self-publishing daleko rozvinutější, značně kusé, nespolehlivé, ve svém celku ne úplně 

důvěryhodné. Někdy – jako v případě Amazonu – je těžké rozlišit, co je věcný údaj a co již 

marketing. V případě České republiky je situace ještě neúplnější – údajů je velmi málo, někdy 

(jako v případě Svazu českých knihkupců a nakladatelů) jde spíše o kvalifikované odhady. 

K diskuzi určitě je počet autorových respondentů. Je jich jedenáct, což není úplně mnoho. 

Pokud bychom to měli nazvat vadou, tak spíše asi optickou. Sám autor ji navíc reflektuje. Lze 

se domnívat, že množství zde tak úplně důležité není; jde spíše o hloubku a spolehlivost 

zjištění. Hlavní důvody, proč autoři k tomuto způsobu prezentace sahají, jsme v práci dostali.  

Autor věnuje pozornost i vztahu mezi e-knihami a p-knihami (knihami tištěnými). Vychází 

mu, že i spisovatelé, kteří se rozhodli své knihy publikovat digitálně, stále více preferují p-

knihy. Toto téma by si, soudím, zasloužilo většího rozpracování – možná i na úkor 

metodologické reflexe, jež mi občas připadá až lehce školsky přepjatá. Jinými slovy: zde to 

zřejmě vyžadovalo umístit téma do důslednější komunikační perspektivy. Digitální sféra je 

oblastí, která má jinou, velmi specifickou recepční nosnost, v každém případě jinou než sféra 

tištěného slova. Čteme v ní primárně něco jiného, čteme v ní jinak a čteme v ní se zcela 

rozdílnými výsledky (pochopení textu). Na dané téma (e-sféra versus p-sféra) existuje 

v současné době už množství velmi dobře založených výzkumů (např. prof. Anne Mangenové 

z Norska). Pokud tedy spisovatel zavěsí na web svou povídku, neřkuli román, jde svým 

chováním proti povaze média jako čtenářské sféry krátkých, informativně-pragmatických 

textů. Důvod toho, proč takové texty nejsou čteny, nemusí být tedy neznámost autora nebo 

absence nějakého určujícího filtru, který by k nim čtenáře přivedl, ale samotná neochota 
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čtenářů takovéto texty v dané podobě číst. Asi by to chtělo se ptát i na druhé straně 

komunikačního kanálu – těch, kdo dané texty recipují.  Za stejně podstatné považuji zkoumat 

i samovydávání mimo digitální oblast, tedy ve sféře tištěného slova. Jde přece o dvě podoby 

téhož. I zde by byl prostor pro terénní výzkum. Rozhodně by se i této formě mělo dostat 

zmínky. E-světem přece p p-světem nekončí, pouze pokračuje jinými prostředky. Za úvahu by 

stál i fenomén grafomanie, jemuž e-sféra skýtá velké možnosti. 

 

Argumentace 

 

Je znát, že argumentaci má autor pod kontrolou, tedy že ví, o čem píše, stejně jako ví, kam 

chce dospět. Jediný problém vidím v ne úplné otevřenosti vůči tématu, tedy v ochotě být snad 

i trochu překvapován některými zjištěními. Autor si např. pochvaluje, jak jeho metoda 

polostrukturovaných rozhovorů je svým založením induktivní, ale odpovědi (jejich typologii) 

od svých respondentů si už víceméně – deduktivně – zkonstruoval ještě předtím, než je začal 

zkoumant. Vůbec práce působí hodně snad až katalogizačně a příliš systémotvorně, ba snad až 

školometsky, což se trochu tluče s tím, co autor vyhlašuje na začátku – nezpracovanost 

daného tématu.   

 

Jazyk/styl 

 

Jazyk a styl považuji za kultivovaný, vykazující solidní kulturu, zejména ve srovnání s jinými 

dizertacemi, jež jsem měl možnost posuzovat. Přihodí se občasný překlep, výšin, zapomenutá 

interpunkce. Je však vidět, že jde spíše o chybky z nepozornosti, než že by si autor nevěděl 

rady. Za jistý neduh bych považoval používání nepravých vět časových či účelových (např. na 

s. 37, 93) a hlavně nadužívání spojení „jako takový“ (např. s. 90, 101, 122). Nějak 

nerozumím, co se např. myslí, když se napíše „v jádru elektronického self-publishingu jako 

takového“ (s. 91). A také např. nerozumím, když se řekne, že e-knihy začaly být „také 

komerčně zajímavým odvětvím“ (s. 13). V jakém slova smyslu zajímavým? Není to jen 

plevelné slůvko, které sem zaplulo z marketingu či politiky a jehož význam je značně vágní? 

Autor pracuje namnoze s ještě neustálenými pojmy, což jeho analýzu činí náročnějšími. 

Poněkud se zde kolísá mezi anglickým self-publishingem a českým samo-vydáváním.  

 

Dotazy k obhajobě 
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(1) Jak autor vidí budoucnost samo-vydávání? Jakým směrem se tento způsob publikování 

vydá? (2) Samo-vydávání a grafomanie. (3) V jakých parametrech jsou dostupná data 

nespolehlivá? Co jim chybí především?  

 

Přínos a hodnocení 

 

Práci Lukáše Porscheho považuji jednoznačně za přínosnou a co do zpracování za kvalitní. 

Zcela jistě posouvá naše poznání daného problému, a to jak jeho větší kontextualizací, tak i 

zjištěními vlastního výzkumu. Doporučuji ji k obhajobě. Klasifikuji ji předběžně jako 

„prospěla“.  

 

     

 

 

 

 

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 19. 3. 2019 

 

 


