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Abstrakt 

Nová média se stala neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. Mimo jiné jsou 

také platformou pro digitální umění. V rámci něj se čtenáři mohou setkávat s tzv. 

elektronickou literaturou jako s rozvíjející se kulturní formou, umožňující do určité míry 

interferenci médií a žánrů. Elektronickou literaturu je předně nutno důsledně rámcově odlišit 

od elektronických knih, jako pouhé konverze klasických, analogových děl do digitální 

podoby. Vymezení této specifické oblasti literatury, její reflexi, včetně historického ukotvení, 

se tato dizertační práce věnuje. Práce je nutně založena interdisciplinárně. Čerpá z konceptů 

literární vědy, nicméně elektronickou literaturu nelze nahlížet výhradně skrze její 

paradigmata, neboť tradiční definiční rámce a koncepty nelze v tomto smyslu bezezbytku 

uplatnit v prostředí nových médií. Důraz je dále kladen na poznatky mediálních studií, resp. 

studií nových médií. Práce se současně zabývá specifickou formou narativu, 

tzv. interaktivním narativem, který nenalézáme výhradně v dílech elektronické literatury, ale 

i ta mu poskytla široké pole působnosti. Závěrečná část prezentuje výsledky autorčina 

výzkumného šetření zaměřeného na čtenářskou recepci vybraných děl elektronické literatury 

s interaktivním narativem, čtenářského prožitku a očekávání v generaci tzv. digitálních 

domorodců.   

 

Abstract 

New media have become an essential element of our everyday lives. They are also a 

platform for digital art. Through them, readers can encounter so-called ‘electronic 

literature’ as a developing cultural form, allowing to some extent, the the mutual 



 

 

influencing of media and genres. Firstly, all electronic literature needs to be consistently 

differentiated from electronic books, similarly the conversion of classical, analogue works 

into a digital form. This thesis deals with the definition of this specific area of literature, its 

reflection, including its historical anchoring. This work is necessarily based on an 

interdisciplinary approach, it draws on concepts from literary theory, however electronic 

literature cannot be viewed through its paradigms alone, as traditional definition 

frameworks and concepts cannot be fully applied in the new media environment. There is 

also emphasis upon media studies’ theory, specifically studies of new media. Concurrently, 

the work deals with a specific form of narrative, the so-called ‘interactive narrative’, which 

is not found solely in the works of electronic literature, but it also has a wide scope. The 

final section presents the results of the author's research focused on readers' response to 

selected works of electronic literature with an interactive narrative, the reading experience 

and expectations of the generation of so-called ‘digital natives’. 

 

Klíčová slova 

Elektronická literatura, digitální literatura, interaktivní narativ, čtenářská recepce, nová 

média, interaktivita, narativ, studia nových médií. 

 

Keywords 

Electronic literature, digital literature, interactive narrative, reader’s reception, new media, 

interactivity, narrative, new media studies. 

 

Rozsah práce: 391 150 znaků s mezerami bez abstraktu, příloh a seznamu literatury.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 14. 4. 2019 JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych velmi ráda vyjádřila poděkování svému školiteli, rodičům, manželovi i 

našim dvěma malým synům, a to za podporu, cenné rady a trpělivost. 

 



 

 

Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................... 3 

1. O narativu ................................................................................................................... 10 

1.1 Naratologie ................................................................................................... 11 
1.2 Narativ .......................................................................................................... 15 
1.2.1 Definiční vymezení ........................................................................................ 18 

1.2.2 Příběhy, narativní diskurzy, příběhové/narativní světy ................................ 21 
1.2.3 Poznámka k žánrům ...................................................................................... 23 
1.2.4 Poznámka ke struktuře klasického narativu ................................................. 25 

2. Terminologická poznámka k textu, interpretaci a intertextualitě ......................... 29 

2.1 Vybrané přístupy k (literárnímu) textu ......................................................... 30 
2.1.1 Čtení versus interpretace textu (díla) ........................................................... 34 

2.1.2 Intertextualita ............................................................................................... 39 

3. Nová média .................................................................................................................. 42 

3.1 Definice nových médií................................................................................... 44 

3.2 Koncept interaktivity a jeho kontextualizace ve studiu nových médií .......... 48 
3.2.1 Poznámka k pojetí konceptu interaktivity v teorii masové komunikace ....... 50 

3.2.2 Interaktivita v kontextu nových médií ........................................................... 52 

4. Elektronická literatura .............................................................................................. 60 

4.1 Konceptualizace elektronické literatury ....................................................... 63 

4.2 Teoretické rámování studia elektronické literatury ...................................... 69 

4.2.1 Poznámka k ELO .......................................................................................... 75 
4.2.2 Poznámka k hypertextu ................................................................................. 77 
4.3 Nástin periodizace elektronické literatury.................................................... 81 

5. Interaktivní narativ v elektronické literatuře ......................................................... 87 

5.1 Ke kontextu interaktivního narativu ............................................................. 91 

5.1.1 Interaktivní narativ v počítačových hrách .................................................... 92 
5.1.2 Poznámka k interaktivnímu narativu ve filmu a dokumentární tvorbě ......... 95 
5.2 Literární interaktivní narativ ........................................................................ 97 
5.2.1 Modely interaktivního narativu .................................................................. 103 
5.2.2 Teoretická východiska četby díla s literárním interaktivním narativem .... 105 

5.2.3 Poznámka k ukončení knihy ........................................................................ 110 

5.2.4 Možné a fikční světy literárního interaktivního narativu ........................... 112 

6. Výzkum recepce elektronické literatury s důrazem na literární interaktivní 

narativ v generaci digitálních domorodců ..................................................................... 117 

6.1 Výběr respondentů ...................................................................................... 118 
6.2 Design výzkumu a zpracování dat .............................................................. 120 
6.3 Průběh výzkumu .......................................................................................... 122 
6.4 K textům zařazeným do výzkumu ................................................................ 125 
6.4.1 253 a 253: The Print Remix ........................................................................ 125 



 

 

6.4.2 afternoon, a story ........................................................................................ 127 
6.4.3 Victory Garden ........................................................................................... 129 

6.4.4 Dim O’Gauble ............................................................................................ 131 
6.4.5 V: WaveSon.nets/Losing L’una a V: Vniverse ............................................ 132 
6.4.6 Cultures in Webs ......................................................................................... 134 
6.5 Podrobné závěry výzkumu .......................................................................... 135 
6.5.1 Tištěný versus elektronický text .................................................................. 137 

6.5.2 Příběh versus narativ .................................................................................. 143 
6.5.3 Uchopení příběhu ve formě literárního interaktivního narativu ................ 144 
6.5.4 Forma literárního interaktivního narativu: literární dílo nebo hra? ......... 148 
6.5.5 Navigace, design, rozhraní ......................................................................... 151 
6.5.6 K interaktivitě ............................................................................................. 152 

6.5.7 Celkový dojem z prezentovaných děl elektronické literatury ..................... 154 

6.5.8 Shrnutí hlavních závěrů výzkumu ............................................................... 157 

Závěr .................................................................................................................................. 160 

Summary ........................................................................................................................... 167 

Prameny a literatura ........................................................................................................ 171 

Seznam příloh ................................................................................................................... 197 

Přílohy ............................................................................................................................... 198 



3 

 

Úvod 

„Tím, že [elektronické psaní, pozn. aut.] znovu zavádí  

teoretickou nevinnost ve tvorbě literárních textů, 

elektronické psaní bude vyžadovat jednodušší, 

pozitivnější literární teorii.“ 

 J. David Bolter (1991: 147) 

 

Příběhy jsou nedílnou součástí života každého z nás. Setkáváme se s nimi všude, 

každý den, ve všech médiích. Některé z našich všedních i nevšedních zážitků máme více či 

méně často potřebu prezentovat ve formě narativu.1 Potřebu soukromou, případně 

profesionální. Příběhy jsou součástí naší komunity, jakož i celé společnosti.  Jsou odrazem 

světa, jak jej nahlíží fenomenologie. Zájem o příběhy, resp. narativ lze hledat již v dílech 

antických filosofů. V dnešní době prostupuje skrze a napříč mnoha vědními disciplínami, 

a to nejen humanitními. 

Podle Marquarda (1998): „Žijeme ve ‚vyprávěcím‘ světě.“ (ibid.: 11-12) S trochou 

nadsázky můžeme říci, že je to naše schopnost vyprávět, pamatovat si a zaznamenávat 

příběhy, která nás odlišuje od ostatních primátů. Homo narrans, jak nás jako druh 

pojmenoval Fisher (1989) [1987], nahlíží svět prostřednictvím sítě příběhů. Z evolučního 

úhlu pohledu (resp. literárního darwinismu) sehrála obliba vyprávění příběhů v historii 

lidstva pozitivní úlohu. Simulacemi událostí nás učí přežít ve světe, teoreticky se připravit 

na nebezpečí, na životní výzvy. Oblibu příběhů dávají psychologové do souvislosti 

s rozvinutější empatií, která bývá citována jako podmínka úspěchu v soudobé společnosti. 

Příběhy nás provázejí od raného dětství. Jsou všudypřítomné. Narativní kompetenci 

nás učí pohádky, v nichž se seznamujeme s tradiční narativní strukturou, učíme se ji 

rozpoznat a v pozdějším věku sami používat. „Chcete-li, aby vaše děti byly inteligentní, čtěte 

jim pohádky. Chcete-li, aby byly velmi inteligentní, čtěte jim pohádek ještě více,“ výrok bývá 

                                                 
1 V běžném, každodenním projevu většinou nerozlišujeme mezi narativem a příběhem jako pouze jednou 

ze složek narativu, jak bude dále v textu upřesněno. Mluvíme-li o příběhu, míváme na myslí narativ. Když mi 

děti řeknou, že chtějí story (příběh), téměř nikdy nechtějí slyšet příběh, ale chtějí přečíst právě konkrétní 

narativ. Terminologická kolísavost je pro studium narativu (literárního interaktivního narativu nevyjímaje) 

z mého pohledu typická. Komplikuje ji také nezřídka (ve vztahu k řadě pojmů) problematické překládání 

textů. Překladatelé se ne vždy důsledné přidrží terminologie užité v dřívějších překladech, resp. se nevyjádří 

k odklonu od této pojmové terminologie, s čímž jsem se opakovaně v této práci potýkala. 
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připisován Albertu Einsteinovi.2 Ten jím měl údajně přítelkyni odpovědět na otázku, jaké 

texty ke čtení by doporučil jejímu synovi tak, aby jej připravily na vědeckou kariéru. Pohádky 

podle Einsteina podporují představivost, kterou v duševní výbavě pravého vědce považoval 

za esenciální. 

Příchod nových médií (new media)3 podnítil v rámci humanitních a společenských 

věd ustanovení nového oboru – studia nových médií (new media studies)4. Rovněž pro ně je, 

obdobně jako pro (tradiční) mediální studia, charakteristická interdisciplinarita. Oproti 

historicky starším mediálním formám se nová média vyznačují velmi rychlými 

a intenzivními technologickými změnami. Předmětem jejich zájmu jsou jednak revize 

klasických konceptů mediálních studií (včetně interaktivity), ale i koncepty nové, vycházející 

z jejich charakteristických rysů. 

S tím souvisí problematika terminologické a konceptuální kodifikace, zpřesňování 

referenčních rámců, které jsou pro každý obor zcela zásadní. Zřetelná je (doufejme) 

prozatímní neustálenost terminologie tohoto mladého oboru. Ta se pod vlivem zejména 

technologické progrese proměňuje, aby byla studia nových médií schopna na změny 

reagovat. Autoři v řadě případů užívají rozličných termínů pro pojmenování stejných nebo 

obdobných konceptů bez jejich bližšího objasnění nebo ukotvení v rámci stávající pozice 

v oboru. V některých případech je, samozřejmě, odlišná terminologie účelová, užita jako 

prostředek profilace vůči předchozímu stavu oboru, resp. jeho vývojovým etapám. Tyto 

komplikace se projevovaly i při psaní této disertační práce.5 

Nejzřetelnější terminologická výzva, které jsem při uchopení tématu této disertační 

práce čelila, souvisí přímo s jejím názvem Digitální vyprávění s důrazem na interaktivní 

narativ. Od počátku bylo mým úmyslem postihnout oblast elektronické literatury (electronic 

literature), která se (nejen) tehdy vyznačovala terminologickou roztříštěností. V době, kdy si 

                                                 
2 Montana Libraries, svazky 8-14. Montana State Library, Montana State Library Commission. 1954, s. cxxx. 
3 V této disertační práci se autorka přidrží terminologického užívání nových médií, jak jej chápou příkladmo 

Lister et al. (2009) [2003] nebo Manovich (2001), tedy jako název pro skupinu médií – protipólu k tradičním, 

analogovým médiím – které charakterizuje přináležitost k této skupině na základě prezence prvků/principů, 

pro nová média, podle předložených autorů, typických. Vedle nových médií se můžeme v literatuře setkat 

s označením digitální média, hypermédia a jiných, která autorka v textu užívá pouze v případě citací. 
4 V literatuře se můžeme setkat rovněž s označeními například digitální, internetová nebo kyberkulturní studia 

(digital/Internet/cyberculture studies). 
5 Příkladem per se je terminologické sousloví nová média, problematické zejména k historickým 

souvislostem, a snahy některých autorů se mu vyhnout. Obdobně je tomu v případě pojmenování elektronická 

literatura nebo interaktivní narativ. Na některé další problémy ze strany terminologie upozorním v patřičných 

kapitolách. 
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student volí název disertační práce, jsem se rozhodla pro variantu digitální vyprávění. To 

tehdy z mého pohledu vhodně a doslova odkazovalo k zamýšlenému obsahovému záměru. 

Postupem času se však terminologické sousloví digitální vyprávění, resp. česky přesnější 

digitální vyprávění příběhů (digital storytelling) poměrně zřetelně profilovalo a významově 

posunulo směrem k samostatnému, odlišnému konceptu (resp. hnutí), pouze částečně se 

překrývajícím s vytyčeným tématem této práce výše. Z dnešního pohledu se mi proto zvolený 

název jeví jako ne zcela přesný. Z tohoto důvodu jsem se, po zralé úvaze, rozhodla v textu 

místo něj přiklonit k užívání sousloví elektronická literatura jako terminus technicus. 

Definovat elektronickou literaturu je obtížný úkol. Nová média obecně ovlivnila to, 

jak smýšlíme o literatuře, s čímž souvisí spíše filozofická otázka po podstatě literatury. 

Literatura už není výhradním prostředím verbálních literárních textů, pokud přijmeme tezi, 

že pod sebou subsumuje oblast elektronické literatury, jak tato práce navrhuje. Poetika 

elektronické literatury je neoddělitelně spjata s technologickou povahou nových médií; její 

texty bytostně využívají možností, které jim jejich atributy a prostředí obecně poskytují. Jako 

je konvenční6 literatura limitována svou materiální podobou knihy jako artefaktu, pak 

elektronická literatura nachází svá omezení a hranice v možnostech a kapacitách zvoleného 

softwaru a hardwaru. S vynaložením řádné péče může kniha přetrvat staletí, životnost 

elektronické literatury je opět úzce napojena na rozhraní, tedy technologickou podporu 

zvoleného softwaru a kompatibilního hardwaru.7 

Domnívám se, že elektronická literatura by měla být nahlížena jednak v duchu 

nových (nutně interdisciplinárních) literárních horizontů při současném uvědomování si 

dosavadní literární tradice.8 Porozumění elektronické literatury není možné bez pochopení 

technologického kontextu, postuluje Rettberg (2019) a nelze s ním než souhlasit. Ostatně, 

sama ontologická podstata elektronické literatury, obdobně jako její estetika (v protikladu 

                                                 
6 Pojem konvenční ve spojení s literaturou je v textu uváděn jako protiklad k elektronické literatuře, nikoli 

jako kvalitativní hodnocení její estetičnosti. Obdobné platí pro spojení tradiční literatura. 
7 Některá raná díla elektronické literatury jsou z hlediska rychlého rozvoje s dnešními platformami a softwary 

nových médií už, bohužel, nekompatibilní, a tedy pro běžného čtenáře fyzicky nepřístupné. Technologická 

adaptace těchto děl může být finančně náročná, pro vydavatele neprofitabilní a dále proto nepodporovaná. 
8 cf. Haylesová (2008), která v podtitulu své knihy přímo hovoří o nových literárních horizontech elektronické 

literatury; resp. Rettberg (2019), který se domnívá, že nám elektronická literatura umožňuje jednak objevovat 

nové horizonty, ale rovněž nás zavádí na „retrospektivní cestu“ (retrospective journey) k lepšímu pochopení 

vývoje literatury. (ibid.: 6) Montfort 2009 [2007] poukazuje, že tato digitální díla není možno uchopovat jen 

jako „data“, ale také ne pouze v duchu „pre-digitálních pojmů“. Interdisciplinární přístup podle něho 

umožňuje zohlednit fakt, že tyto „systémy“ jsou založeny na výpočetní technice, ale současně vypráví 

(narrate). (ibid.: 174) 
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k elektronickým knihám), je ovlivněna digitálním výpočetním procesem (digital 

computation), tedy podstatou nových médií. Nová média jsou inherentně multimodální, 

obdobně jako elektronická literatura. Čtenář elektronické literatury je vybízen k větší aktivitě 

při uchopování těchto specifických textů a jejich interpretaci. 

Každý narativ je především vždy neoddělitelně spojený se svou recepcí, interpretací. 

V tomto ohledu literární hermeneutika posunula pozornost z tvůrce literárního textu díla 

na recipienta. Text literárního díla může být pochopen pouze prostřednictvím 

interpretace v bodě průsečíku autorovy intence a čtenářova porozumění v tom smyslu, že 

jeho očekávání, s nimiž k textu přistupuje, jsou naplněna, když mu text postupně vyjevuje 

význam, s nímž čtenář dále pracuje. Reviduje nebo zpřesňuje hypotézu významu díla, s níž 

text díla uchopil. To nás přivádí ke konceptu hermeneutického kruhu, jenž nám umožňuje 

obsáhnout jednotu díla. 

V hermeneutice je „tento sdílený svět významu současně daným i problémem“, 

domnívá se Ankersmit (2008 [2005]: 211). Daným tím, že svět významu je společný autorovi 

i čtenáři a pouze prostřednictvím tohoto může k textu díla čtenář přistoupit, aby jej 

interpretoval. Problémem v tom smyslu, že autor a osoba čtenáře jako interpreta sdílí svět 

významu odlišně.  

 

„Rozumíme-li, co umělecké dílo říká, setkáváme se tedy zajisté se sebou samými. Ale 

jakožto setkání s tím, co je nám vlastní, jakožto důvěrnost, jež v sobě zahrnuje své vlastní 

překonání, je zkušenost umění v pravém smyslu zkušenost a musí vždy nanovo zdolávat 

úkol, který před nás staví zkušenost: integrovat ji do celku vlastní orientace ve světě 

a do sebepochopení. […, pozn. aut.] Všechno záleží na tom, jak je něco řečeno. Ale to 

neznamená, že by umělecké dílo bylo vždy již reflektováno prostředky, kterými své 

adresáty oslovuje. (Gadamer 1999: 50) 

 

Platforma nových médií nabízí potenciál jednak nového přístupu k tradiční formě 

narativu, ale i zrod nové narativní formy, interaktivního narativu užívaného také v rámci 

žánrů elektronické literatury. Nová média obecně ovlivnila tvorbu narativu, způsob, jakým 

jej zakoušíme, jeho interpretaci. Ta jde za hranice tradiční literární hermeneutiky, neboť musí 

nutně absorbovat i technický charakter děl elektronické literatury s interaktivním narativem, 

který by měl mít i estetickou funkci. Interpretaci by měly být podrobeny všechny složky 
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(verbální, vizuální, akustická) ve vzájemné, komplexní interakci. Simanowski (2014) 

v tomto ohledu spatřuje posun od lingvistické hermeneutiky „k hermeneutice 

intermediálních, interaktivních a performativních znaků“. (ibid.: 200)   

 

„Od samého počátku revoluce, která proměnila počítače z obchodních mašin v poetické 

stroje, je vztah mezi narativem a digitálními médii předmětem protichůdných názorů.“ 

(Ryanová, 2004b: 337) 

 

Právě nová média bývají dávána do souvislosti se znovuobjeveným zájmem 

o studium narativu, které bylo ještě na konci minulého století spíše upozaďováno. Hovoříme 

o narativistickém obratu v humanitních vědách (Kreiswirth, 1995). Ryanová (2009) jej 

zobecňuje tvrzením, že narativní obrat v humanitních vědách ustoupil „narativnímu obratu 

všude“. (ibid.: 22). 

 

Struktura, cíle a metody práce 

V ideálním případě by tato práce byla vytvořena a odevzdána ve formě hypertextu, 

pravděpodobně s využitím softwaru Storyspace, k němuž nejčastěji inklinovali autoři raných 

děl elektronické literatury, resp. žánru hypertextové fikce. Jednalo by se o hypertext 

otevřený, odkazy propojený s ukázkami děl elektronické literatury, případně dalšími 

digitálními uměleckými formami. S ohledem na analogový charakter této disertační práce je 

tato tematicky rozdělena do šesti kapitol, úvodu, závěru, seznamu použitých pramenů 

a literatury a konečně příloh. 

Zařazení úvodních třech kapitol má za úkol předložit náhled širšího 

interdisciplinárního kontextu, tedy toho, odkud při dalším uvažování o oblasti elektronické 

literatury a interaktivním narativu vycházím, k čemu odkazuji, jak své přemýšlení v rámci 

množiny oborů naratologie, mediálních studií, resp. studií nových médií situuji. Tyto kapitoly 

musí do určité míry, s ohledem na svůj široký záběr, nutně zůstat pouze v rovině poznámek.  

Nicméně, definovat narativ, text, nová média a interaktivitu považuji za nutný 

předpoklad přemýšlení o elektronické literatuře, interaktivním narativu a jejich kontextovém 

uchopení, resp. kritickém vymezení, k otevření dialogu. Právě kritika používání terminologie 
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a koncepčních rámců převzatých z jiných oborů bez jejich definování bývá častou výtkou 

textů o konceptech nových médií. Na druhou stranu jsem si vědoma, že někteří teoretici 

nesouhlasí ani s tímto přístupem, který pokládají za do jisté míry limitující předmět studia 

a přiklánějí se k vytvoření terminologie specifické.9 

Následující tři kapitoly komplexně představují elektronickou literaturu, koncept 

interaktivního narativu a konečně výsledky analýzy dat čtenářsky orientované empirické 

studie elektronické literatury s důrazem na interaktivní narativ v generaci digitálních 

domorodců (v mém případě se jednalo konkrétně o respondenty ve věku 14-24 let). 

Domnívám se, že uvědomování si a zvažování čtenářských očekávání je pro další vývoj 

elektronické literatury nezbytné. Zejména autorům mohou pomoci lépe uchopit nové literární 

žánry a oslovit širší čtenářské publikum. Elektronická literatura je zatím stále považovaná 

spíše za avantgardní.10 

Ke studiu elektronické literatury a interaktivnímu narativu lze přistupovat široce. 

Nepochybuji, že jsem neobsáhla vše, co obsáhnout bylo možné. Jak je z výše uvedeného 

patrné, interaktivní narativ uchopuji v kontinuitě naratologické tradice, jako formu 

poststrukturalistického, resp. postmoderního narativu.11 Nicméně s uvědomováním si jejich 

limitů, zejména s ohledem na povahu počítačově založených nových médií, prostředí, 

v němž se interaktivní narativ nejen vytváří, ale také prezentuje a interpretuje.12 

Cílem mé disertační práce je uchopit elektronickou literaturu v rámci studia nových 

médií, její zasazení do vědeckého diskurzu s přihlédnutím ke kontinuitě literární tradice, což 

mi v česky publikovaných textech chybí.13 Současně se zaměřuji na prototypické aspekty 

interaktivního narativu, přičemž v tomto přístupu představuje referenční rámec často 

komparace s konvenčním narativem, kdy se není možno vyhnout určitým simplifikacím. 

Zvoleným pojetím a zahrnutou analýzou recepce elektronické literatury usiluji 

o zaznamenání dobového stavu progresivně se měnícího oboru, na který by bylo možno dále 

navázat. Oboru, pro nějž je, vzhledem k jeho krátké historii, nicméně dynamickému 

technologickému vývoji, patrná zatímní nedostatečná ukotvenost definičních rámců 

                                                 
9 cf. Aarseth (1997). 
10 cf. Esslinová a Pope (2010), Rettberg (2019). 
11 cf. Jenkins (2004), Montfort (2003), Ryanová (2004a, 2004b, 2014a), Rettberg (2019). 
12 cf. Koenitz (2015). 
13 V momentě, kdy jsem se o tuto oblast začala zajímat, resp. stanovila téma disertační práce, nebyly v českém 

jazyce v zásadě žádné dostupné texty. 
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(příkladem mohou být samotné snahy o přijatelně distinktivní a současně vhodně extenzivní 

definici elektronické literatury). Studování elektronické literatury, píše Rettberg (2019), není 

ani tolik o studování kánonu, jako o „budování kolektivního porozumění kreativních 

potenciálů digitálních médií.“ 

Svou disertační práci předkládám po přibližně pětileté pauze od tzv. malé obhajoby 

z důvodu postupného narození mých dvou synů a s tím souvisejícím přerušením doktorského 

studia. V tomto časovém úseku se, samozřejmě, objevily další publikace, které se tématu této 

práce ve větší či menší míře dotýkají. Ty, z mého pohledu důležitější, jsem se v tomto textu 

pokusila zohlednit. Lze však konstatovat, že i nadále platí, že opakovaně dochází 

k problematickému ztotožňování čistě digitálního literárního textu14 (v zásadě elektronické 

knihy) s textem elektronické literatury, což musí působit z pohledu širší, zainteresované 

veřejnosti matoucím dojmem. 

Pro doplnění, předkládaná práce tematicky navazuje a dále rozpracovává autorčinu 

magisterskou a rigorózní práci s názvem Interactive narrative v epoše digital storytelling, 

resp. Interaktivní narativita jako žánr elektronické literatury (vedoucí obou prací prof. PhDr. 

Jiří Kraus, DrSc.), obhájené na Fakultě sociálních věd – Institutu komunikačních studií 

a žurnalistiky Univerzity Karlovy v červnu 2006, resp. v březnu 2011. 

 

 

 

 

                                                 
14 Narativ zde v zásadě nijak nevyužívá idiosynkrasie konkrétních forem nových médií a je pouze přepisem 

narativu v digitálním kódu, k jehož přenosu použije nové médium jako kanál. 
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1. O narativu 

 

z latinského narrāre = vyprávět15 

 

Příběhy (stories), resp. vyprávění16 (narrative) jako součást lidské komunikace 

nepopiratelně provázejí lidstvo tisíce let napříč kulturami. Historie dokládá, že zaujímají 

zásadní místo v každé společnosti. Do jisté míry jsou její reflexí a jako takové významným 

zdrojem informací o lidské zkušenosti, o sociálním dění.17 Příchod písma nám poskytl 

hmatatelné důkazy. Příběhy však bezesporu představovaly důležitou a nezastupitelnou roli 

v lidské historii a komunikaci už dlouho předtím. Byla to ústní tradice, příběhy zachycující 

a uchovávající historii dalším generacím, lidová slovesnost. Skalní malby ve francouzských 

paleolitických jeskynních dómech (Chauvetova jeskyně nebo jeskynní komplex v Lascaux) 

pravděpodobně vizuálně doplňovaly tehdejší ústní tradici. Podle Turnera (1996) je potřeba 

vyprávět příběhy kognitivní základnou pro vznik jazyka. „Jazyk je dítětem literární mysli.“ 

(ibid.: 168). 

 S tradicí vyprávění příběhů (storytelling) se seznamujeme od raného dětství. Dětské 

narativní schopnosti podmiňuje také socio-kulturní kontext. Tradiční strukturu narativu 

objevují již batolata ve formě dětských říkanek, básniček nebo pohádek. Právě v nich je jim 

předkládána reflexe kultury, v níž vznikly. Pohádky nás přirozeným způsobem vzdělávají, 

poskytují životní lekce, učí rozlišovat morálně etické kategorie dobra a zla. Napříč kulturami 

se v nich vyskytují stejná témata: spravedlnost, přátelství, spolupráce, ale i smrt.18 

 

„Jsme socializováni prostřednictvím narativních forem, které nabízejí příběhy, 

k umírňování chování (‚Nedělej to nebo …‘), k rozvíjení jazyka (‚Mary, Mary, quite 

                                                 
15 Etymologicky souvisí s latinským nōscere = vědět, což bych historicky označila za leitmotiv lidské touhy 

a snahy vyprávět příběhy. 
16 Český překlad narativu jako vyprávění je nutno chápat v širším slova smyslu. Někdy se v literatuře 

setkáváme s nepřesným pojmenováním příběh ve smyslu narativu, který je však jen jednou z jeho dvou 

složek. 
17 Culler (2011) [1997] v příbězích spatřuje prostředek, který nám usnadňuje obstát ve světě tím, že nám 

objasňuje běh dějin. Historii lépe porozumíme za pomoci příběhů v porovnání s vědeckou kauzalitou. 

Richardsonová (1990) o narativu smýšlí jako o primárním způsobu organizace lidské zkušenosti, dozvídání se 

o světě. Narativ v sobě obsahuje mód reprezentace i mód argumentace. 
18 cf. Štochl (2005), pro něhož je vyprávění pudem sebezáchovy, jímž čelíme tématu smrti. Vyprávění 

„…otevírá horizont nesmrtelnosti“. (ibid.: 164) 
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contrary…‘), k zapojování představivosti (‚Dávej si pozor na vlka v lese…‘) nebo nás 

prostě rozesmějí (‚This little piggy went to market…‘19).“ (Tilley, 1992: 53) 

 

Právě elementární formy narativu posilují naši potřebu příběhů. Toužíme jím 

naslouchat a vyprávět je. (Culler, 2011 [1997]). Ve vývoji dětí jsou vyprávění příběhů, resp. 

čtení pohádek z mnoha ohledů nenahraditelnými. Mimo jiné nás učí interpretačním 

technikám.20 S přibývajícím se věkem (nejčastěji v období dvou let) a slovní zásobou (kterou 

mimo jiné čtení a vypravování významně rozšiřují) se děti samy pokouší uchopit dovednost 

vyprávění – od nesouvislých vět, přes nahodile spojené narativní prvky po kohezivní, 

koherentní a gradující vyprávění jako soustavu logicky řazeného sledu událostí. S narativem 

se postupně setkávají napříč médii, v rozmanitých formách a žánrech. Narativ není omezen 

na oblast literárních textů, ale nabývá dalších materiálních podob. V době světa nových médií 

podob, o nichž se kdysi naratologům pravděpodobně ani nesnilo. 

 

1.1 Naratologie 

Naratologii lze jako samostatný humanitní vědní obor formálně se zabývající 

narativem datovat do druhé poloviny 20. století.21 Tehdy se jednalo zvláště 

o strukturalistické studie literatury, zejména románů, ovlivněné de saussurovskou 

lingvistikou. S vědomím toho upřednostňují někteří badatelé používání pojmenování 

narativní teorie, která má, mimo jiné, poukázat na studia za hranicí převládajícího 

strukturalismu (včetně). (cf. Herman et el., 2008 [2005]) S ohledem na předmět této práce 

jsou termíny naratologie a narativní teorie používány promiscue pro označení současné 

                                                 
19 Dětská rýmovačka obdobná české Vařila myšička kašičku, při jejímž přeříkávání taháme dítě postupně 

za prsty jedné dlaně a po zatahání za malíček jej polechtáme v podpaží. 
20 Například výzkumy umělé inteligence doložily, že vytvoření nebo interpretace i těch nejelementárnějších 

narativů předpokládá zapojení složitých lingvistických a kognitivních operací, kterým se dítě postupně 

přiučuje v opakovaném styku s pohádkami a obecně jednoduchými příběhy. 
21 Pojem naratologie (la narratologie) se v roce 1969 objevuje v Todorovově díle Grammaire du Décaméron. 

Naratologii definoval jako vědu narativu/vyprávění (la science du récit) (ibid.: 10). V českých textech se 

někdy hovoří o teorii vyprávění. Kořeny oboru naratologie můžeme spatřovat ve starověkém Řecku – mezi 

nejvýznačnější texty postulující základní naratologické koncepty lze nesporně zařadit Aristotelův spis Poetika 

nebo Platónovu Ústavu. 
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podoby oboru, jehož předmětem je komplexní studium narace (vyprávění v širším smyslu), 

resp. s tím souvisejícího narativu, narativity i narativnosti.22 

Nad vývojovou proměnou oboru naratologie se ve stati Surveying Narratology 

zamýšlí Prince (2003).  

 

„Ta [definice naratologie, pozn. aut.] je, jak naznačuje proslulý článek Gérarda 

Genetta23, závislá na hranicích narativu, na rozlišení mezi narativem a ne-narativem, 

nebo mezi oběma a antinarativem, nebo dokonce mezi narativem jako entitou 

a narativem jako kvalitou. Jak víme, v této věci nebylo dosaženo nic podobného 

konsenzu.“ (ibid.: 1) 

 

Prince (2003) vyzývá k opětovnému zvážení hranic (boundaries) narativu, což 

považuje za otázku, která sehrála v historii oboru signifikantní roli.24 Novodobá naratologie 

v sobě zahrnuje „pozoruhodnou škálu diskurzů“. Dokladem toho je také zvýšený výskyt 

„pomlčkou spojených a modifikovaných výrazů (strukturalistická naratologie, postklasická 

naratologie, socionaratologie, psychonaratologie) nebo přijetí plurálu (mám na mysli název 

stati Ansgara Nünninga a nedávnou sbírku editovanou Davidem Hermanem) …“25 (ibid.: 2) 

Novodobou, resp. postklasickou26 (zjednodušeně řečeno v protikladu ke klasické – 

strukturalistické naratologii), popřípadě postmoderní27 (pojmenování upřednostňují zejména 

angloameričtí autoři s odkazem na narativ definovaný jako postmoderní, včetně narativu 

v prostředí nových médií)28 naratologii jako vědeckou disciplínu charakterizuje její 

                                                 
22 Narativ se nepochybně jako analytický nástroj objevuje v sociálním výzkumu před ustavením samostatného 

oboru naratologie, jakkoli se v řadě případů neuvozuje pojmenováním narativ. Slouží zde jako teoretické 

a metodologické východisko. 
23 Genette (1976). 
24 Prince tímto odkazuje k textu Mathieu-Colase Frontières de la narratologie z roku 1986. 
25 Prince naráží na Nünningovu stať Narratology or Narratologies? (2003), v níž autor, mimo jiné, považuje 

užívání termínu naratologie za inflační; a sbírku Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis, 

editovanou Hermanem (1999). 
26 cf. Herman (1999). Naratologie se podle něho posunula z klasické strukturalistické, de Saussurem 

ovlivněné fáze do postklasické. Herman nicméně zdůrazňuje, že termínem postklasická uchopuje narativ 

z obšírnějšího hlediska nežli z pouhého poststrukturalistického. 
27 cf. Currie (2011).  
28 V literatuře se opakovaně užívají termíny postklasická, resp. postmoderní promiscue. Někteří naratologové 

upřednostňují pojmenování teorie jako postklasická, ale o narativu v rámci ní hovoří jako o postmoderním. 

McHalle (2008) poukazuje na rozdíl mezi teoriemi postmoderního narativu (theories of postmodern 

narrative) a postmoderními teoriemi narativu (postmodern theories of narrative), tedy mezi pokrytím poetiky 

postmoderního narativu a zabýváním se narativem v postmoderním diskurzu. Nicméně, tato diverzifikace není 
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diverzifikace, prolínání s mnoha dalšími obory společenských věd – mediální a komunikační 

studia nevyjímaje. Přechod od strukturalistické naratologie je nutno nahlížet v kontinuitě. 

V reakci na tento trend se zhruba od 90. let 20. století setkáváme se snahou (re)definovat 

naratologii, zrevidovat její teoretická a metodologická východiska. V protikladu k jedné 

dominantní teorii je soudobá naratologie souborem propojených a (ve velké míře, ne však 

výhradně) doplňujících se teorií.29 Představuje kritický kontext, který dává prostor širšímu 

pojetí chápání narativu. Textovou analýzu narativu obohatila také recepční analýza, která 

otevřela možnosti zcela novým teoretickým perspektivám. 

Interdisciplinární zájem o naratologii je nepopiratelný a do jisté míry oboru prospěl. 

Pokud prvotní naratologické teoretizování nebralo příliš (nebo vůbec) ohled na interpretaci 

či kontext, lze v tomto směru zaznamenat posun vpřed. Herman (1999) hovoří 

o naratologické renesanci. (ibid.: 2) Na druhou stranu, některé přístupy, bez ohledu 

na pojmenování, jako by s naratologií měly již málo společného. 

V Encyklopedii současné literární teorie (Encyclopedia of Contemporary Literary 

Theory) z roku 1993 člení Ryanová a van Alphen pod heslem naratologie její vývoj do tří 

časových období: předstrukturalistické (do roku 1960), strukturalistické (1960-1980) 

a poststrukturalistické (zahrnující rovněž další vývoj naratologie interdisciplinárním 

směrem). (ibid.: 110 an.) Fluderniková a Richardson (2000) se o pár let později pokusili snad 

až nepřehlednou situaci na poli naratologie zpřehlednit a nabídli kategorizaci současných 

(z pohledu dělení výše – poststrukturalistických) prací zabývajících se narativem podle 

převažujícího zaměření.30 

                                                 
zatím v literatuře obecně ustálena. Já se pro zjednodušení v textu přidržím termínu postmoderní naratologie 

oproti postklasické právě s přihlédnutím k postmodernímu narativu, kterým se v textu zabývám.  
29 cf. Herman, 1999. 
30 Identifikovali celkem deset následujících kategorií: (1) strukturalistické a lingvistické přístupy 

(Structuralist and Linguistic Approaches); (2) rétorické, bachtinovské a fenomenologické úvahy (Rhetorical, 

Bakhtinian, and Phenomenological Accounts); (3) nové interdisciplinární přístupy (New Interdisciplinary 

Approaches): umělá inteligence (Artificial Intelligence), teorie možných světů (Possible Worlds Theory), 

kognitivní věda (Cognitive Science), hypertextová studia (Hypertext Studies); (4) postmoderní naratologie 

(Postmodern Narratology); (5) ideologické přístupy (Ideological Approaches): feminismus a generová teorie 

(Feminism and Gender Theory), homosexuální, lesbická a Queer teorie (Gay, Lesbian and Queer Theory), 

rasa a etnicita (Race and Ethnicity), marxismus, historické přístupy a nový historismus (Marxism, Historical 

Approaches, and New Historicism), postkoloniální (Postcolonial); (6) psychologické přístupy (Psychological 

Approaches); (7) poststrukturalistické přístupy (Poststructuralist Approaches); (8) populární kultura 

(Popular Culture); (9) asijská poetika (Asian Poetics); a (10) významné antologie (Important Anthologies). 
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Postihnout podrobně vývojové trendy naratologie by překračovalo rámec této 

disertační práce. S přihlédnutím k jejímu tématu pokládám v rámci textu za vhodné 

připomenout některé základní koncepty klasické naratologie, k nimž postmoderní 

naratologové nejednou odkazují a které považuji za kánon pro studium a přemýšlení 

o literárním interaktivním narativu, resp. za jeho referenční rámec. 

Obecně vzato, jako v mnoha jiných, také ve studiu naratologie zanechávají (a to 

průběžně a opakovaně) nová média nepopiratelnou stopu. Poskytla narativu nové prostředí 

existence, ale rovněž nové možnosti pro jeho tvorbu a konzumaci – nové (digitální) narativní 

médium. Na tyto změny musí logicky reagovat i narativní analýza. Zda je schopna tak činit 

a držet krok s technologickým vývojem v rapidním tempu, jakého jsme u předešlých médií 

nebyli zvyklí, je otázkou k polemice, jíž se někteří autoři rádi zhostí. Haylesová (2002) 

například navrhuje uchopovat texty pomocí tzv. medio-specifické analýzy (medio-specific 

analysis), která zvažuje rovněž konkrétní materiální médium. Tento přístup však opomíjí 

materiálně neuchopené narativy (orální). 

Jedním z autorů, kteří se v naratologie neúnavně snaží dostatečně reflektovat 

nastolené změny, je bezesporu Ryanová. Pokud ještě v jejím jménem editorsky zaštítěné 

a teoretiky nových médií opěvované knize Narrative across media: The Languages of 

Storytelling (2004) autoři přistoupili na zastřešující pojmenování transmediální naratologie 

(transmedial narratology)31, které má mimo jiné podtrhnout konkrétním médiem32 do určité 

míry podmíněný narativ a obsáhnout například také narativní potenciál vizuálních médií; pak 

jej o několik let později Ryanová v koeditorství s Grisakovovou (2010) raději nahrazují 

intermediální naratologií (intermedial narratology). Ta má svým pojmenováním v co 

nejširší možné míře vhodněji odkazovat ke spletité síti vztahů mezi narativem a médii 

a současně kriticky přistoupit k prosazujícím se fenoménům multimodality i vzít v potaz 

rysy, které souhrnně nazývají ekfrázemi v obecnějším smyslu slova. Připouštějí však 

problematičnost terminologie:  

 

                                                 
31 Preferenci přívlastku transmediální ve vztahu k naratologie nalezneme též u dalších autorů, 

např. v Mahneové Transmediale Erzähltheorie (2007). 
32 Zde vyvstává otázka, co rozumíme pod těmito médii. Meyrowitz (1993) zastává názor, že evidentním 

problémem mediálních studií je fakt, že explicitně nedefinují merit svého zájmu. Problém podle něj 

prohloubila nová média (jeho terminologií moderní média), která stimulují nejen rychlý růst mediálních 

studií, ale také víru, že každý přeci ví, co médium je. 
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„Zatímco koncept média se stal v naratologii prominentím, je tak mnoho dostupných 

kandidátů odkazujících na vztahy mezi narativem a médiem, že se terminologie stala 

skutečnou noční můrou: jaké, pokud nějaké, jsou rozdíly mezi transmedialitou, 

intermedialitou, plurimedialitou a multi-medialitou (nemluvě o multimodalitě)? Tato 

terminologická zmatenost se dotýká i projektu, kterého jsme se ujmuly: měl by být 

nazýván multimediálním, transmediálním, intermediálním nebo jednoduše ‚medio-

centrickou‘ naratologií?“ (Grisakovová, Ryanová, 2010: 3) 

 

Podle Ryanové (2003: 333): „Skrze svůj předmět, původ a epistemologický status má 

naratologie výjimečnou spřízněnost s jazykem.“ Hlavní důvody jsou podle Ryanové 

následující: (1) většina narativů jsou verbálními artefakty; (2) naratologie je duchovním 

dítětem strukturalismu a (3) jazyk je převládajícím médiem badatelů. „Žádný z těchto 

argumentů však nepředstavuje validní důvod pro omezení naratologie na analýzy prováděné 

prostřednictvím verbálního diskurzu.“ Narativní síla jazyka je nezpochybnitelná, možná až 

„nedostižná“, slovy Ryanové. Nicméně, minimálně část narativního významu, ne-li celý, 

mohou evokovat „znaky mnoha odlišných médií“ (mezi jinými zmiňuje digitální simulace 

a multimediální díla) „zahrnující mnoho senzorických kanálů a sémiotických kódů“.  (dtto.) 

Z hlediska současných dominantních metodologických paradigmat naratologie se pro 

studium literárního interaktivního narativu v rámci elektronické literatury jeví jako 

nejvhodnější přístup intermediální/transmediální naratologie, případně transgenerická. 

 

1.2 Narativ 

Chceme-li se zabývat interaktivním narativem, pokládám za nezbytné vymezit narativ 

jako referenční rámec. Narativ v soudobé odborné literatuře představuje interdisciplinární 

a velmi rozsáhlé téma, k němuž autoři nutně přistupují primárně z perspektivy a se znalostmi 

svých oborů.33 Někteří se domnívají, že tím dochází k rozmělňování hranic narativu (jeho 

popularitu považují až za módní). Podle mého přesvědčení (nicméně s poznámkou, že i já 

uchopuji narativ primárně na pozadí znalostí z jiných společenskovědních oborů – 

mediálních a komunikačních studií, práva), nikoli nezbytně. Za podmínky, že se autoři 

                                                 
33 Ryanová (2009) namítá, že se ze slova narativ stává prázdné akademické klišé. 
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vyhnou neopodstatněnému (nad)užívání pojmu narativ, jímž v některých případech, 

a z různých důvodů, nahrazují jiné, správné pojmenování. Pojem narativ pak použijí spíše 

metaforicky. Přitažlivost narativu je však zřejmá i mimo akademický rámec. 

 

„Říká se raději ‚narativ‘ než ‚vysvětlení‘ či ‚argumentace‘ (protože je to nezávaznější), 

dává se přednost ‚narativu‘ před ‚teorií‘, ‚hypotézou‘ nebo ‚důkazem‘ (protože narativ 

není tak vědecký), hovoří se raději o ‚narativu‘ než o ideologii (protože tak se snáze 

vyhneme mravnímu hodnocení), lidé říkají raději ‚narativ‘ než ‚sdělení‘ (protože výraz 

‚narativ‘ je neurčitější). Chceli někdo charakterizovat tu či onu oblast, nějakou činnost 

nebo předmět, opakovaně se uchyluje k pojmu narativ a ten se – následkem rostoucího 

vlivu antifundacionalismu, poststrukturalismu a postmodernismu – stává jednou 

z nejběžnějších hermeneutických souřadnicových sítí [hermeneutic grid] naší doby.“ 

(Prince, 2009: 41) 

 

Hyvärinen (2006) předkládá přehlednou koncepční historii narativu, včetně 

novodobého vývoje a kritického přehledu literatury. 

 

„Pojem narativu se za posledních třicet let stal tolik diskutabilním pojmem v reakci na to, 

co bývá nazýváno ‚narativním obratem‘ [narrative turn, pozn. aut.] ve společenských 

vědách. […, pozn. aut.] Pojem se úspěšně rozšířil do psychologie, vzdělávání, 

společenských věd, politického myšlení, analýzy politiky, výzkumu zdraví, práva, 

teologie a kognitivní vědy.“ (ibid.: 20) 

 

O narativistickém obratu v humanitních vědách (the narrativist turn in the human 

science) hovoří Kreiswirth v roce 1995, když popisuje, že se narativ přesunul z periferie 

do centra dění – od něho si Hyvärinen sousloví vypůjčil a jemně upravil. Později Hyvärinen 

v návaznosti na Kreiswirtha identifikuje „alespoň tři odlišné obraty a přístupy“ (2008: 449) 

a shrnuje, že „mapa narativní analýzy se rapidně mění“. (ibid.: 457)  

 

„Bohatý proud post-klasické literární teorie narativu vyzdvihuje potřebu uvědomění si 

původního, interdisciplinárního étosu narativních studií. Zvážíme-li všechny tyto nové a 

dynamické prvky, je vskutku dost dobře možné prohlásit ‚druhý narativní obrat‘, jak 

učinila Alexandra Georgakopoulouová (2006).“ (dtto.)   



17 

 

Herman et al. (2009) [2007] v úvodu souboru statí The Cambridge Companion 

to Narrative formuluje naději, že touto knihou napomohou k interdisciplinárnímu přemostění 

a ryzímu dialogu badatelů z různých odvětví. S povděkem kvituje zejména vývoj posledních 

deseti let – mezinárodní iniciativy, konference, symposia, publikační výstupy. 

Obdobně pozitivně vyznívá (a zařazená hesla tuto premisu potvrzují) i Routledge 

Encyclopedia of Narrative Theory pod společným editorským vedením Hermana, Jahna 

a Ryanové (2008) [2005]. Slovníkové heslo Narrative Turn in the Humanities v něm 

zpracoval právě Kreiswirth (2008): „Narativ se dotýká žánrů, substance, formy, kultury, 

třídy, historie – zdánlivě všech lidských myšlenek a aktivit.“ (ibid.: 378). Akceleraci 

narativního obratu v humanitních vědách podle něho můžeme pozorovat od 90. let 

20. století. Současná narativní teorie podle něho musí „konfrontovat fiktivní a nefiktivní 

narativy (a jistě teorie narativu pramenící z nefiktivních disciplín) v tandemu, dotýkajíc se co 

největší škály narativních forem a rozmanitých médií, prostřednictvím nichž jsou 

distribuovány“. (ibid.: 382) 

V rámci hesla Narrative se Ryanová (2008) [2005] v předmětné encyklopedii 

vyjadřuje k jeho současnému užívání. „Vzrůstající popularita termínu ‚narativ‘ také 

reflektuje epistemologickou krizi současné kultury. ‚Narativ‘ je to, co zůstane, když je víra 

v možnost znalosti narušená.“ (ibid.: 344) Výrokem Ryanová navazuje na Lyotardovu (1984) 

tezi o konci velkých vyprávění (grand récit), metanarativů, typickou (slovy Lyotarda 

definující) pro postmodernismus. Narativ je pro Lyotarda módem znalosti, která je jím 

ve společnosti artikulována. 

Obdobně i Hyvärinen (2008) poukazuje na spojitost mezi Lyotardovým odmítnutím 

velkých vyprávění a pozvolnou rehabilitací alternativních, malých a často téměř 

zapomenutých příběhů v pozadí zájmu o narativ a jeho prostupování společenskými vědami. 

Jako druhý impuls k této změně spatřuje „nový metaforický diskurz o životě jako ‚narativu‘“. 

(ibid.: 450) 

V eseji Úvod do strukturální analýzy narativů (Introduction à l᾽analyse structurale 

des récits), publikované v roce 1966, nalezneme Barthesovu slavnou pasáž 

o všudypřítomném (prostorově i časově) narativu. Narativu, který je v první řadě žánrově 

velmi rozmanitým, prezentovaným v rozličných formách – literárních, ale i v malbách 

(Barthes uvádí příkladem Svatou Voršilu od Vittora Carpaccia), vitrážích, komiksech, 
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novinových článcích. „Narativy světa jsou nespočetné.“ (ibid.: 79) Nicméně, strukturalismus 

(k němuž rané práce Barthese řadíme) stále ještě přistupoval ke studiu narativu s domněnkou, 

že jej lze komplexně postihnout – poznat a popsat, ve smyslu možnosti aplikovat definované 

teorie na všechny narativy, dospět k univerzální (naratologické) gramatice.  

Soudobá věda (nejen humanitní disciplíny) se zajímá méně o narativ (nejen verbální 

a nejen fikční) jako soběstačný text a více jej zkoumá v kulturně-historických kontextech, 

zaměřuje se na narativní praktiky. S tím úzce souvisí i narativita, k níž řada teoretiků 

přistupuje jako k jednotce míry, kterou lze porovnávat narativní potenciál textu.34 

 

1.2.1 Definiční vymezení 

Definovat narativ je složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Pracovní 

definice konvenčního narativu by mohla znít: narativ (česky synonymně označován jako 

vyprávění) představuje specifický typ verbální či neverbální komunikace, zachycující 

vyprávěný příběh ve formě koherentního sledu událostí, lze ještě doplnit – v čase 

a v prostoru. Přestože se většina naratologů v základní linii své definice překrývá (ve smyslu, 

že narativ je reprezentací jedné události či jejich sledu v případě více událostí), ve zbytku se 

liší a do definice zakomponovává další prvky.  

Podle Ryanové (2009) není žádná z definicí „kompletní a soběstačná“. Taková by 

v sobě měla nějakým způsobem zahrnout následující výroky, bez nutnosti je objasňovat. 

 

„Narativ je o řešení problému. 

  Narativ je o konfliktu. 

  Narativ je o interpersonálních vztazích. 

  Narativ je o lidské zkušenosti. 

  Narativ je o dočasnosti existence.“ (ibid.: 24)  

  

Také Prince (2003) se ve svých statích k definici narativu vyjádřil opakovaně. 

V následující citaci výstižně shrnuje neutuchající naratologické polemiky o definici narativu. 

 

                                                 
34 cf. Abbott (2009a), Ryanová (1991). 
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„Někteří teoretici a badatelé věří, že všechno je narativem; jiní zastávají názor, 

že všechno jím může být; a jsou ještě i tací, kteří trvají na tom, že v určitém smyslu jím 

není vlastně nic (protože narativita je závislá na kultuře a svázána s kontextem). Někteří 

definují narativ jako verbální vylíčení jedné nebo více událostí a jiní jako jakýkoliv druh 

reprezentace události (včetně těch neverbálních). Někteří argumentují, že zahrnuje 

souslednost, konsekvenci, a dokonce ukončení, že musí být obývaná antropomorfními 

jedinci, že musí být ukotvena v každodenní lidské zkušenosti; jiní nesouhlasí se všemi, 

mnohými nebo žádnými z těchto požadavků35.“ (ibid.: 1-2) 

 

O několik let dříve se Prince (2009) [1999], s odkazem na Genetta, zamýšlel 

nad „minimální“ definicí, která narativ charakterizuje jako „vylíčení přinejmenším jedné 

události, jedné změny poměrů“. (ibid.: 40) Toto vymezení by mělo napomoci odlišit narativní 

texty od nenarativních (např. deskriptivních). Co však v definici postrádá, je otázka rozličné 

míry narativity (narrativity) narativních textů.36  

 

„... uvedená definice nerozlišuje (či se nesnaží rozlišovat) mezi narativností 

[narrativeness, pozn. aut.], tedy tím, co z textu dělá narativ, tím, co je společné všem 

narativům, a právě jen jim, a narativitou [narrativity, pozn. aut.], tedy tím, co u textu 

podtrhuje jeho narativní povahu, co zdůrazňuje přítomnost a sémiotickou úlohu 

narativních struktur v textové ekonomii, tím, co dělá daný narativ více či méně 

narativním.“ (ibid.: 40) 

 

 Narativita je vlastností narativu.37 „Je-li pravdou, že ‚všechno‘ je narativ, pak možná 

také platí, že ‚všechno‘ nemá stejnou míru narativity.“ (ibid.: 42) K narativitě Prince 

přistupuje jako k proměnlivé kvalitativní vlastnosti jednotlivých narativů. Narativnost se 

                                                 
35 cf. Adam (1984) (1985); Balová (1985); Bremond (1973); Coste (1989); Fluderniková (1996); Genette 

(1980) [1972], (1988); Greimas (1983), (1970); Herman (2002); Prince (1987); Ricœur (1984); Richardson 

(2000); Ryanová (1992). 
36 Je nutné poznamenat, že ne všichni autoři odlišování narativu a narativity respektují a termíny užívají 

promiscue (cf. Abbott, 2009a [2002]; Rymanová, 2009; Schardt, 1999). 
37 Ne všichni teoretici s Princovou definicí narativity souhlasí. Například Rudrum (2008) ji kritizuje za to, 

že je příliš svázána s recipientovým subjektivním úsudkem o narativu, který může být ovlivněn příliš mnoha 

faktory (kulturou, inteligencí nebo vkusem). 
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podle Prince vyskytuje u narativů, které mají pointu. Hierarchická struktura textu je v přímé 

úměře ke stupni narativnosti.38 

Někteří autoři přistupují k definování narativu komparativní metodou, kdy narativ 

srovnávají s dalšími typy textů. Chatman (2000) [1978] pracuje zvláště s fikčním narativem 

a staví jej do protikladu k dalším třem textovým typům – argumentu (text vycházející 

z logiky a pokoušející se přesvědčit čtenáře o platnosti tvrzení), deskripci (text zabývající se 

vlastnostmi věcí) a okrajově i expozici (akt výkladu při absenci názoru). Privilegované 

postavení mu nepřipisuje. 

Od ostatních textových typů se narativ, v pojetí Chatmana (ibid.: 16), odlišuje 

jedinečnou dvojitou časovou logikou – chrono-logičností (chrono-logic). Rozdělíme-li 

časový pohyb na externí (např. délka knihy) a interní (např. délka jednotlivých sekvencí 

společně vytvářejících zápletku), pak text, aby mohl být označen za narativ, musí obsáhnout 

obě tyto složky. Na to navazuje Chatmanovo (1978) rozlišení příběhu (story) a diskurzu 

(discourse). 

Bylo by však zavádějící se domnívat, že jakákoli typologie bezproblémově a s jistotou 

odliší narativy od jiných typů textu. Zvláště po příchodu nových médií a s tím související 

proměny narativu.39 S trochou nadsázky si dovolím říci, že narativy jsou živoucími entitami 

a jako takové se v prostoru a čase mění. Je otázka, zda lze nabídnout jednu konkrétní definici 

narativu, která by byla dostatečně obecná, aby pokryla narativy ve všech mediálních formách 

a současně dostatečně specifická, aby je s jistotou odlišila od jiných textových typů. 

Procházíme-li literaturu, nacházíme mnoho pokusů o takovou definici, po níž většinou 

následuje kritické zhodnocení jiného teoretika, který nalezne její slabinu, důvod, z jakého 

                                                 
38 V odborné literatuře se místy setkáváme se synonymním označením narrativehood pro narativitu, a to 

zejména ve smyslu binárního rozlišení mezi narativními a nenarativními texty (cf. Herman, 2004 [2002]). 

Toto dělení Herman přirovnává k rozlišování mezi intensionálními (intensional) a extensionálními 

(extensional) aspekty narativů (literárních děl), vycházejících z teorie možných světů (possible worlds), podle 

níž náš aktuální, žitý svět obklopují světy možné. (cf. Doležel, 2003 [1998], 2014; Ryanová, 1991) 
39 Je například otázkou, do jaké míry může obstát mediálně nespecifická definice narativu. Narativ neexistuje 

ve vakuu a materiální prostředí zvoleného média jej jistě nějakým způsobem formuje (tištěná kniha 

nepochybně nabízí zcela jiné narativní možnosti než prostředí internetu). K tématu se vyjadřují i Ryanová 

a Thon (2014). 
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nepokrývá celé narativní spektrum, případně, v čem spatřuje odlišení od jiných textů 

za pokulhávající.40 

 

1.2.2 Příběhy, narativní diskurzy, příběhové/narativní světy 

Pokud se z pohledu postmoderní naratologie zdá být obtížné nalézt shodu ohledně 

jednotné definice narativu, pak bod, v němž se teoretici shodují, je dělení narativu na dvě 

základní složky, a to příběh a narativní diskurz (i zde se terminologie může lišit, ale podstata 

zůstává obdobná). Z historické perspektivy stojí za zmínku snahy ruských formalistů 

ve 20. letech 20. století o postihnutí literárnosti41 literárních textů, které vedly k distinkci 

fabule42 (fabula) a syžetu43 (syuzhet/sjuzet). Tedy rozdílu mezi příběhem samým (jeho 

prostým popisem) a jeho narativním (uměleckým) uchopení, dějovým půdorysem. Vyprávění 

přichází až s fabulí. 

Tato polarizace je pro studium narativu od počátku významná. Jednotliví autoři s ní 

dále pracují44, případně z ní vycházejí (což nevylučuje, že její vymezení ne vždy chápou 

synonymně s tradicí formalismu45). Pro analytické odlišení událostí příběhu, k nimž text 

referuje na jedné straně a  jejich narativního způsobu zachycení na straně druhé se například 

ve francouzských textech setkáváme s rozlišením histoire a discourse, v německých s Fabel 

a Geschichte, v anglických se story a plot, resp. přesnějšími story a narrative discourse.46 

                                                 
40 Příkladem mohou být polemiky, zda má být definujícím znakem narativu i osoba vypravěče. Abbott 

(2009a) [2002] upozorňuje, že jeho definiční zařazení by eliminovalo např. řadu filmů nebo dramat, které sice 

nesporně prezentují příběh, ale činí tak bez vypravěče. (ibid.: 238) 
41 Jakési bazální podstaty literárních textů, která tyto texty odlišuje od neliterárních jazykových projevů 

(zjednodušeně řečeno se zde zabýváme hodnocením literárně umělecké kvality, jak se jí věnoval například 

Jakobson). 
42 Z latinského fābula = vyprávění, bajka. 
43 Z francouzského le sujet = předmět, látka, námět. 
44 Ve vztahu k této dichotomii se v teorii setkáváme s jeho alternativními pojetími, například v podobě 

tříprvkových modelů. cf. Balová (1985), která rozlišuje mezi příběhem (story), textem (text) a fabulí (fabula); 

resp. Doležel (1989), který fabuli a syžetu přikládá upravené významy (ibid.: 45-49). 
45 Jejich interpretace a uchopení je ovlivněno epochou naratologie, v níž je konkrétní autor zpracovává. 

Pro kritický přehled historie, včetně významových nejasností, cf. Pier (2006). Např. v Chatmanově (1978) 

dělení příběhu a diskurzu je zejména pojmové vymezení diskurzu obsáhlejší než striktnější syžet a zahrnuje 

například osobu vypravěče. 
46 Plot a story jsou běžně v anglickém jazyce užívány zaměnitelně, což může být v podobném naratologickém 

rozlišení matoucí. Navíc, chápeme-li plot jako český děj, pak nejde ve vztahu k fabuli/syžetu o synonymum. 

(cf. Pier, 2006). Dodávám, že v porovnání se syžetem je narativní diskurz pojmem obsáhlejším, v případě 

snahy o pojmové postižení syžetu někdy autoři používají Aristotelův mythus. 
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Současně je tato distinkce stále platná a aplikovatelná i pro studium literárního interaktivního 

narativu (například ve vztahu k příběhu se sice polemizuje o tom, zda má a musí mít začátek 

a konec, nicméně o tom, že sestává ze sledu událostí, panuje v zásadě shoda). Otázku, co 

přichází dřív – příběh nebo narativní diskurz – lze připodobnit k logickému paradoxu slepice 

nebo vejce. Odpovědi a argumentace jednotlivých autorů se různí.  

Abbott (2009b) pojmy fabule a syžet překládá s odkazem na ruský formalismus jako 

příběh (story) a jeho vyjádření (its rendering). V souvislosti s tímto základním dělením 

shrnuje dva problematické body: (1) lze příběh odlišit od jeho vyjádření, které, jak se zdá, 

příběh také generuje a není tedy jednoznačné, že příběh předchází jeho vyjádření;47 (2) 

v návaznosti na bod (1) vyvstává otázka opakovatelnosti příběhu, který se může objevit 

v různých vyjádřeních v různých médiích – lze jej v takovém případě jednoznačně 

identifikovat nebo každé jednotlivé vyjádření produkuje nový příběh? (ibid.: 41) Tyto otázky 

nabývají ještě nových významů, klademe-li si je ve spojení s literárním interaktivním 

narativem, na nějž zde, Abbott, zatím nepomýšlí. 

Ve své předchozí práci se Abbott (2009a) [2002] přidržel zažitější terminologie, když 

narativ označil za sloučeninu dvou komponentů: příběhu (story) a narativního diskurzu 

(narrative discourse). Příběh popisuje jako „událost nebo sekvenci událostí (akce)“. (ibid.: 

19) V tomto ohledu se odklání od názoru, že narativ mohou tvořit minimálně dvě události, 

jak se domnívá například Barthes. Narativní diskurz Abbott popisuje jako reprezentaci oněch 

událostí, způsob vyprávění. Jinými slovy, příběh je ve formě kognitivního konstruktu 

a narativní diskurz je jeho textovou podobou. 

Novodobějším doplněním odlišování příběhu od narativního diskurzu je koncept 

příběhového světa (storyworld). Jeho pojmenování vnesl do naratologie Herman (2002) 

a dále se jej zhostila zejména kognitivní naratologie. Je kategorií možného světa (possible 

world).48 Herman příběhové světy obecně definuje jako „mentální modely toho, kdo udělal 

                                                 
47 Abbott (2009a) [2002] se zamýšlel nad narativem také ve vztahu k počítačovým hrám (konkrétně se 

zabýval tzv. role-playing games – hrami na hrdiny). Na tyto hry aplikuje premisu, že se „zdá“, že příběh 

existuje před narativem (v tomto ohledu v zásadě nesouhlasí s Cullerovým tvrzením, že příběh neexistuje 

do okamžiku, než je vyjádřen), a dochází tím k závěru, že je nelze pokládat za narativy. (ibid.: 35 an.)  
48 Z jeho teoretického uchopení nepochybně vychází. Filozoficky založená teorie možných světů (theory of 

possible worlds) je v podstatě moderní adaptací Leibnizova konceptu, jehož kořeny lze hledat v logickém 

diskurzu. Odtud si ji v 70. letech 20. století propůjčila a adaptovala literární teorie, resp. naratologie. 

cf. Doležel (2003) [1998], Eco (1979), Ryanová (1991). 
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co, komu a s kým, kdy, kde, proč a jakým způsobem ve světě, k němuž se recipienti 

přemísťují“. (ibid.: 9) 

Příběhový svět je světem, v němž se příběh odehrává. Umožňuje čtenáři porozumět 

narativnímu diskurzu. Herman jej dává do souvislosti s lingvistickou koncepcí diskurzivního 

modelu, který čtenáři napomáhá porozumět narativně organizovanému diskurzu. Je tedy 

komplexní mentální reprezentací. Čtenář jej konstruuje skrze diskurz při současném 

zvažování explicitně prezentovaných textových podnětů a tvorbě logických úsudků. 

S dějovou progresí se příběhový svět stává komplexnějším, průběžně se dotváří. Je kontextem 

objímajícím příběh a narativní diskurz (časově, prostorově i v kauzálních souvislostech). 

Příběhové světy jsou „světy evokované narativy“. A současně recipročně, narativy mohou 

být popsány jako „blueprinty pro specifický mód tvorby světa“. (Herman, 2009: 105) 

Deset let od vydání Ryanovou editované knihy Narrative across Media přistoupila 

autorka v koeditorském počinu s Thonem (2014) k jejímu pokračování. Jak v úvodu 

objasňuje, s přihlédnutím k novým vývojovým směrům studia narativu se namísto názvu 

Narrative across Media II rozhodli pro Storyworlds across Media. Nahrazení slova narativ 

příběhovým světem má rezonovat s konceptem „světa“ na širší kulturní scéně. (ibid.: 1an.)  

Ryanová a Thon (2014) považují příběhové světy za vhodný teoretický nástroj 

reprezentace přesahující média a utvářející prostor pro přemýšlení o narativu za hranicemi 

jeho jazykově založených forem. Současně je pokládají za možný bod konvergence 

a srovnání pro mediální studia pod vlivem exploze nových typů médií ve 20. století (nových 

médií včetně). V návaznosti na Hermanův výrok Ryanová s Thonem doplňují: „… zatímco 

autor vytváří příběhový svět skrze produkci znaků, je to čtenář, divák, posluchač nebo hráč, 

který používá blueprint konečného textu ke konstrukci mentálního obrazu světa.“ (ibid.: 3) 

Vstup do příběhového světa je v mysli každého čtenáře. Pravidla, která jej obklopují, se liší 

od pravidel světa, v němž čtenář žije.  

 

1.2.3 Poznámka k žánrům 

z francouzského genre = rod, druh, typ 

 

S rozdělením narativu na příběh a narativní diskurz souvisí i otázka žánrů. Jednotlivé 

narativní diskurzy lze na základě zobecnění určitých shodných rysů (formálních 
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a obsahových) subsumovat pod jednotlivé žánrové kategorie. Literaturu lze z tohoto hlediska 

chápat jako množinu žánrů (jejíž ohraničení není beze zbytku neprůchodné). Z pohledu 

čtenáře jsou žánry „soubory konvencí a očekávání“. (Culler, 2011 [1997]: 73) Hrabák (1977) 

[1973] už samotnému žánru přisuzuje sdělovací hodnotu, protože „už samo žánrové zařazení 

díla předem sugeruje určité významové kvality.“ (ibid.: 95)  

Opakovaně se v historii naratologie (ale i dříve) setkáváme s pokusy o schematizaci 

žánrů. „Naše literatura je determinována existencí žánrů,“ píše Thibaudet v roce 1930. (1986 

[1930]: 340) Z historické perspektivy některé žánry přežívají dějinné epochy, a to i bez 

větších změn, zatímco jiné se transformují, mizí, resp. se objevují nové žánry. 

Todorov (1995) [1978] možnost zrodu nových žánrů odmítá. Z jeho pohledu nové 

žánry zcela jednoduše vycházejí z jiných žánrů. „Nový žánr je vždy transformací jednoho 

nebo více dřívějších: inverzí, nahrazením, kombinací. […, pozn. aut.] Literatura nikdy nebyla 

bez žánrů; je to systém konstantní transformace…“ (ibid.: 15) Přičemž žánry nahlíží jako 

výsledek, kodifikaci institucionálního diskurzu. 

V obdobném duchu se vyjadřuje Meyer (1999), nicméně je nutné připomenout, že 

oba dva pánové se na žánrovou klasifikaci dívají z pohledu tradiční literatury. 

 

 „Žádné učlenění literárních žánrů nemá věčnou hodnotu. Aniž bychom chtěli nekriticky 

přijímat Brunetièrovu (1890) ‚darwinisticko-organickou‘ tezi o ‚rození‘ a ‚umírání‘ 

jednotlivých žánrů, je přesto možné v celých dějinách literatury sledovat proces 

ustavičného vznikání nových druhů, k němuž dochází nejčastěji formou překódování 

druhu již existujícího.“ (ibid.: 77) 

 

Podle Meyera (1999) je uchopení problematiky žánru komplikované. Pokud se jej 

pokoušíme definovat, lze tak činit z pozice interního a externího vymezení. Interní vymezení 

hierarchizuje žánr do dalších podskupin, například lyrika-sonet-milostný sonet; na druhou 

stranu externí vymezení se jej snaží vymezit vůči dalším pojmům, jako jsou typy textů nebo 

écriture. 

Použijeme-li Meyerovu terminologii, pak Chatman (2000) [1978] se žánry zabýval 

z pozice vnějšího odlišení. Žánry považuje za kombinace textových typů. Přestože každý text 

primárně a majoritně vychází z jednoho textového typu (narativ, argument, deskripce a 

expozice), do větší či menší míry je těm ostatním podřízen. 
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Pro Derridu (1980) je každý text žánrově spřízněný, nicméně může vykazovat rysy 

více než jednoho žánru. Současně se domnívá, že toto normativní pojetí žánru je pro tvorbu 

samou limitující. 

 

„Žánrová hierarchie také naznačuje hierarchii literárních útvarů. Nejvýše v ní stojí tvorba 

umělecká (s odvětvím tvorby avantgardní, tj. takové, která hledá nové možnosti výrazové 

i tematické).“ (Hrabák, 1977: 92)  

 

Právě o elektronické literatuře se někdy hovoří v intencích literatury avantgardní, 

okrajové, experimentální. 

 

1.2.4 Poznámka ke struktuře klasického narativu 

Struktura je slovo objevující se v mnoha disciplínách a jeho význam lze nahlížet 

polysémně. „Sám význam struktury implikuje vzájemnou souvislost (interdependenci) 

prvků, které konstituují objekt,“ vyjadřuje se Hrabák (1977) ke struktuře v pojednání 

o literárním díle. (ibid.: 69) Níže je užíván ve smyslu souvztažnosti prvků. 

Narativní strukturu je možné uchopit z různých pohledů: vztáhnout ji pouze k řazení 

jednotlivých událostí příběhu jako složky narativu (z čehož vycházejí modely narativní 

gramatiky49); popřípadě se jí zaobírat obšírněji v kombinaci současně se strukturou druhé 

ze složek narativu – narativního diskurzu, tedy strukturou vlastní narativní komunikace.50 

„... tuto knihu není třeba číst přísně lineárním způsobem. Všechny kapitoly tu 

představují jakoby určité uzly, z nichž lze pak rekonstruovat různé sítě,“ nabádají editoři 

Úvodu do literární vědy v kapitole Vymezování: Literatura – věda – teorie. (1999: 14) 

Lineární versus nelineární jsou pojmy, které se při popisu textu interaktivního narativu, 

resp. jeho složek, objevují, ne vždy přesně, k demonstraci jedné z odlišností od tradičního 

narativu.51 

                                                 
49 cf. Propp (1968) [1928]. 
50 cf. Chatman (1978). 
51 cf. Aarseth (1997), který popisuje epistemologický konflikt obklopující jeho užívání termínu nelineární 

(nonlinear) v pojednáních o kybertextech. (ibid.: 2-3) Ve studiích nových médií bývá linearita pojímána 

odlišně od literárně teoretického uchopení a dávána do souvislosti s analogovými médii v protikladu k novým 
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Z pohledu narativní komunikace se konvenční, nejjednodušší narativy historicky 

vyznačují svojí (převažující) linearitou52 (a jako takové se lineárně také čtou). Přemítáme-li 

o vzájemném propojení jednotlivých událostí (dynamických motivů) vytvářejících příběh, 

pak jsou řetězením příčiny a následku v časové posloupnosti od dřívějších k pozdějším, 

od začátku do konce. Právě jejich lineární kauzální řetězení vytváří narativ. Naopak, 

uvažujeme-li o linearitě narativního diskurzu, pak ta bývá i v případě klasického narativu 

z důvodů uměleckého záměru někdy nahrazena nelineárním pojetím (z pohledu narativního 

diskurzu není nelinearita u interaktivního narativu novým přístupem, ale přesněji řečeno je 

jeho standardní součástí). 

Kořeny diskuze o narativní struktuře příběhu nacházíme v Poetice (umění 

básnickém), k níž (nejen) naratologové dodnes často odkazují jako k výchozímu bodu 

narativní teorie. Aristoteles (1963) se v ní kromě jiného zabývá dramatickou kompozicí 

a definuje některé ze zásad slovesného umění. Ve vztahu k dramatu postuluje zásadu tří 

jednot, tedy drama se má odehrávat na jednom místě, v jednom čase (chápaném 

chronologicky) a obsahovat jednu dějovou linii.53  

S největší úctou přistupuje Aristoteles ke tragédii, které věnuje podstatnou část spisu. 

Považuje ji za nejserióznější formu ideálního dramatu. Její estetickou kvalitu lze posoudit 

ve vztahu k šesti elementům, které definoval následovně: mythos (děj), éthos 

(postavy/charakterizace), dianoia (myšlenková stránka/význam), lexis (dikce/verbální 

vyjádření), opsis (podívaná/výprava – prvek vizuality) a melos (hudba/rytmus).54 Mythos 

jako koherentní děj příběhu vyvíjejícího se v logickém sledu začátek-střed-konec, kdy důraz 

je kladen na rytmickou linearitu. Aristoteles hovoří o příčinné souvislosti v ději. V teorii se 

někdy setkáváme s nepřesnými interpretacemi naznačujícími, že Aristotelova definice 

                                                 
médiím, k jejichž narativnímu obsahu přistupuje čtenář nelineárně, resp. (v řadě případů možná přesněji) 

multilineárně. 
52 Tím však nepopírám, že v historii literatury lze najít řadu výjimek a i narativy, jejichž strukturu historicky 

nazýváme lineární, nejsou ve všech případech ryze, prototypicky lineární. 
53 Toto pravidlo se po staletí dodržovalo, např. francouzský klasicismus jej považoval za závazný. 
54 Aristoteles klade důraz na reprezentaci v čase, nicméně obdobně důležitá je též reprezentace v prostoru. 

Abbott (2009) se domnívá, že fixace naratologů na reprezentací časovou v neprospěch prostorové může 

souviset s faktem, že rané úvahy o narativu se zaměřovaly na narativ verbální, ať už ústní nebo písemný. 

Druhým vysvětlením by mohl být důraz, jaký bývá kladen na napětí, které narativ časově pohání vpřed. (ibid.: 

160) 
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tragédie zahrnuje nutnou přítomnost těchto tří na sebe navazujících částí. Aristoteles se však 

vyjadřoval k estetické kvalitě tragédie, k její „úplnosti“, potažmo „dokonalosti“. (1963: VII) 

Lidové pohádky, jako jeden z příkladů původních narativů tezi lineárního syžetu 

chápaného jako obdobu (nelze pojímat synonymně) aristotelovského mythosu, dokládají 

(včetně vzestupného lineárního děje).55 Přiřadíme-li každé jednotlivé události textu písmeno 

a intencionalitu naznačíme šipkou, lze lineární strukturu schematicky vyjádřit následovně: 

A→B→C→D→E. Variací lineární narativní struktury je cyklická, kterou Berger (1996) 

nazývá La Ronde. Události v ní na sebe navazují, jedna vede ke druhé, ale současně ta 

poslední se souvisle vrací k té úvodní a příběh kruhově uzavírá. Vnitřní logiku příběhu určuje 

princip kauzality, jíž lze vyjádřit následovně: AB→BC→CD→DE→EA. 

Pro Chatmana (2000) se příběhová kauzalita nemusí nutně opírat o řetězení 

A vedoucího do B, B do C a C do D. Chatman zmiňuje možnosti vnitřní struktury vycházející 

z kontingence. V ní sice A stále vede do B, ale nemusí se tak stát v důsledku přímé kauzality, 

ale naopak nepřímo. To samé se může opakovat v případě B ústícího do C. V tomto případě 

se jedná více o vzájemné působení, kdy všechny části společně vyvolají situaci později 

vedoucí do X. (ibid.: 16) 

Todorov (1975) také smýšlí o narativní struktuře jako o  cyklické namísto lineární. 

V teorii rovnováhy a ztráty rovnováhy rozděluje proces narace do pěti částí, stav počáteční 

rovnováhy daného fikčního světa (status quo); rozvrat rovnováhy v důsledku nějaké události 

(většinou zásahem zvenčí); rozpoznání nerovnováhy; pokus o překonání ztráty rovnováhy 

(její znovunalezení) a rekultivace rovnováhy (proces narace je ukončen opětovným 

nalezením rovnováhy), kdy děj příběhu je posouván vpřed touhou po nastolení rovnováhy. 

Tu nelze ztotožňovat s počáteční rovnováhou, neboť v průběhu procesu znovunastolení došlo 

k její transformaci. Toto narativní schéma nachází Todorov u všech příběhů. 

Složitější narativy, resp. příběhy se jednoduché lineární struktuře vymykají. Odklon 

bývá zřetelný v moderní, a ještě významněji v postmoderní literatuře, kde se setkáváme 

s paralelními (parallel) a více-zápletkovými (multi-plot) narativy. Jejich příklady z oblasti 

klasické literatury vyjmenovává například O’Neill (2008a: 368 an.). Ve vztahu 

                                                 
55 Bettelheim (1976) je pokládá za nejdůležitější žánr, neboť nás například seznamují s konceptem narativu, 

ale rovněž dětem pomáhají překonávat možná psychologická úskalí v životě. Obdobně se vyjadřuje Berger 

(1996) a nazývá je pranarativitou (protonarativity), z níž pramení veškeré další narativní formy. 
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k interaktivnímu narativu zdůrazňuje řada teoretiků nových médií právě odklon od linearity 

jako jeden z jeho definičních znaků.56 Jak je z výše uvedeného zřejmé, černobílé rozlišení 

mezi lineárním (analogovým) narativem a nelineárním (digitálním) interaktivním narativem 

je minimálně nepřesné.  

Tuto pasáž uzavřu symbolicky citací Derridy (1997), který dává odklon od linearity 

do souvislosti s koncem knihy. Svým přemítáním jako by odkazoval k hypertextu57:  

 

 „Konec lineárního rukopisu je vskutku koncem knihy, [vynechána pozn. pod čarou, 

pozn. aut.] i když, i dnes, v dobrém i ve zlém, je to ve formě knihy, že nové rukopisy – 

ať už literární nebo teoretické – sobě umožňují být obaleny. Je to méně otázkou svěřování 

nových rukopisů do obalu knihy než konečně čtení toho, co se napsalo mezi řádky 

ve svazcích. To je také důvodem proč, počínaje psaním bez řádku, člověk začne znovu 

číst minulé rukopisy podle odlišné organizace prostoru. Pokud dnes problém čtení 

zaujímá přední místo ve vědě, je to způsobeno tímto napětím mezi dvěma věky rukopisů. 

Právě proto, že začínáme psát, psát odlišně, musíme odlišně znovu číst už přečtené.“ 

(Derrida, 1997: 86-87) 

                                                 
56 cf. Landow (1992), Bolter (1991). 
57 Pro zasazení Derridových úvah do kontextu konceptu hypertextu cf. Landow (2006), Bolter (1991). 
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2. Terminologická poznámka k textu, interpretaci 

a intertextualitě 

 

z latinského textum = tkanina, stavba; 

textus = tkáň, pletivo; texere = tkát, stavět 

 

Disertační práce zabývající se elektronickou literaturou, resp. interaktivním 

narativem se používání specifického předmětu literatury – textu, nevyhne. Materiálně 

zachycený narativ je bezpochyby typem textu. Jak píše Culler (2011) [1997]: „narativ 

zobrazuje texty.“ (ibid.: 92) Textově-lingvistická analýza přisuzuje narativům eminentní, 

snad až archetypální postavení mezi ostatními typy textů. Narativ bývá analyzován 

z textového hlediska, v protikladu k dalším, nenarativním textovým typům, jak bylo 

v předešlé kapitole ukázáno na příkladu Chatmanovy (2000) klasifikace, resp. dvojité 

chrono-logičnosti.  

 

„Hranice narativu byly většinou stanoveny, co se týče textově-vnitřních kritérií (tj. formy 

a obsahu) a na úkor textově-externích (tj. funkčních, socio-kulturních) kritérií.“ 

(Georgakopoulouová, 2008: 595) 

 

Georgakopoulouová zdůrazňuje, že právě textově založený přístup k narativu mu 

dává mimo jiné možnost vhodně zastřešit nehomogenní žánrovou množinu. To lze, podle 

mého, analogicky aplikovat také na literární interaktivní narativ v dílech elektronické 

literatury. 

 Není mým záměrem zde text postihnout v celé jeho květnaté komplexitě, 

ale současně se domnívám, že se nemohu vyhnout úvodní poznámce k jeho rámcovému 

uchopení a kontextu. Jsem si současně vědoma polemiky teoretiků zabývajících se tematikou 

elektronické literatury, do jaké míry lze pojem text58 používat při jejím studiu (například zda 

                                                 
58 Specifičností elektronické textuality se zabývali např. Murrayová (1997) nebo Aarseth (1997). Haylesová 

(2005) na ně navazuje a shledává užívání pojmu text v kontextu elektronické literatury za potenciálně 

problematické. Text je podle ní příliš konotativně spjatý s tištěnou literaturou, tedy jako by text byl „inertní, 

nereaktivní substancí, která může být přelita z jedné nádoby do druhé bez vlivu na její samotnou podstatu“. 

(ibid.: 94) Navrhuje nazývat text v elektronické formě vhodněji procesem namísto objektu. Tento konstrukt 

podle ní výstižněji reflektuje povahu elektronického textu, sestávajícího z částí, které mohou být uloženy 
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je textem i samotný kód59). Já se jej v této práci uchopím, jak je oboru nových médií vlastní, 

interdisciplinárněji. Vycházím jak z tradičního pohledu literární teorie pojímajícího 

(literární) text zejména jako východisko pro interpretaci textu díla, tak z pohledu mediálních, 

resp. kulturálních studií, umožňujících jeho poměrně široké nahlížení, které je v případě 

elektronické literatury nezbytné (je možná zbytečné doplňovat, že patrný je také vliv 

lingvistiky60).61 Tento přístup mi, věřím, dovoluje zahrnovat do interpretace textu díla také 

otázky, co se s textem konkrétního díla elektronické literatury při aktech čtení a související 

interpretace fyzicky děje. Simanowsky (2009: 14) hovoří o přesunu od „hermeneutiky 

lingvistických znaků k hermeneutice intermediálních, interaktivních a zpracovávaných 

znaků“, tedy vedle významu textu se zabýváme i otázkou významu zobrazení textu 

v interakci se čtenářem.  

 

2.1 Vybrané přístupy k (literárnímu) textu 

Text je v užším pojetí kohezivním a koherentním jazykovým útvarem (lingvisticky 

vzato výstavbovou strukturou provázaných syntaktických jednotek). V rámci nahlížení textu 

z pozicí odlišných škol a přístupů se připojují další hlediska: textualita, intencionalita, 

intertextualita, kontext, tematická a funkční jednota, význam/významová pluralita, 

ohraničenost a jiná. „Literární věda – na rozdíl od lingvistiky – pokládá text za centrum svého 

světa,“ domnívá se Pavelka (1998: 136). „…text musí být v ý c h o d i s k e m [text slova se 

zdá být proložený, pozn. aut.] literárního studia,“ uvádí Hrabák (1977: 51)62 

                                                 
na různých místech, z nichž se teprve pomocí hardwaru a softwaru produkuje text. Obdobně se pojmem text 

ve vztahu k elektronickým textům zabýval Vandendorpe (2007), který se domnívá, že pro jeho hybridní 

povahu bychom jej mohli nahradit pojmem dokument. 
58 S omezenějšími ukázkami interaktivního narativu se sporadicky setkáme i u tradičních médií, například 

ve filmu nebo v tištěné literatuře. 
59 Mohli bychom říci, že v zásadě ano, nicméně při čtení většiny děl elektronické literatury není jeho znalost 

nutná. Naopak vhodnou se jeví při kritické analýze jednotlivých děl. 
60 Příkladmo Doležel (2003) při svém literárně teoretickém uvažování vychází z lingvistické definice textu, 

který chápe jako „nejvyšší souvislou jednotku jazykového sdělení“. (ibid.: 257) 
61 Například Haylesová (2006) o chápání pojmu textu mimo hranice lingvistiky hovoří jako o psaní (writing) 

a zahrnuje do něj též kód. 
62 Hrabák (1977) však dále v textu dodává, že jeho pojednání se týká jazykových projevů. „Abychom mohli 

srovnávat navzájem r ů z n é  d r u h y  u m ě n í, je účelné vytvořit takovou definici textu, která by počítala 

s jazykem chápaným v nejširším slova smyslu, tj. s ‚jazykem‘ jako prostředkem komunikace mezi lidmi, 

využívajícím i jiné prostředky než lidskou řeč (dopravní značky, malířství atd.).“ (ibid.: 51) 
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„Text je struktura skládající se z prvků signifikace [elements of signification, pozn. aut.], 

přičemž větší nebo menší jednota těchto prvků se manifestuje ze sebe sama. Text tudíž 

sestává z prvků signifikace, jednoty těchto prvků a manifestu této jednoty. V užších 

používáních je ‚text‘ omezen na lingvistické jednoty, v širších používáních na jakékoli 

skupiny fenoménů, a dokonce i bytí samo může být chápáno jako ‚text‘.“ (Radloff, 1993: 

639) 

 

Subsumovanou kategorií je zde literární text, vytvářející z hlediska textové typologie 

textovou kategorii per se. Je nositelem estetické funkce, který byl před příchodem nových 

médií nazírán jako permanentně fixní63 jazyková podoba autorova tvůrčího záměru, jíž je 

možné dílo dále reprodukovat. Literární text „představuje předpokladovou vrstvu literárního 

kódu, pragmatický předpoklad literární komunikace“. (Vašák et al., 1993: 134) Pro úplnost 

dodávám, že dílem se text stává až v průběhu literárního (komunikačního) procesu. V rámci 

komunikačního řetězce autor-text-čtenář autor čtenáři nikdy nepředává dílo jako takové, ale 

text díla, který se dílem stává v okamžiku recepce. (Vašák et al., 1993: 20)64 Text je conditio 

sine qua non díla. 

Autoři svázáni s avantgardním pařížským čtvrtletníkem Tel Quel se teoriemi textu 

(výstižněji – literárního, narativního textu) hojně zabývali. Byl pro ně rukopisem (écriture). 

Stavěli se odmítavě k historickému chápání textu jako samostatné, soběstačné struktury 

ve prospěch kontextově provázané (tím se dostáváme k intertextualitě, o níž bude pojednáno 

dále v této kapitole). 

Jedním z přispěvovatelů Tel Quel byl Roland Barthes. I on píše o rukopisu (écriture) 

jako o dynamickém objektu v procesu, generujícím stále nové a další významy. (Barthes, 

1967) Konečnost tradičně chápaného literárního díla je rukopisem překonána. V později 

                                                 
63 Právě fixovanost jako formální hledisko zdůrazňuje například Hrabák (1977: 23 an.). Spatřuje v něm zájem 

na uchování textu (informace, jíž nese), v němž shledáváme určitou hodnotu pro budoucnost. Ta je ještě více 

patrná ve vztahu k textu literárnímu. „Literární text v užším slova smyslu má určitou intencionalitu, tj. je 

komponován s předpokladem, že se bude tradovat.“ (ibid.: 51) 
64 Vašák et al. (1993) upřednostňuje schematické zachycení „autor – text díla – společnost“, kdy u textu díla 

ještě podtrhuje jeho „předpokladovou vrstvu uměleckého sdělení“. (ibid.: 20) Genezi textu díla lze pozorovat 

od autorské fáze v rámci textového procesu, který je „… uvažovaný jako systém, je popsán množinou prvků, 

množinou vztahů a funkcí, kterou systém splňuje. Funkcí systému textového procesu je vytvoření textu díla, 

jeho geneze.“ (ibid.: 70) 
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vydané, pro naratologii snad až kanonické, knize S/Z65 (1970) přistupuje k definování nového 

paradigmatu – opozice textů čitelných (texte lisible) a pisatelných (texte scriptible)66, 

zjednodušeně řečeno textu uzavřeného a otevřeného.67 Právě na toto Bartesovo rozlišení 

literárních textů, a s tím souvisejících úvah o aktivním čtenáři, odkazuje řada teoretiků 

elektronické literatury a literárního interaktivního narativu v kontextu mimo jiné osvobození 

čtenáře od linearity narativu. 

Cílem literárního díla, resp. literatury obecně má být napomoci čtenářům v přechod 

v producenty textu, nikoli prosté konzumenty, kteří v aktu recepce textu pouze přijímají jeho 

předkládaný význam. Zatímco čitelné texty jsou obecně snadno přístupné a míří 

na tradičního, pasivního čtenáře, který je v očích Barthese spíše lenivý, úsporný na jakoukoli 

aktivitu za hranicí přijetí/odmítnutí textu a preferující texty s tradiční, Aristotelovskou 

tříprvkovou sledovou linií ve formě začátek-střed-konec; pisatelné texty jsou určeny 

angažovanému čtenáři, který neváhá s textem disponovat, zasazuje jej do kontextu (tyto texty 

často pracují s intertextualitou), zvládá nové čtenářské kompetence. Přistupuje k textu 

v jiném módu čtení, otevírajícím dveře pluralitě významů (v protikladu k tradičnímu 

konzumnímu aktu čtení), která popírá autorovu vepsanou ideologii a odráží se například i 

v četnosti možných začátků a konců. 

V knize S/Z přispívá Barthes k diskuzím o roli čtenáře a aktu čtení. Žánrovou 

klasifikaci pokládá pro čtenáře za nevýznamnou. Čtenář se v procesu specifického způsobu 

čtení pisatelných textů zapojuje do hry s kódy, k níž ho text pozívá.68 Pisatelné texty 

                                                 
65 Knihu S/Z pokládám za zpečetění přerodu Barthesových raných strukturalistických úvah 

v poststrukturalistický přístup k literárnímu textu (přestože mezi teoretiky se o zařazení S/Z stále vedou 

spory). Barthes v ní pracuje s Balzakovou povídkou Sarrasine, kterou chce z původní podoby čitatelného 

textu přetvořit v text pisatelný. Z tohoto důvodu ji rozdělil na 561 částí (jednotek četby), které nazval lexie. 

V návaznosti na Barthese se koncept lexií později objevuje u teoretiků hypertextu, resp. interaktivního 

narativu. 
66 Ve svých předešlých publikovaných pracích i článcích jsem používala svého překladu Barthesovy distinkce 

na texty ke čtení a texty ke psaní. Zde jsem se však rozhodla od mého původního překladu ustoupit a uchýlit se 

k českému překladu S/Z Josefa Fulka (Praha: Garamond, 2007), který se mi zdá vhodnější. 
67 Barthesovo dělení doplňuje Fiske (1989a) o kategorii textu produkovatelného (producerly text), stojící mezi 

texty čitatelnými (anglicky readerly; klasické texty) a texty pisatelnými (anglicky writerly; podle Fiskeho 

spíše avantgardní žánry určené náročnějšímu publiku). Na rozdíl od klasického textu je text k produkci 

dostatečně otevřený, aby čtenáři nabídl možnost nepřijmout předkládanou dominantní ideologii. Současně ale 

nevyžaduje nadmíru aktivního čtenáře. Jedná se o text populární, jeho význam je čtenářům v podstatě snadno 

dostupný. Čtenáři má kromě významu (meaning) nabídnout i potěšení (pleasure). 
68 Ve strukturální analýze povídky Sarrasine Barthes prakticky aplikoval svoji typologii pěti kódů 

(hermeneutický kód, kód sémů a označujících prvků, symbolický kód, proairetický kód a kulturní kód), které se 
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konstruuje sám čtenář. „Píše“/vytváří si je v mysli, význam se mu triumfálně vyjevuje při 

čtení v jeho vlastních myšlenkách. Čitatelné texty Barthes nazývá zastaralými, ve srovnání 

s pisatelnými jim přisuzuje zápornou hodnotu. Komplementárně s tím z pozice psaní Barthes 

(1970) diferencuje mezi autorem (écrivain) a spisovatelem (scripteur/écrivant). Pro autora je 

cílem a uměním již samotný akt psaní, zatímco pro spisovatele je cílem napsání o něčem. 

Na výše popsané navazuje Barthes v knize Le plaisir du text (1973), v níž se zabývá 

vztahem textu a čtenářovy (tělesné) touhy. Kontrastně rozlišuje mezi dvěma estetickými 

účinky textu, a to potěšením (plaisir) a smyslovou, snad až orgasmickou, rozkoší 

(jouissance). Smyslová recepce textu souvisí s tou tělesnou. Potěšení je v zásadě 

předvídatelné a odpovídá odezvě na čitatelný text, nezpochybňující tradiční čtenářovu pozici 

podřízenosti. Naopak texty, které čtenáři nabídnou možnost ze stínu podřízenosti vystoupit, 

mu přinášejí onu rozkoš. 

Mediální studia se zabývají textem ve smyslu jeho konstrukce a významu, jehož je 

text nositelem. Texty jsou produkty kultury.  Koncept textu umožňuje analyzovat výstupy 

napříč médii, interpretovat jejich významy a dále s nimi v kontextu pracovat. Podle Larsena 

(2002) jsou texty většinou „… ‚čteny‘ v lineárních, časových sekvencích“. (ibid.: 117) 

Mediální studia texty čtou, a to i takové texty, jako je televizní program, popová hudba nebo 

fotografie, čímž ospravedlňuji své užívání slovesa číst ve spojení s elektronickou literaturou, 

s nímž někteří badatelé obecně polemizují s ohledem na hybridní charakter textu 

elektronické literatury.  

 

„…moderní média se stala kategoricky novou formou kulturní infrastruktury – 

kontinuální a nápadnou přítomností v každodennosti, stejně jako arénou sociálních bojů. 

Časem tato běžná kulturní infrastruktura posloužila k rozmazání mnoha tradičních 

rozlišování mezi vysokými a nízkými kulturními sektory. Z perspektivy výzkumu to 

znamenalo, že jakékoli kulturní vyjádření nebo artefakt mohl být studován pro svůj 

inherentní význam – jako ‚texty‘.“ (Jensen, 2002: 27-28) 

                                                 
vyskytují v každém textu a ovlivňují čtenářovo zpracování textu, chápání jeho významu. Každá lexie musí 

obsahovat alespoň jeden kód, jímž čtenář text uchopí. Kódy čtenáře stimulují, nejsou pro něj omezujícími, ale 

naopak vytvářejí významovou rozmanitost. 
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Jensen (2002) poukazuje na zájem mediálních studií, s jakým přistupují ke studiu 

umění a jeho společenského kontextu.  

 

2.1.1 Čtení versus interpretace textu (díla) 

V módu čtení prostupujeme od jazyka přes kompozici textu k významu díla.  
 

„Říkáme-li, že jsme přečetli román, k čemu se přitom vlastně vztahujeme? Je to onen 

vzorec, který na bílém papíru tvoří tiskařská čerň; věty, jejichž zvuk a obraz nám utkvěl 

v paměti; prostory a osoby, které se v nich pohybují; příběh či nálada, které v nás 

po četbě doznívají; anebo dokonce změna v našem životě, kterou četba způsobila? 

[…, pozn. aut.] Ve všech těchto případech se klade otázka po působení textů. […, pozn. 

aut.] Zde je však již třeba zavést různé ‚vrstvy‘ či ‚dimenze‘, abychom odlišili ‚čtení‘ 

textu od jeho ‚vnímání‘.“ (Buchwaldová, 1999: 305) 

 

Pohledem fenomenologie, rozdíl mezi viděním a jakoby viděním. Buchwaldová 

navrhuje zabývat se „fenoménem ‚textu‘“, v čemž lze spatřit odkaz k Husserlovské 

fenomenologii. Ve vztahu k literárněvědní teorii fiktivních textů varuje, že k nim autoři 

přistupují metaforicky jako k „tabulím skla“, zrcadlícím skutečnost obdobně jako fotografie. 

Proces čtení fikce (na rozdíl od jiných typů textů) popisuje v duchu fenomenologie tak, že 

nejprve „uzávorkujeme“ knihu jako předmět, obraz písma i zvuk slov (jenž bychom při 

hlasitém čtení slyšeli) a upneme pozornost k jazykovému významu vět. V druhé rovině 

uzávorkujeme i tento jazykový význam, abychom zjistili, „co značí“. Z toho vyplývá, že 

literární text „skutečnost konstituuje“. (ibid.: 306)   

V dětském věku raná setkání s knihou předchází kompetenci čtenářské gramotnosti. 

Pozorujeme dospělé při čtení, při práci s knihou, když nám předčítají. „Ještě dřív než 

dovedeme číst, máme již za sebou socializaci čtením…“ (Buchwaldová, 1999: 306) Jako 

čtenáři k textu literárního díla přistupujeme se subjektivními znalostmi z předchozích 

literárních zkušeností. Vedle aktu čtení textu (včetně jeho lingvistického porozumění) tento 

současně dáváme do souvislostí s naším povědomím o světě (literární svět v nejširším 
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smyslu slova nevyjímaje), životními zkušenostmi, naším kulturním vědomím. Dochází 

k bodu interpretace69 textu díla, čtenář se dobírá (potenciálního) významu textu. 

Právě v bodě interpretace ještě více vyvstává rozdíl mezi textem a dílem jako 

literárním celkem. Otevřený (interpretacím) je text. Dílo jako literární celek „není otevřené“, 

zdůrazňuje Pavelka (1998: 110). „Výsledky četby textu se mohou sbližovat, ale také značně 

rozcházet.“ (dtto.) V tomto duchu se vyjadřuje také Štochl (2005). Literární dílo označuje 

za obdobu parole; text lze v daném přirovnání připodobnit k langue.70 Tezi, že různí čtenáři 

při čtení stejného textu a ideálně objektivně stejných podmínek čtení dochází k různým 

interpretacím, doplňuje Goldenová (1986), že také jeden čtenář může při druhém čtení 

stejného textu dojít k odlišné interpretaci změnou kontextu. 

Podíváme-li se na interpretaci z historické perspektivy, například směr New Criticism 

(nové literární teorie) kladl důraz na metodu close reading (zevrubné/pečlivé čtení). V ní je 

obzvláště kladen důraz na zkoumání každičkého detailu textu, na nějž má být interpretace 

omezena. Zjednodušené řečeno, optikou směru nové literární teorie dochází bez ohledu 

na subjektivní osobnost čtenáře k odkrytí svrchovaně objektivního, latentního, věrného, 

předem zformovaného významu (můžeme snad metaforicky říci, k popisu díla). Pozdější 

směry a školy od tohoto přístupu ustupují71, nicméně k podstatě konceptu (jakkoli 

v konečném důsledku modifikovanou vlivem charakteru technologické platformy nových 

médií) se později hlásí teorie zevrubného čtení textů děl elektronické literatury.72 

 

„Namísto substance se podnětně prosazuje představa určitého konstruktu. Tam, kde byl 

po řadu generací vnímán jistý uchopitelný objekt, se nyní objevuje představa produktu, 

výsledku interpretačního procesu.“ (Bílek, 2003: 17) 

 

To znamená, že vyjdeme-li z předpokladu graficky zaznamenaného textu, jeho 

význam není předem v textu daný, čtenáři pouze v průběhu čtení uchopovaný, ale každý 

čtenář jej sám v procesu interpretace konstruuje. V momentě, kdy v módu čtení aktivujeme 

                                                 
69 Z latinského intepretārī = zprostředkovatel, vykladač, tlumočník. 
70 cf. Radloff (1993). 
71 cf. kritické Ecovo (2004) zhodnocení, který svůj odmítavý postoj k možnosti objektivního odkrývání 

významů analogicky ozřejmil na příkladu Peirceho konceptu nekonečné sémiózy. 
72 cf. Simanowski (2009). 
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text a započneme jej interpretovat, tento zpětně ovlivňuje, případně pozměňuje i naše 

zkušenosti a názory. Dostáváme se k postavení čtenáře na interpretaci díla. 

Otázkám interpretace se obsáhle věnoval Eco. Její konceptuální pojetí nastínil již 

ve své rané práci Opera aperta73 (1989b) [1962], v níž se jako jeden z prvních zabýval rolí 

čtenáře v interpretačním procesu. Na základě následujících premis vytyčuje dvě varianty 

otevřených děl74: (1) aniž by se narušovala jeho jedinečnost, má každé dílo potenciál být 

otevřené minimálně z hlediska svojí interpretace; (2) ve 20. století se setkáváme s díly, která 

jejich autoři už v procesu tvorby koncipují a produkují jako otevřená vůči čtenářské 

interpretaci. Za nejotevřenější díla považuje Eco díla v pohybu (opere in movimento)75, jimž 

přiznává rozmanitost možného řazení konstituentů, a to buď na podkladě náhody, nebo 

aktivitou čtenáře.76 

Ani otevřená díla však nelze interpretovat zcela libovolně – autor čtenáře pozívá 

ke spoluvytvoření díla, současně jim předem vytyčuje prostor množiny výkladů.77 Už 

k procesu psaní přistupuje autor s vědomím čtenářů, kteří dílu přiřadí význam z množiny 

možných. Bylo by dezinterpretací Eca pohlížet na otevřená díla jako polysémně bezbřehá.78 

Klíčovou roli tu sehrává čtenář jako interpret, ale i spolutvůrce v jedné osobě. 

Z Ecovy bohaté literárně teoretické tvorby bych ráda připomněla koncept modelového 

čtenáře (model reader, lettore modello), jako potenciálního čtenáře, kterého autor předvídá 

v procesu tvorby, čtenáře, který by měl být cílem tvorby narativu. (Eco, 1979) Modelový 

čtenář se v souladu s výše uvedeným řídí při interpretaci „pokyny“ vloženými autorem 

do textu (je například limitován znakovými kódy, které musí pro porozumění významu 

                                                 
73 Otevřené dílo. 
74 Eco nezaměřuje svoji pozornost pouze na literární dílo, ale obecně na dílo umělecké. Ve vztahu 

k literárnímu dílu jej tedy pojmově přísně nerozlišuje od textu ve smyslu distinkce naznačené výše v této 

kapitole. Ecovu terminologii zde zachovávám. 
75 V literatuře například romány Kafky, Joyceho, Musila. 
76 Svým pojetím se blíží interaktivnímu narativu. Není jistě náhoda, že právě tyto texty dává Aarseth (1997) 

do historické perspektivy k ním definovaným kybertextům (cybertexts), jak o nich bude ještě pojednáno. 
77 U otevřených děl se jednotlivé možné interpretace navzájem podporují (potud je pokládám za v souladu 

s předkládanou teorií) na rozdíl od uzavřených textů, kde se vylučují (tato teze je trochu kolísavá a Eco ji 

příliš argumentačně nepodkládá).  
78 Interpretacím se Eco v následujících letech věnoval také ve své esejistické práci, která vyšla knižně 

pod názvem I limiti dell’interpretazione (Meze interpretace, 2004 [1990]), v níž dále rozvádí, ale i reviduje 

náhledy na otevřená díla. 
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sdílet) v hranicích autorem nastolených kompetencí (které mohou zahrnovat možnosti 

vícečetné interpretace).79 

„Otevřený text načrtává ‚uzavřený‘ projekt svého modelového čtenáře jako složky 

své strukturální strategie,“ uvádí Eco (1979: 9). Eco rozeznává naivní čtení (zredukováno 

na sémiotický význam textu a jeho jednotek) od kritického, které na naivní interpretačně 

navazuje. Obdobně přistupuje k dělení modelového čtenáře na naivního a kritického 

v souvislosti s kategoriemi sémantické a kritické interpretace. (Eco, 1979, 2004) 

 

„Každý text předpokládá dvojí typ čtenáře. První přistupuje k dílu jako k sémantickému 

celku a stává se obětí autorovy strategie, vedoucí čtenáře krok za krokem sérií odhadů a 

očekávání; druhý hodnotí dílo jako estetický výtvor a oceňuje strategii, k níž se autor 

uchyluje, aby ho udržel v pozici modelového čtenáře prvního typu.“ (Eco, 1989: 864)  

 

Kritický čtenář objevuje v textu něco více, text jej obohacuje, současně se vystavuje 

nebezpečí, že text sémanticky dezinterpretuje. (Eco, 2004)) 

V souvislosti s výše uvedeným se nabízí srovnání s o něco starší teorií Isera, který se 

rovněž zabýval interakcí textu a čtenáře. Postuloval konstrukt implicitního čtenáře (der 

implizite Leser)80, resp. čtenářské role (Leserrolle) (1974, [1972]; 1976) Text Iser definuje 

jako objekt, který není nikdy dán sám o sobě, ale způsobem odvíjejícím se od vztahů, jímž je 

uchopován. Potenciální účinek literárního textu se aktualizuje v módu čtení, v němž jsou 

čtenáři hned na počátku aktivní participace nuceni opustit svoji obvyklou pozici a zaujmout 

východisko pro tvorbu významu. 

Přestože lze zobecnit, že Ecova a Iserova teorie modelového a implicitního čtenáře se 

v určitých bodech protíná, za nejvýraznější rozdíl lze označit Iserova volná místa/místa 

nedourčenosti (Leerstellen) v korelaci textu a čtenáře, bez nichž je text nemyslitelný. Ta 

dávají čtenáři možnost obsadit je svojí představou (v rámci smyslotvorné kompetence, ale i 

v návaznosti na individuální zkušenosti, které jsou mimo jiné utvářeny a získávány čtením), 

již aktivují, a tím se čtenář spolupodílí na tvorbě významu. Text současně čtenáře zpětně 

                                                 
79 Eco explicitně vychází z Peirceho sémiotiky. 
80 Termín zavedl Booth (1983) [1961] v protikladu ke konstruktu implicitního autora (implied author), jímž 

se zabýval v knize The Rhetoric of Fiction. Implicitní autor se liší od skutečného autora, od osoby vypravěče. 

Je spíše jeho literárně vytvořenou verzí, tedy v jádru tím, co někteří pojmenovávají stylem, tónem nebo 

technikou. (ibid.: 74 an.) 
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podněcuje ke korekcím jeho nedostatečných představ. Představujeme si, abychom chápali, 

lze možná v simplifikaci shrnout. 

Doležel (2004) [1985] se zabýval otázkou identity literárního textu v relaci 

k interpretaci. Zdůraznil ukončenost textu ve vztahu k jeho grafémové, morfologické, 

syntaktické a kontextuální struktuře, tedy kontrolu nad formou výrazu.81 Naopak význam 

textu (s vědomím, že tento je nutné nahlížet jako estetický fenomén) se této kontrole vymyká 

a lze jej odkrýt jedině cestou interpretace. „Paradox interpretace je dán faktem, že v každém 

procesu odkrývání je význam pluralizován, a v důsledku toho je jeho identita uváděna 

v pochybnost.“ (ibid.: 3) 

Identitu literárního díla nelze uchopit jinak než v relaci k sémantické interpretaci, jejíž 

hlavní metodou je pečlivé pozorování (čtení) textu jako „označujícího systému“. (dtto.) 

Hovoříme zde o čtenářské interpretaci, kterou Doležel striktně odlišuje od interpretace jako 

teoretické aktivity „analytika-interpretátora“. (ibid.: 5) Doležel rovněž podtrhává, že literární 

sémantika musí být empirická a jejím cílem je odhalení významu literárního textu „v jeho 

individuální identitě“, kterou charakterizuje konkrétní konstruovaný fikční svět 

a idiosynkratický literární styl. (ibid.: 7 an.) 

 

„Autorita textu nemůže být nahrazena záměry stínových autorů nebo čtením stínových 

čtenářů nebo ‚interpretativních komunit‘. Literární text odhalí svá tajemství těm, kdo mu 

chtějí naslouchat se soustředěnou pozorností a oddanou pokorou.“ (ibid.: 25) 

 

Pokora je slovo, které bych zde ve vztahu k Doleželovým úvahám vyzdvihla. K němu 

se autor obrazně navrací v úvodu knihy Heterocosmica II (2014), když se kriticky zamýšlí 

nad pojmem čtenář z pohledu recepční estetiky (jejímž zástupcem je právě zmíněný Iser, ale 

citace výše odkazuje rovněž například k Fishovi). Vyčítá mu zejména neurčitost.82 

S odvoláním na svou předešlou knihu Heterocosmica (2003) [1998] odmítá pojetí čtenáře 

                                                 
81 Ve vztahu k identitě literárního díla je zajímavý poznatek Aarsetha, vyjadřujícího se k textům na bází 

interaktivního narativu, který připomíná, že čtenáři se „nemusí setkat se stejnými slovy a větami, aby 

souhlasili, že to byl pravděpodobně ten samý text“. (1997: 74). Aarseth se odvolává na Barthesův koncept 

la tmèse (1973). 
82 Doležel (2014) se ptá: „…jde o čtenáře konkrétního nebo typového, omylného nebo neomylného, 

poučeného či naivního, elitního či oddechového, zkušeného či začátečnického, soustředěného či pokorného.“ 

(ibid.: 15) Tu podle něho do určité míry překonává Eco svým modelovým čtenářem, ale i jeho koncept 

shledává Doležel nedostatečným. 
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jako spoluautora díla, když trvá na zachování rolí autora, který „píše“ literární text (a tím 

„konstruuje fikční svět“), a čtenáře, který jej „čte“ (a tím „fikční svět rekonstruuje“).  „Žádné 

čtení, žádná konkretizace, žádná interpretace nemůže měnit dílo, které je dokončeno 

‚poslední rukou autorovou‘.“ (2014: 16) Autor dále disponuje talentem, což je premisa, 

kterou čtenář nemusí splňovat. A konečně za třetí, stírá se rozdíl mezi laickým čtenářem 

a odborným interpretem (badatelem), tedy mezi příjemcem literárního textu a autorem 

analytického textu (dvěma odlišnými subjekty literární komunikace83).84 

Přestože tuto pasáž pojímám jako teoretické východisko pro své další úvahy, 

neodpustím si zde stručnou vsuvku porovnání Doleželových tezí s textem literárního 

interaktivního narativu. Vezmeme-li v potaz kontext, Doleželovy teorie byly vytvářeny 

ve vztahu ke konvenčnímu narativu, o jehož formě výrazu smýšlí jako o neměnné fixní 

a s tím nelze než souhlasit. Ze své podstaty je však tato, jak bude dále v předmětné kapitole 

popsáno, odlišná od literárního interaktivního narativu, u nějž je minimálně zpochybněna. 

Přesto lze sémantiku fikčních světů (fictional worlds) analogicky uplatnit v úvahách 

o literárním interaktivním narativu, jak později učiním.  

 

2.1.2 Intertextualita 

 

„Nad uměleckým literárním textem se skrývá natolik složitá stavba, že konkrétní 

interpret má šanci dostat se pouze k některým úrovním, plochám a rezultátům ‚světů 

ze slov‘ a textům pohlceným literárním dílem.“ (Pavelka, 1998: 202) 

 

                                                 
83 Právě tu Doležel chápe jako předmět literární vědy (nikoli tedy literaturu obecně). 
84 Znovu cítím potřebu vyjádřit, že Doležel se zamýšlí pouze nad konvenčním literárním dílem a jeho 

interpretací, když přísně odmítá úvahy o čtenáři jako do nějaké míry spoluautora. Jak bude v tomto textu 

v dalších kapitolách pojednáno, elektronická literatura v různé míře umožňuje čtenářům fyzicky zasahovat 

do textu díla, v závislosti na konkrétním díle jej i fyzicky měnit, lexie přidávat či odebírat. S vědomím toho 

dodávám, že z pozice autorskoprávní ochrany autorského díla v režimu práva duševního vlastnictví se 

v určitých případech de lege lata mohou čtenáři stát spoluautory díla. Je, doufám, zřejmé, že tato poznámka 

nemíří na rovinu interpretace. Aniž bych se chtěla pouštět do rozsáhlých autorskoprávních debat, nemohu si 

odpustit ještě dodatek k talentu, na nějž Doležel poukazuje. Jakkoli validní z pohledu literární teorie zůstává 

teze o autorově disponibilitě talentem, autorskoprávní ochrana literárního díla se jím nezabývá. Pro tu je, 

kromě jiného, nutná „pouze“ jedinečnost ve smyslu tvůrčí činnosti (individuality díla), za předpokladu 

vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě (tedy zjednodušeně řečeno, bez ohledu na estetické kvality 

literárního díla, resp. na talent autora). 
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Konceptem, o kterém bych se chtěla zmínit, je intertextualita85, která, obecně řečeno, 

v užším pojetí odkazuje k relaci dvou a více textů. Tato relace se odehrává v rovině, kdy 

jeden text odkazuje, ať už explicitní či implicitní referencí, k jinému textu. Intertextualita je 

zde pojímána jako komunikačně-sémiotický koncept ve vztahu ke konkrétnímu textu. 

Schahadatová (1999) nahlíží literaturu jako univerzum textů, jako „síť, v níž se texty 

spolu navzájem stýkají a spolu vztahují,“ v protikladu k pojetí literatury jako historické řady 

samostatných děl. (ibid.: 357) Její výrok odkazuje k širšímu pojímání intertextuality v rámci 

celé literatury, s hlediskem historického a společenského kontextu. Jinými slovy, dochází 

k setkávání textů a kontextů. Implikací toho je, že žádný text v tomto řečišti textů vlastně 

není originální. Intertextovost může být i nezamýšlená. S odkazem k Bachtinovi snad 

můžeme obrazně hovořit o dialogičnosti textů. Kroeber (1992) dokonce proklamuje, že 

příběhy jsou stejně tak myšleny k tomu, aby byly vyprávěny, jako převyprávěny. 

Neusiluji zde o přehled historického vývoje konceptu intertextuality a jeho dopadu 

na literární teorii, pouze předkládám několik postřehů, které považuji za vhodné mít 

na paměti při uvažování o intertextualitě ve vztahu k elektronické literatuře obecně, 

resp. k interaktivnímu narativu. 

Pro Kristevovou (1970, 1980), Barthese (1977) [1968] nebo Derridu je intertextualita 

univerzální vlastností textu jako écriture.86 Kristevová (1970) koncept staví proti nahlížení 

textu jako celistvé integrity, kdy smysl je považován za imanentní textu. Text definuje jako 

translingvistický instrument, jehož hranice je uvolněná. Za text může být označen každý 

znakový systém. (1980) Text se utváří jako síť citací, jako absorpce a transformace jiného 

textu. Barthes 1977 [1971] hovoří o textu jako plurálu, s nekonečným množství významů. 

Při popisu intertextových vztahů postulují Kristevová a Barthes vyrovnávání rolí mezi 

autorem a čtenářem.87 

                                                 
85 Samotný pojem intertextualita představila Kristevová (1970) v 60. letech 20. století v definici textu jako 

dynamického objektu, v němž je znak produkován a současně transformován. Inspirativně navázala jednak 

na de Saussurovu teorii anagramů a Bachtinův koncept dialogičnosti. Homoláč (1996) koncept překládá jako 

intertextovost s odkazem na vžitý termín metatextovosti a interaktivitu subsumuje jako jí užší typ. (ibid.: 9) 
86 Kristevová (1970) sice používá pojem text, významově se však její pojetí překrývá s écriture. 
87 Tak široké pojetí intertextuality zcela odmítá, mezi jinými, Doležel (2003), který klade důraz jak na roli 

autora, tak významovou autonomii každého literárního textu. Intertextualitu jednak považuje za složku 

intensionálního významu textu. Současně ji významově spojuje s aluzemi na úrovni fikčních světů (pojímá ji 

však restriktivně). 
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Na Kristevovou navázala plejáda dalších autorů z různých vědních disciplín, kteří 

představili nejen své širší či užší pojetí intertextuality a ev. jejích subkategorií, ale též 

terminologii pro text výchozí (A) a text k němu se vztahující (B).88 Nejednotný význam 

obklopuje pojem intertext, když v závislosti na konkrétním autorovi může být textem (A) i 

textem (B). V této disertační práci se přidržím terminologie pretext (A) a intertext (B). 

Koncept intertextuality zaujímá významné místo rovněž v mediálních studiích. 

S intertextualitou se dnes a denně setkáváme ve všech médiích.89 Média s intertextovostí více 

či méně záměrně pracují. Intertextové proplétání mediálních textů získalo další dimenzi 

s příchodem nových médií, zejména díky digitalizaci. Všechny typy textů jakožto znakových 

kódů (tedy verbální, vizuální i audio data) lze velmi snadno (a rychle) intertextově 

(a intermediálně) propojit. 

Intertextualita se v prostředí nových médií vyskytuje mimo jiné v úrovni materiální. 

Pretext a intertext mohou být provázány formou hypertextových odkazů,90 přičemž čtenář 

má možnost přistoupit k intertextu s obdobnou obtížností jako v případě pretextu 

(za podmínek, že má k dispozici dané technologické zázemí) – tedy jednodušeji, v porovnání 

s texty v analogové formě, a v zásadě v reálném čase. To vše se odráží na procesu 

interpretace. 

 

„Přestože v nějaké vzdálenější, nebo ne-tak-vzdálenější, budoucnosti se všechny 

individuální texty budou elektronicky navzájem propojovat [link, pozn. aut.], a tak 

vytvářet metatexty a metametatexty druhu v přítomnosti pouze částečně představitelné, 

méně dalekosáhlé formy hypertextuality se již objevily.“ (Landow, 2007: 69)   

 

Jsme tedy mimo jiné na cestě k materiální formě Kristevové „mozaiky citátů“? 

Odkloníme-li se od idealismu, tato cesta bude minimálně trnitá, protože ji kromě záležitostí 

technologické povahy provází i řada právních otázek. 

 

                                                 
88 Genette (1993) [1982] například rozlišuje 5 samostatných typových vztahů mezi text-text (namísto 

intertextuality hovoří o transtextualitě), kdy nejvýznamnější z nich označuje pojmem hypertext (hypertext). 

Dodávám, že Genetteova definice hypertextu je odlišná od jeho uchopení v prostředí nových médií.  
89 Debaty teoretiků (nejen) mediální studií o vztahu intertextuality a intermediality (intermediality) zde 

ponechávám stranou. cf. Rajewská (2005). 
90 Lister et al. (2009) [2003] poukazují na historickou vazbu mezi intertextualitou a hypertextem. 
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3. Nová média91 

 

V roce 1999 bylo vydáno první číslo odborného periodika zasvěceného výhradně 

studiu a porozumění sociálních, kulturních a politických konsekvencí nových médií 

a informačních technologií, s názvem New Media & Society (publikováno respektovaným 

nakladatelstvím SAGE Publishing). Kromě dvou příspěvků a recenzí se celé formou krátkých 

esejů tematicky zaměřilo na jedinou otázku: Co je nové na nových médiích? (What’s New 

about New Media?).92 Jednotliví přispěvatelé z řady uznávaných teoretiků nových médií se 

při zamyšlení nad touto novostí často zabývali srovnáním se staršími mediálními formami, 

jejich odlišnostmi ve společensko-kulturním kontextu. Napříč texty lze zobecnit, že účinky 

nových médií jsou znatelné v celé společnosti. 

Média bezesporu sehrávají (nejen) v novodobé společnosti nezastupitelnou roli.93 

Kromě jiného vytvářejí, ovlivňují a zprostředkovávají narativy. Právě nová média (new 

media), fenomén současnosti, představují přirozenou platformu pro vznik a existenci 

literárního interaktivního narativu a v širším pohledu elektronické literatury. Jsou rozhraním 

(interface), které čtenářům elektronickou literaturu zpřístupňuje. 

V mediálních studiích se termínu média používá pro zastřešení komunikačních médií 

(communication media). Nová média nás skutečně přenesla do komunikační revoluce (jakkoli 

se tohoto spojení užívalo již v 50. letech 20. století ve spojení s elektronickými médii). 

Prohloubila potenciální pohyb směrem k tomu, co McLuhan (2000) nazval globální vesnicí. 

Woolgar (2002) připomíná „polarizaci mezi úzkoprsou podezíravostí a nekritickým 

entusiasmem,“ která charakterizovala přijímání nových médií v 90. letech 20. století. (ibid: 

                                                 
91 Tato kapitola je částečně přepracovanou a zkrácenou verzí autorčiných dvou kapitol rigorózní práce. Tuto 

pasáž zde zařazuji, neboť ji pokládám za důležitou z důvodu celkového kontextu této disertační práce. 
92 V roce 2004 se editoři předmětného periodika k myšlence vrátili a vydali tematické číslo zaměřující se 

na otázku Co se změnilo na nových médiích? (What’s Changed About New Media?). 
93 O tom, zda lze nová média označit jako masová, se mezi badateli vedou polemiky. Autorka se přiklání 

k názorům těch, kteří se s označeném masová v případě nových médií neztotožňují. Podle McQuaila (2010) je 

označení masová média v případě nových médií limitující. K masové komunikaci podle něj nemusí docházet 

pouze prostřednictvím masových médií. McQuail zdůrazňuje, že masová komunikace není jediná rovina 

sociální komunikace, kterou s novými médii můžeme spojovat. Obdobně se vyjadřuje Lüdersová (2008), když 

hovoří o destabilizaci tradiční dichotomie mezi masovou a interpersonální komunikací. Nová média podle ní 

vykazují znaky obou z nich. Označení masová odmítá rovněž Logan (2010), podle něhož masová média 

nejsou značně interaktivní, což je jedna z charakteristik nových médií. 
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3-4) Podle Rakowové (1999) s sebou nástup každého média přinesl určitou vlnu euforie 

a nová média v tomto směru nejsou výjimkou. 

Z historické perspektivy je zřetelná relativnost označení nová média. Atribut nový se 

v minulosti opakovaně užíval pro nově objevené mediální formy v době neustálenosti jejich 

pojmenování (Marvinová, 1988; Gitelmanová a Pingree, 2003). Někteří autoři jej proto 

považují za zavádějící a upřednostňují jiné varianty pojmenování této skupiny médií. 

(Rafaeli a Ariel, 2007) Pro McLuhana například byla kdysi novými médii ta elektronická. 

Pro Riceho (1984b) byla nová média: „…těmi komunikačními technologiemi, typicky 

zahrnujícími počítačové kapacity (mikroprocesor nebo základní deska), které umožňují nebo 

usnadňují interaktivitu mezi uživateli nebo mezi uživateli a informacemi.“ (ibid.: 35) Rice 

současně připouští, že s ohledem na vývoj technologií a jejich aplikaci není tato definice 

bezproblémová. 

Pozvolný nástup nových médií lze mapovat přibližně od 50.-60. let 20. století. 

Zatímco 60. léta 20. století představila širšímu publiku počítačový hardware (první verze 

počítačů se objevily už po druhé světové válce), 70. léta 20. století se nesla již v duchu 

rozvoje mikropočítačových komponentů. Vztah mezi společností a počítačem podněcoval 

zájem badatelů přibližně od 60. let 20. století (ve větší míře však z jiných vědeckých odvětví 

než komunikačních studií) 94, o systematičtějším výzkumu lze hovořit od 70. let (zejména 

v souvislosti se zvyšujícím se výskytem osobních počítačů a později sítí ARPANET). 

Enzersberger (1970) spojuje nástup nových médií s revoltou vůči tehdejší masové produkci. 

V 80. a mnohem více v 90. letech 20. století se terminologické sousloví nová média 

začalo z nedostatku příznačného pojmenování systematičtěji užívat jako zastřešující název 

pro nové informační a komunikační technologie (information and communication 

technologies, ICTs). Mělo sjednotit nesourodou skupinu s obdobnou technologickou 

podstatou, pro niž byl spojujícím elementem rys digitality, a dočasně, logicky a zřetelně ji 

oddělit od tradičních, starých, analogových médií. Jakkoli, z historické perspektivy je 

vzájemné ovlivňování obou skupin, zachycené například v konceptu remediace 

(remediation) Boltera a Grusina (1999), nesporné. 

                                                 
94 V tehdejší literatuře se často setkáváme s pojmenováním počítačově mediovaná komunikace (computer-

mediated communication, CMC) namísto nových médií.  
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Polemiky o vhodnosti, resp. problematičnosti užívání atributu nový se v mediálních 

a komunikačních studiích vedou dosud.95 (Lievrouwová a Livingstoneová, 2002, 2006; 

Gitelmanová, 2006; Lister, 2009 [2003]; Flew, 2010; McQuail, 2010) Vedle majoritní 

inklinace k danému označení, jehož se přidržím, se lze setkat se synonymním užíváním 

informační a komunikační technologie (ICTs), počítačově mediovaná komunikace 

(computer-mediated communication, CMC), digitální média (digital media), digitální 

komunikační technologie (digital communication technologies),  multimédia (multimedia) 

a další. 

 

3.1 Definice nových médií 

Dostupné definice nových médií se opírají převážně o jejich technické vlastnosti, 

event. o koncepty s nimi spojenými, resp. staví je do protikladu ke starším analogovým 

formám médií. 

 

„Termín ‚nová média‘ bude obecně odkazovat k těm digitálním médiím, která jsou 

interaktivní, zahrnují v sobě dvousměrnou komunikaci a obsahují nějakou formu práce 

s počítačem v protikladu ke ‚starým médiím‘, jako je telefon, rádio a televize.“ (Logan, 

2010: 4) 

 

Logan (2010) rozlišuje mezi novými médii a „novými médii“. Nová média 

v uvozovkách zastřešují starší mediální formy „s počítačovými čipy a pevným diskem“. 

(ibid.: 5) V protikladu k chápání nových médií McLuhanem doplňuje, že jím pojímaná nová 

média lze snadno zpracovávat, ukládat, transformovat, propojovat hypertextovými odkazy, 

prohledávat a zpřístupňovat. 

Zvláště v 90. letech 20. století bývala nová média nahlížena v protikladu ke starším 

mediálním formám, který se nabízel.96 Uchopení rozdílu starých versus nových médií má 

                                                 
95 Uvědomování si problematičnosti terminologického sousloví nová média je patrné i z dobové odborné 

literatury. Rice a Williams (1984) v dnes již klasické knize Theories Old and New: The Study of New Media 

pokládali pojmenování nová média za účelné vzhledem k jejich společným atributům. Současně však vyřkli 

přesvědčení, že tento název bude použitelný pouze pro první generace uživatelů nových médií, tedy v době 

jejich novosti, a později jej bude nutné vhodně nahradit. 
96 K ustálení označení stará média došlo v odborné literatuře ad hoc, z důvodu jejich snadné identifikace 

v dichotomii stará versus nová média.  
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nepopiratelný význam pro porozumění konceptu interaktivního narativu. Negroponte (2001) 

[1995] rozlišuje mezi atomy (starší mediální formy) a bity, jimž v porovnání s atomy 

přisuzuje obrovskou cenu. Otázku lze pojmout také jako tázání se po kontinuitě, 

resp. diskontinuitě. Podle McQuaila (2010) nová média do určité míry změnila některé 

aspekty masové komunikace. „Tradiční masová komunikace byla ze své podstaty 

jednosměrná, zatímco nové formy komunikace jsou ze své podstaty interaktivní.“ (ibid.: 40) 

Nová média nepředstavovala pouhou výzvu pro předchozí mediální formy, ale hlavně 

pro své příjemce. V 70. letech 20. století píše McLuhan (2000) o analogových médiích 

metaforicky jako o extenzi našeho vnímání. Zamyslíme-li se nad přirovnáním ve vztahu 

k novým médiím, ta v mnoha případech tezi naplňují – příkladem mohou být formy herních 

rozhraní pracujících s konceptem simulace. 

Bolter a Grusin (1999) se k pojmenování nová média staví negativně a přicházejí 

s konceptem remediace (remediation). Nová média zasazují do historického kontextu 

předešlých mediálních forem a nazírají je jako jejich kontinuální, lineární vývoj. „Nazýváme 

reprezentaci jednoho média v jiném médiu remediací a budeme argumentovat, že remediace 

je definující vlastností nových digitálních médií.“ (ibid.: 45) Obdobně, v duchu remediace, 

smýšlí o nových médiích Manovich (2001). Zvláště raný film pro něj vykazuje rysy nových 

médií, když simuluje pohyb prostřednictvím sledu tisíců nespojitých obrázků. Manovich 

však shledává distinkci mezi staršími a novými mediálními formami opodstatněnou, zvláště 

v souvislosti s numerickou reprezentací v podobě binárního kódu, který napomohl 

reprodukci, uchovávání i manipulaci s daty s bezprecedentní lehkostí. 

Alternativu k remediaci ve formě intermediace (intermediation) nabídla Haylesová 

(2005). Remediaci považuje za limitující z důvodu, že vyžaduje lokalizování počátečního 

bodu. Intermediace má věrněji podtrhnout interakci mezi médii, mezi systémy reprezentace 

(jazykem a kódem) i módy reprezentace (analogovým a digitálním), a dokonce „označuje 

mediované rozhraní spojující lidské bytosti s inteligentními stroji, které jsou našimi 

spolupracovníky ve vytváření, uchovávání a přenosu informačních procesů a objektů“. (ibid.: 

33) 

Legitimní sounáležitost s označením nová média lze hledat v prezenci 

identifikovaných charakteristických rysů, které se u konkrétních autorů do určité míry liší. 
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Zatímco napříč literaturou panuje v zásadě shoda ohledně základních pojmových prvků 

(např. interaktivity), o některých teoretici stále polemizují. 

Manovich (2001) navrhuje identifikovat přítomnost následujících pěti principů: 

numerické reprezentace (numerical representation), modularity (modularity), automatizace 

(automation), variability (variability) a transkódování (transcoding). Jejich současný výskyt 

v rámci jednoho média není podmínkou. Ve své pozdější stati Manovich (2003) doplňuje 

potřebu pravidelné revize definice, která by měla zohledňovat vliv vývoje, tedy zejména fakt, 

že jednotlivé kulturní formy stále častěji využívají k distribuci informací a dat počítačové 

technologie.  

Posun v přemýšlení o definici nových médií lze názorně sledovat porovnáním dvou 

edicí Listerovy (2003, 2009) knihy New Media: A Critical Introduction. Lister et al. 

v původní edici vyjmenovali pět základních prvků definujících nová média: digitalitu 

(digitality), interaktivitu (interactivity), hypertextualitu (hypertextuality), disperzi (dispersal) 

a virtualitu (virtuality). Tyto dohromady měly vytvářet dynamickou matici (dynamic matrix). 

Obdobně jako u Manovicha (2001), ani zde není nutná současná přítomnost všech prvků, 

abychom mohli médium označit za nové. Dohromady představují prostor, v němž se 

potkávají technologické a kulturní aspekty nových médií. 

Při revizi definice pod vlivem technologického vývoje v druhém vydání knihy (2009) 

definovali Lister et al. nová média pomocí upravené šestice konceptů, kdy zachovali 

digitalitu, interaktivitu, hypertextualitu a virtualitu, vypustili disperzi a přidali propojený sítí 

(networked) a simulovaný (simulated). Nadále není nutné, aby konkrétní nové médium 

splňovalo všechny uvedené charakteristiky. Jednotlivá nová média se liší rovněž stupněm 

intenzity uvedených kvalitativních prvků. 

Právě digitalita bývala jedním z častých důvodů optimistických reakcí na příchod 

nových médií. (Flew, 2010) Tento, pro nová média charakteristický rys, je ornou půdou 

pro konvergenci97 médií, když díky mateřskému jazyku počítačových technologií 

                                                 
97 Ať už máme na mysli konvergenci ve smyslu vzájemného propojování jednotlivých mediálních forem, jež 

právě digitalizace umožnila, nebo v užším významu konvergenci v oblasti víceúčelových nových médií, která 

v sobě skloubí mnoho možností a funkcí. Podle Van Dijka (2006) [1991] digitalizace umožnila integraci 

sdělovací techniky, datové komunikace a masové komunikace. (ibid.: 43) Zde zmiňuje konvergenci 

technologickou. Lievrouwová a Livingstoneová (2006) upozorňují, že vedle konvergence médií s sebou nová 

média paralelně přinesla i konvergenci interpersonální komunikace, zábavy, vzdělávání, práce a občanských 

aktivit. Ke konvergenci médií cf.  Pool (1983), Jenkins (2006). 
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(kódovaném v nulách a jedničkách) umožňuje konvertování analogových forem 

do digitálních. Současně dovoluje nejen snadnější uchovávání obrovského (do té doby 

nemyslitelného) množství informací (jako jedné z nejcennějších komodit) na velmi malém 

fyzickém prostoru, ale i jejich přenos téměř v reálném čase. A konečně nezapomeňme 

na možnost komprese souborů. 

Flew (2010) [2002] definuje nová média pomocí upraveného konceptu konvergence 

(convergence) ve spojení s kombinací tří C (combination of the three Cs), tedy počítačových 

a informačních technologií (computing and information technology), komunikačních sítí 

(communications networks) a digitálních médií a informačního obsahu (digitised media and 

information content). Jednotlivé typy nových médií lze graficky umístit do jejich vzájemných 

průsečíků, kdy jako nové médium par excellence je označen Internet a World Wide Web, 

které se nacházejí v průniku všech tří C. 

Přetrvávající obtíže s definicí nových médií artikulují i editorky v úvodu druhého 

vydání Handbook of New Media, Lievrouwová a Livingstoneová98 (2006) [2002], které 

konzistentně navrhují nahradit nová média označením informační a komunikační technologie 

(information and communication technologies). 

 

„V prvním vydání jsme také odmítali definice nových médií založené výhradně 

na specifických technických rysech, kanálech nebo obsahu. Místo toho, začleňujíce 

záměrně jak technologické, tak sociální, politické a ekonomické faktory, jsme je 

definovali jako ‚informační a komunikační technologie a jejich asociované sociální 

kontexty‘, […, pozn. aut.] jako infrastruktury se třemi komponenty: artefakty nebo 

zařízení užívaná ke komunikaci nebo zprostředkování informací; činnosti a postupy, 

v nichž se lidé angažují, aby komunikovali nebo sdíleli informace; a společenské 

uspořádání nebo organizační formy, které se kolem těchto zařízení a postupů 

vytvářejí.“ (ibid.: 2)99 

 

                                                 
98 Livingstoneová (1999) už dříve navrhovala, abychom se místo otázky, co to jsou nová média, ptali, čím 

jsou nová média nová pro společnost? (ibid.: 60) 
99 Toto vyjádření je narážkou na definice typu Manovicha (2001) nebo Listera et al. (2003).  
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Lievrouwová a Livingstoneová (2006) připouštějí, že v zásadě jakákoli média mohou 

být studována z hlediska artefaktů, zařízení a postupů.100 Neměly bychom však o nich 

smýšlet lineárně (jako je tomu v případě klasického lineárního modelu komunikace), ani 

v dimenzi vrstev, ale jako o dynamicky propojeném ensemble sestávajícím z artefaktů, 

zařízení a postupů, mezi nimiž existuje souvztažnost.  

Gane a Beer (2008) se vydávají k definici nových médií prostřednictvím množiny 

šesti klíčových konceptů: síť (network), informace (information), rozhraní (interface), archiv 

(archive), interaktivita (interactivity) a simulace (simulation), které „poslouží k analýze 

vyvíjejících se, vysoce technologizovaných forem sociálního života a kultury“. (ibid.: 1) 

K definování prostřednictvím konceptů se uchylují proto, že pro ně představují dynamické 

mnohačetné entity, jež mohou lépe postihnout proměnlivost a vývoj nových médií.101 

V terminologickém spojení nová média spatřují jako problematický fakt, že adjektivum nová 

v sobě obsahuje tendenci směrem k proměnlivé vrtkavosti. 

  

3.2 Koncept interaktivity a jeho kontextualizace ve studiu 

nových médií 

„Takže nejdistinktivnější jednotlivou vlastností  

nových médií je jejich interaktivita.“ 

Everett M. Rogers (1986: 5) 

  

Ve vztahu k masivnímu rozšíření nových médií bývá interaktivita označovaná 

za jeden z jejich charakteristických, ne-li nejcharakterističtějších, rysů. Rakowová (1999) 

ve své eseji o novosti nových médií poukázala na vlnu euforie, kterou s sebou příchod každé 

nové technologie v historii médií přinesl. Právě tuto spatřuji za Rogersovým výrokem, jenž 

tuto podkapitolu uvedl.102 

                                                 
100 McQuail (2010) v souvislosti s citovaným výrokem upozorňuje, že obdobnou definici lze uplatnit na stará 

média s tím rozdílem, že ony artefakty, užívání a uspořádání budou odlišné. 
101 V této souvislosti odkazují na Deleuzeho a Guattariho (1991) knihu Qu’est-ce que la philosophie? 

(v nakladatelství OIKOYMENH vyšla v roce 2001 v českém překladu Miroslava Petříčka jr.). 
102 Je nutné uvědomit si dobový kontext publikování Rogersovy knihy, kdy osobní počítače nebyly ještě 

standardní částí vybavení domácností a jejich možnosti a responsivita byly omezenější. Síťové propojení 

počítačů bylo spíše záležitostí firemní, celosvětová síť Internet, jak ji známe dnes, přišla až o několik let 

později. 
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Pojem interaktivita se postupem let stal nadužívaným, jeho dostupné definice 

vyznívají mnohdy tautologicky až vágně. (Lister, 2009 [2003]; Lévy, 2000 [1997]) Odkazy 

na interaktivitu se častěji objevují též v odborné, vědecké literatuře, ne vždy doplněné 

o pracovní definici. (Kiousis, 2002; Koolstra a Bos, 2009) Podle Quiringa (2008) se 

z interaktivity stal jeden z nejnejasnějších konceptů na poli komunikace posledních třiceti až 

čtyřiceti let. (ibid.: 947) Obdobně se o jedenáct let dříve vyjadřuje Lévy: 

 

„Čtenáři možná zaznamenali, že jsem v předchozích diskuzích o elektronických médiích 

nepoužíval slova interaktivní a interaktivita. Jak si mnoho komentátorů v posledním 

desetiletí a půl všimli, tato slova se používají tak často, a tak špatně, že už mají jen velmi 

nepatrně určitý význam. Tak jako byl chlorofyl užíván k prodeji zubní pasty v 50. letech 

20. století a aloe byla využívána k prodeji krémů na ruce a dalších kosmetických 

produktů v 70. a 80. letech 20. století, interaktivní bylo používáno k prodeji čehokoli, 

co má co dělat s počítači, a toto slovo zajisté sehrálo podpůrnou roli ve vší té reklamě, 

která vedla k tečkacom.“ (Lévy, 2011) 

 

Definice interaktivity není ustálena a je stále podrobována novým debatám 

a redefinicím. (Rafaeli, 1988; Schultz, 2000; McMillanová, 2002a; Rafaeli a Ariel, 2007; 

Ariel a Avidarová, 2015) Sociologie a psychologie pracují s pojmem interakce, zahrnujícím 

reciproční jednání mezi jedinci, kteří se střídají v roli subjektu a objektu. Právě v něm lze 

identifikovat historické kořeny konceptu interaktivity, jak jej lze sledovat v evoluci 

mediálních technologií a jak k němu inklinují mediální a komunikační studia, včetně studií 

nových médií. Jak se vyjadřuje Pearce (1997): „Interaktivita je alespoň tak stará, jako 

samotná lidská komunikace.“ (ibid.: xix) 

 

„Termín ‚interaktivita‘ obecně odkazuje k aktivní participaci příjemce informační 

transakce. Vskutku bychom obtížně demonstrovali, že příjemce informace – není-li 

mrtvý – je kdy pasivní. Dokonce i recipient usazený před televizí bez dálkového 

ovladače dekóduje, interpretuje, participuje a mobilizuje svůj nervový systém stovkami 

rozličných způsobů a vždy nějak odlišně než osoba sedící vedle něj…“ (Lévy, 2011: 

226) 
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Ve slovníkových a encyklopedických definicích lze vysledovat definiční konsensus 

ohledně prezence technického elementu (média) umožňujícího reciproční výměnu sdělení 

mezi subjekty komunikačního procesu. Právě ten interaktivitu částečně odlišuje 

od definičního vymezení interakce – pokud interaktivitu chápeme jako charakteristiku média 

opírající se o jeho technické vlastnosti, umožňující mj. jistý druh zpětné vazby, pak interakce 

popisuje spíše samotné reciproční jednání jedinců. (Wagner, 1994) Oba pojmy však někteří 

autoři z oblasti mediálních a komunikačních studií používají promiscue (McQuail, 2010), 

resp. se kloní k jednotnému užívání historicky staršího termínu interakce (Thompson, 2004 

[1995]). 

Kiousis (2002) o interaktivitě říká: „Jakýkoli literární přehled interaktivity je 

těžkopádný, a to kvůli implicitním a explicitním definicím, připraveným vědci z mnoha 

odlišných akademických a profesionálních perspektiv.“ (ibid.: 357) V tomto směru s jeho 

slovy nelze nežli souhlasit. Pojetí interaktivity probouzí zájem badatelů z mnoha oborů. 

Pokud mluvíme o interaktivitě ve vztahu k novým médiím, také u nich se může projevovat 

v různých ohledech, což utvoření všeobecně uznávané, všeobjímající, nicméně nikoli vágní 

definice neusnadňuje. 

 

3.2.1 Poznámka k pojetí konceptu interaktivity v teorii masové 

komunikace 

Prvek interaktivity je nesporně spojený s komunikačním procesem. Interaktivitu 

v různé míře nalézáme už u analogových médií, některé kulturní formy s ní úzce pracují.103 

Prvotní definice interaktivity často kladly důraz na sdělení, eventuálně médium. Vycházely 

                                                 
103 O’Neill (2008b) se domnívá, že starší mediální formy byly interaktivní více ve vztahu k autorům než 

publiku, které je mělo interpretovat. Jako příklad uvádí malbu, prostřednictvím níž je malíř v interakci 

s diváky. Paulová (2003) se sice zamýšlí nad interaktivitou ve vztahu k novým médiím, ale rovněž konstatuje, 

že „jakékoli vyjádření uměleckého díla je interaktivní“ v tom smyslu, že musí dojít ke komplexní souhře mezi 

kontextem obklopujícím umělecké dílo a jeho interpretací (produkcí významu) na straně příjemce. (ibid.: 67) 

V případě umění využívajícím technologie nových médií vystupuje tato interakce z hranice duševního zážitku 

(jak bychom o ní mluvili například v případě sochy). Charakteristické umělecké aspekty nových médií jsou 

podle autorky následující: rekombinovatelné (recombinant), interaktivní (interactive), participační 

(participatory), dynamické (dynamic) a uživatelsky přizpůsobitelné (customizable). A konečně také Manovich 

(2001) označuje veškeré umění za různými způsoby interaktivní (příkladem mohou být elipsy v literární 

naraci). Moderní umění o to více, neboť na publikum jsou kladeny nové „kognitivní a fyzické požadavky“. 

(ibid.: 56 an.) 
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z interpersonální komunikace, podtrhující dialog. Mnoho z nich se však interaktivitě 

věnovalo spíše okrajově. 

Už ve 20. letech 20. století volá Brecht (1932) po rozhlasu, který by se z distribučního 

aparátu přeměnil na komunikační.104 Brecht se zajímal o potenciál rozhlasu jakožto nového 

komunikačního prostředku, který by z pasivních posluchačů vytvořil aktivní publikum, jež 

jeho prostřednictvím projevuje své názory ve vztahu k ostatním posluchačům. To by podle 

něj napomohlo rozvoji demokratického principu v médiích.105 O několik let později zaznívá 

obdobný názor, žádající otevřenější přístup masových médií směrem ke svému publiku 

od Benjamina (1963). Publikum mělo získat možnost stát se z pasivního aktivním, a to 

prostřednictvím interaktivnějších masových médií. 

Současné pojetí termínu interaktivita v sobě zahrnuje prvek zpětné vazby. Tu prvotní 

modely jednosměrné komunikace v zásadě postrádaly. Klasický, lineární přenosový model 

komunikace Shannona a Weavera (1949) kladl důraz na sdělení informace a jeho tvorbu, 

včetně možnosti výskytu prvku šumu. Zpětnou vazbu v potaz nebral. Tento problematický 

aspekt se rozhodl překonat Schramm (1954), když tento spíše technicistní, matematicky 

založený model výrazněji posunul do oblasti komunikačních studií a obohatil o prvek zpětné 

vazby. V rámci komunikačního modelu je podle něho nutno brát zřetel rovněž na dopad, jaký 

sdělovaná zpráva má (ať už chtěný/zamýšlený či nikoli). 

Za jednoho z historicky prvních autorů, kteří upřeli pozornost na studium interaktivity, 

bývá v literatuře označován Rafaeli (1984). Interaktivita pro něj představovala unikátní 

komunikační koncept. Akademické smýšlení o interaktivitě v 80. letech 20. století do větší 

či menší míry ovlivnil pozvolný nástup nových médií a jejich komparace se staršími 

mediálními formami. Tento fakt nelze pominout ani při interpretaci raných Rafaeliho statí, 

přestože se výslovně interaktivitě v nových médiích nevěnoval. 

Rafaeli (1988) se zabýval interaktivitou obecně ve vztahu k médiím. Pokládal ji 

za „proměnnou kvalitu komunikačního nastavení“. (ibid.: 111) Jak podotýká, interaktivitu 

                                                 
104 Na paralelu mezi vývojem rozhlasu a internetu z pohledu kulturní historie ostatně upozorňuje 

i McMillanová (2002a) s odkazem na další autory (Douglas, 1987; Lappin, 1995). Obdobně se vyjadřoval 

Deuze (1999, 2003).  
105 Z historické perspektivy se Brechtův požadavek jeví jako logická reakce na tehdejší německý státní 

úřednický rozhlas, jehož vysílání bylo vzhledem ke státním cenzurním úřadům striktně pravicově zaměřené. 

(Prokop, 2005 [2001]) 
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nalezneme už u tradičních médií, například v podobě dopisů šéfredaktorovi v novinách nebo 

posluchačských telefonů do živého rádiového vysílání. Koncept interaktivity podle něj nelze 

zredukovat na interpersonální komunikaci. Z hlediska komunikačního procesu se zamýšlel 

nad výměnou informací106 a definoval tři úrovně interaktivity: (1) neinteraktivní (žádná 

vazba mezi sděleními, v zásadě deklarativní komunikace); (2) interaktivní (množina sdělení 

ve vzájemném vztahu podporující další interakci); (3) reaktivní (přímá vazba mezi vždy 

po sobě jdoucími sděleními, responsivní komunikace). 

O devět let později navazuje Rafaeli ve společné stati se Sudweeksem (1997) na svůj 

model a aplikuje jej na počítačově mediovanou komunikaci (computer mediated 

communication). Interaktivitu označují za hybridní konstrukt, obdobně jako je tomu 

u skupiny počítačově mediované komunikace – není ani interpersonální, ani masová 

(interaktivita má být „setkáním mediované a přímé komunikace“).  Interaktivita podle nich 

není charakteristikou média. „Je to procesně vztažený konstrukt o komunikaci. Je to rozsah, 

ve kterém se zprávy v posloupnosti vztahují k sobě navzájem, a zejména rozsah, v němž 

pozdější zprávy popisují souvislost s dřívějšími zprávami. […, pozn. aut.] Interaktivita 

umísťuje sdílené interpretační kontexty do hlavní role.“ (ibid.) Opět je zde podtržena 

souvztažnost předchozích a následných sdělení 107, přičemž důraz je kladen na simultaneitu 

a souvislost. 

 

3.2.2 Interaktivita v kontextu nových médií 

Nová média nepochybně zvýšila zájem o interaktivitu, mluvit o ní jako o novém 

objevu, jak je z textu výše patrné, však nelze. Tradiční a nová média koexistují vedle sebe. 

Nadále se rozvíjí jednak samostatně, jednak pod vlivem vzájemné existence. Nejsou 

uzavřenými a recipročně neprostupnými množinami. V tomto duchu nová média převzala 

koncept interaktivity a dále s ním pracují. Digitalizace interaktivitu technicky zjednodušila. 

Současně nelze opominout, že mnoho stávajících technologií nových médií disponovalo už 

                                                 
106 Obdobně o interaktivitě ve vztahu k výměně informací uvažoval už předtím Rice (1984). 
107 To zaznívá rovněž v otištěném rozhovoru Newhagena s Rafaelim (1996). Rafaeli vyjmenovává 

interaktivitu mezi pěti kvalitativními vlastnostmi odlišující síťově založenou komunikaci (Net-based 

communication) od předchozích forem; vedle interaktivity Rafaeli zmiňuje senzorický půvab (sensory 

appeal), hypertextualitu, paketové přepojování/spojování (packet switchning) a synchronicitu.  
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před několika desetiletími svými prototypy, sic méně interaktivními. (O’Keefeová a Zehnder, 

2004) 

Interaktivita bývala v době příchodu nových médií zmiňována zejména jako jejich 

technologický atribut (či svazek atributů), vztahovala se k naturelu interaktivních nových 

médií, od čehož se autoři v posledních letech snaží ustupovat. O interaktivitě se v souvislosti 

s digitálními technologiemi hovořilo, a stále někdy hovoří, v intencích nezávislé, variabilní 

proměnné (Kiousis, 2002; Tremayne, 2008; Koolstra a Bos, 2009). Důraz byl z počátku 

kladen jednak na charakteristiku průběhu komunikace (proces komunikace samé), jednak 

na interaktivní médium per se. McQuail (2010) považuje „zvýšenou interaktivitu a síťově 

propojení“ za hlavní změnu vztahující se k vzestupu nových médií. (ibid.: 141) Dokonce se 

domnívá, že míra interaktivity, umocněná digitalizací, je jejich naprosto 

nejcharakterističtějším rysem. (ibid.: 560)  

V úvodu podkapitoly o interaktivitě jsem zmínila Rogerse (1986), který byl jedním 

z prvních, kdo se zabýval interaktivitou přímo ve vztahu k novým médiím.108 Poukazoval 

na její souvislosti s interpersonální komunikací: 

 

 „Interaktivita je schopnost nových komunikačních systémů (většinou zahrnujících 

počítač jako svůj komponent) ‚odpovídat‘ uživateli, téměř jako by se jednalo 

o jednotlivce participujícího v konverzaci. Nová média jsou interaktivní způsobem, 

jakým stará, masová média (směřovaná od jednoho k mnoha) nemohla být.“ (ibid.: 4)  

 

Interaktivita nových médií v sobě podle Rogerse kombinuje rysy interpersonální 

komunikace s komunikací masových médií. Zároveň představuje výzvu pro výzkum 

v oblasti komunikace. „Rapidní nárůst interaktivních komunikačních technologií vyvíjí tlak 

na intelektuální sloučení přístupů ke studiu masové a interpersonální komunikace.“ (ibid.: 

213) 

O interaktivitě nacházející se v bodě souběhu interpersonální a masové komunikace 

píší například Rafaeli a Ariel (2007). Důraz na dialog jako jádro interaktivity nalézáme také 

u dalších autorů (cf. Meadows, 2002; O’Keefeová a Zehnder, 2004); interaktivní dialog 

                                                 
108 Konkrétně autorovou terminologií ve vztahu k počítačové mediované komunikaci (computer-mediated 

communication). 
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s a vně interaktivních systémů (zejména interakce uživatele s novými, až nejnovějšími, 

technologiemi). S tímto názorem zcela nesouhlasí O’Neill (2008b), který koncept uchopuje 

ve vztahu k interpretaci významu. Interakci s novými médii109 podle něho nelze zredukovat 

na interakci s nimi a skrze ně. „Interakce s interaktivními médii je o vztahu mezi produkcí 

a interpretací znakového systému interaktivních médií.“ (ibid.: 23) Pokud se tradiční média 

zaměřovala na produkování sdělení pro masy, pak interaktivní média kromě toho současně 

přináší nové chápání role mezi designery a uživateli, autory a čtenáři, producenty 

a konzumenty obsahu. „Dochází k rozostření dříve ostře vymezených rolí.“ (dtto.) 

V průřezu posledních třech desetiletí se v odborné literatuře setkáváme s rozdílnými 

přístupy ke konceptu interaktivity, ne vždy doplněnými o pracovní definici.110 Zvláště ty rané 

lze považovat za nedostačující, spoléhající se na zmínku o technologiích umožňujících 

vícesměrnou komunikaci. (Markusová, 1990) K technodeterministickému náhledu 

interaktivity přispěli Lister et al. (2009) [2003], kteří interaktivitu vyjmenovávají mezi 

základními prvky definujícími nová média. Jiné definice disponují funkcionalistickým 

pojetím, kladoucím důraz na uživatelovu možnost participace a ovládání formy i obsahu 

média, často v reálném čase. (Murrayová, 1997; Jensen, 1998) S tím souvisejí studie na poli 

uživatelských zkušeností s interaktivitou. (Morrisonová, 1998) Vedle nich se objevují 

výzkumy z oblasti marketingu a reklamy, zaměřené mimo jiné na roli interaktivity v online 

reklamě. (Liu a Shrum, 2002; Stewart a Pavlou, 2002; Song a Zinkhan, 2008) Z posledně 

zmíněného příkladu je patrné, že některé přístupy jsou úzce zaměřené. 

Heeterová (1989) přistoupila k definování interaktivity v nových médiích se snahou 

zaměřit se na její multidimenzionální charakter, což shledávám jako majoritní přístup 

                                                 
109 O’Neill (2008b) píše o interaktivních médiích. 
110 Přehled explicitních definicí interaktivity nabídl například Kiousis (2002). Ve svém kritickém pohledu 

na dostupnou předmětnou literaturu dělí jednotlivé autory do tabulky podle dvou základních dimenzí: 

intelektuální perspektivy (Intellectual perspective), jež se dále člení na komunikaci (communication) a 

nekomunikaci (Non-communication); a zdůrazněného objektu (Object emphasized), členícího se 

na technologii (Technology), nastavení komunikace (Communication setting) a recipienta (Perciever). Kiousis 

usiluje o formulování definice, která by byla akceptovaná jak v mediálních studiích, tak v psychologii. 

Zahrnovat by měla tři dimenze, které akcentovala dostupná literatura: strukturu média, kontext 

komunikačního nastavení a percepci uživateli. Kiousisova definice pojí interaktivitu se stupněm, určujícím, 

jak „může komunikační technologie vytvářet mediované prostředí, v němž mohou účastníci komunikovat 

(jeden s jedním, jeden s mnoha, mnoho s mnoha) jak synchronně, tak asynchronně a participovat 

na reciproční výměně“. (ibid.: 372) 
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autorů.111 Za klíčovou pokládá přítomnost následujících šesti elementů: dostupnost výběru; 

úsilí, jež musí uživatelé aktivně vynaložit; odezvu média na uživatelův podnět; monitorování 

probíhající komunikace; možnost kontribuce ke stávající množině informací a celkové 

usnadnění komunikace. 

Rovněž Van Dijk (2004) usiluje o postihnutí multidimenzionálního rysu interaktivity 

v nových (jeho pojmoslovím digitálních) médií. Interaktivitu považuje za jejich definující 

rys, je „sekvencí akce a reakce“. (ibid.: 147) Na základě dostupných definicí lze diferencovat 

mezi čtyřmi úrovněmi interaktivity (seřazeny jsou vzestupně): (1) prostorová dimenze, jíž 

disponují všechna digitální média; (2) stupeň synchronicity jako dimenze časová (není 

přítomna u všech forem digitálních médií – absentovaná je například u e-mailů); (3) rozsah 

ovládání, které je umožněno uživatelům – dimenze chování (zahrnuje možnou výměnu rolí 

odesílatele a příjemce); (4) akce a reakce při současném porozumění významů a kontextu 

všemi zúčastněnými aktéry komunikace (zahrnuje též umělou inteligenci). (ibid.: 147-148)  

Downes a McMillanová (2000) uvozují svoji stať povzdechem: „…mnoho jak 

populární, tak vědecké literatury užívá termín ‚interaktivita‘ s minimální snahou, pokud 

vůbec nějakou, jej definovat“. (ibid.: 158) Na základě hloubkových rozhovorů s deseti 

respondenty pracujícími nebo vyučujícími interaktivní komunikaci identifikovali 

následujících šest dimenzí, které by měla definice interaktivity v počítačově mediované 

komunikaci zahrnout: směr komunikace (direction of communication), časová flexibilita 

(time flexibility), pocit místa (sense of place), úroveň ovládání (level of control), reagování 

na podněty (responsiveness) a vnímaný účel komunikace (perceived purpose of 

communication). Zobecněním odpovědí, a s poukazem na výše uvedený výčet, vyvstala 

synchronní, dvousměrná komunikace jako nejinteraktivnější forma komunikace. 

McMillanová (2002a) upozorňuje, že nestačí pouze označit nová média 

za interaktivní, ale je třeba se ptát: co je činí interaktivními? V návaznosti na předešlou 

spoluautorskou stať opakuje, že interaktivita je chápána různými lidmi v různých kontextech 

odlišně. „Jedinci využívající technologie nových médií mohou efektivněji používat možnosti, 

které interaktivita nabízí, pokud jí samotné rozumějí.“ (ibid.: 163) Autorka rozeznává tři 

                                                 
111 Naopak Rafaeli a Ariel (2007) se domnívají, že je vhodnější postihnout interaktivitu jako unidimenzionální 

proměnnou v protikladu k multidimenzionálnímu konstruktu, což by mělo vést k cílené a jasnější definici. 

Za relevantní konstrukty pro studium této proměnné považují „očekávanou, skutečnou a vnímanou 

interaktivitu“. (ibid.: 72) 
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kategorie interaktivity: (1) interakce mezi jedinci (user-to-user interaction); (2) interaktivita 

mezi jedincem a dokumenty (user-to-documents interactivity); a (3) interaktivita člověka 

a systému (user-to-system interactivity) ve významu typu nového média, popřípadě jejich 

aplikací. Výhodou této klasifikace112 je fakt, že v sobě zahrnuje také historické pojímání 

interaktivity.113 

Posun od mediocentrického pohledu směrem k uchopení interaktivity 

ze subjektivního úhlu participantů komunikačního procesu se v literatuře objevuje koncem 

90. let. 20. století. (Koolstra a Bos, 2009) Současně s tím se hovoří o proměně z pasivního 

příjemce mediálního obsahu v jeho aktivního uživatele, resp. spolutvůrce. (Kopper et al., 

2000; Kim a Sawhney, 2002) Na prohlášení média za interaktivní se postupně kladou vyšší 

nároky. Pokud byla dříve vyžadována pouhá prezence zpětné vazby, vystřídal ji požadavek 

dynamické odpovědi/reakce média (ve vztahu ke svému obsahu) na uživatelův podnět/akci. 

Manovich (2001) pojem interaktivita používá s nelibostí vzhledem k pluralitě jejích 

významových nuancí. Ve své knize označil koncept za příliš obecný, než aby byl užitečný, 

doslova za „tautologii“. 

 

„Moderní HCI [human-computer interface, rozhraní člověk-počítač, pozn. aut.] je podle 

definice interaktivní. […, pozn. aut.] Takže nazývat počítačová média ‚interaktivními‘ je 

nesmyslné – jednoduše to znamená konstatování nejzákladnějšího faktu o počítačích.“ 

(ibid.: 55) 

 

Manovich upřednostňuje užívání specifické terminologie pro různé druhy 

interaktivních struktur a procesů, včetně rozlišení otevřené a uzavřené interaktivity. 

Schultz (2000) se empiricky věnoval zkoumání interaktivity na žurnalistických 

webových stránkách (interaktivita mezi novinářem a čtenáři kontra interaktivita mezi čtenáři 

navzájem).114 Vycházeje z Habermasovy tradice, se mimo jiné zamýšlí nad interaktivitou 

ve vztahu k veřejnému diskurzu a aktivním občanům. Domnívá se, že právě nová média, 

využívající interaktivitu, napomohou revitalizaci veřejné sféry. Své pojetí staví na Rafaeliho 

                                                 
112 V obměněné formě ji lze nalézt i u jiných autorů, cf. Rafaeli a Ariel (2007). 
113 Všechny tři kategorie existovaly před příchodem nových médií. Ta však pozměnila jejich rozměr, když je 

zasadila je do nového prostředí a celkově posunula jejich vnímání. 
114 Pojem interaktivity se často objevuje v souvislosti s online žurnalistikou, potažmo s fenoménem blogů. 

(cf. Kopper et al., 2000; Deuze, 2003; Kuhn, 2007; Takama et al., 2008) 
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(1988) uchopení interaktivity, které aplikuje na mediovanou komunikaci. Pokládá je 

za vhodné i pro empirický výzkum interaktivity. Současně dodává: „…formální 

charakteristiky plně interaktivní komunikace obvykle zahrnují více rovnosti účastníků a větší 

symetrii v komunikační moci v porovnání s jednosměrnou komunikací.“ (ibid.: 210) 

Liu a Shrum (2002) patří mezi autory volící multidimenzionální definici interaktivity. 

Zabývali se jejím vnímáním a vlivem v reklamě. Pokusili se postihnout její vymezení tak, 

aby bylo použitelné jak pro komunikaci mezi uživateli navzájem, tak mezi uživatelem 

a počítačem. Interaktivitu definují: „…mírou, do jaké mohou dva a více účastníků 

komunikace [communication parties, pozn. aut.] působit navzájem na sebe, na komunikační 

médium, ale i na sdělení, a mírou, do jaké jsou tyto vlivy synchronizovány.“ (ibid.: 54)  

Z této definice později, při svém zkoumání prostředků k determinaci různých úrovní 

interaktivity, vycházejí Koolstra a Bos (2009), s následnou modifikací: „Míra, do jaké dva 

a více účastníků komunikace na sebe působí vzájemně souvisejícím/spojitým způsobem.“ 

(ibid.: 379) Konec definice odkazuje k Rafaeliho (1988) principu souvztažnosti předchozích 

a následujících sdělení. V jejich přístupu je patrný posun od příjemce k účinkům 

interaktivity. Při zkoumání její míry se autoři tázají po přítomnosti těchto prvků: 

synchronicity, časové flexibility, ovládání obsahu, počtu participantů, fyzické přítomnosti, 

užití zraku, užití sluchu, užití dalších smyslů. Identifikací těchto prvků provedli částečnou 

syntézou distinktivních rysů interaktivity prezentované v následujících třech studiích: 

Downes a McMillanová, 2000; Kiousis, 2002; McMillanová a Hwang, 2002. 

Tremayne (2008) zobecněním rozlišuje tři typy přístupů ke konceptualizaci 

interaktivity: (1) raná díla zabývající se interaktivitou, kladoucí důraz na interaktivní 

výměnu, jíž umožnila strukturální charakteristika nových médií; (2) přístup zaměřený 

na účinky počítačově mediované komunikace ve vztahu k jejím uživatelům; a (3) samotné 

vnímání interaktivity uživateli. (ibid.: 707) Autor se ve své studii zamýšlí pouze 

nad interaktivitou ve vztahu k novým médiím. Obdobné dělení nabízí též Quiring (2008), 

který jmenuje následující tři hlavní teoretické dimenze interaktivity (odrážející její 

multidimenzionální kvalitu): (1) interaktivita jako potenciální atribut technologických 

systémů; (2) jako atribut uživatelské percepce; a (3) jako atribut komunikačního procesu. 

(ibid.: 952) 
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Naopak Ariel a Avidarová (2015) prezentují pohled zahrnující historicky veškeré 

přístupy ke studiu interaktivity. Podle nich lze vysledovat tři badatelské perspektivy pojímání 

konceptu, tedy interaktivity jako: (1) „percepčně vztažené proměnné“ (perception-related 

variable), umožňující mimo jiné rozlišování její míry; (2) „procesně vztažené proměnné“ 

(process-related variable), s důrazem na rozdíly mezi interaktivní a jinými formami 

komunikace; a (3) „charakteristiky média“ (medium characteristic) – tento pohled je téměř 

výhradně uplatňovaný ve vztahu k novým médiím. (ibid.: 22) Autoři se přiklánějí k pojetí 

interaktivity jakožto procesně vztažené proměnné, v jejímž středu interakce je přenos 

informace. (ibid.: 24 an.; obdobně Rafaeli a Ariel, 2007) Interaktivita pro ně představuje 

atribut procesu komunikace. Nová média nejsou ze své podstaty nutně interaktivnější, 

v porovnání s tradičními médii, ale spíše „umožňují interaktivitu“ v protikladu k chápání 

interaktivity jako imanentní danému médiu. Autoři pracují s pojmenováním „‚umožněná 

interaktivita‘“ („enabled interactivity“), která může nabývat různé intenzity. (Ariel a 

Avidarová, 2015: 24 an.) 

 

„V tomto komunikačním prostředí už není přesné onálepkovat specifické médium jako 

interaktivní a jiné médium jako neinteraktivní. Jinými slovy, když zkoumáme 

interaktivitu, neměli bychom se soustředit na charakteristiky určitého média, protože toto 

médium se může změnit a konvergovat.“ (ibid.: 25) 

 

Pokusíme-li se o shrnující pohled na konceptualizaci interaktivity, řada badatelů 

konstatuje jednak nadužívání a nepřesné užívání pojmu interaktivita, jednak problematickou 

absenci dostatečně propracované, jednoznačné a konzistentní definice v odborné literatuře, 

s níž by bylo možno dále analyticky pracovat (Rafaeli, 1988; Heeter, 1989; van Dijk, 2006 

[1991]; Schultz, 2000; Kiousis, 2002; McMillanová, 2002a; Rafaeli a Ariel, 2007; Lister et 

al., 2009) Svoji roli sehrává i fakt, že interaktivita je interdisciplinárním konceptem. (Rafaeli 

a Ariel, 2007; Kolostra a Bos, 2009) Navíc, myšlení o ní poznamenal mimo jiné příchod 

nových médii a rovněž intenzivní snaha popularizace interaktivity mimo akademické sféry 

(opomenout nelze ani její až pojmové zneužívání v oblasti reklamy a marketingu). 

Redukcí jednotlivých odborných definicí lze vysledovat jistý konsenzus ohledně 

prvků obsahu pojmu interaktivita. Ten mimo jiné stále implikuje menší či (spíše) větší míru 

zpětné vazby. V případě interaktivity se u nových médií mnohdy mluví o synchronicitě 
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(synchronicity), zaznívá požadavek po komunikaci (pokud možno) v reálném čase, 

uživatelově participaci (user’s participation), ovládání (control), rozmanitosti voleb 

(a variety of choices), schopnosti reagovat (responsiveness) nebo hypertextualitě 

(hypertextuality).115 

                                                 
115 cf. Rafaeli a Ariel (2007), Ariel a Avidarová (2015). 
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4. Elektronická literatura 

 

„Tisk zůstává sám sebou; 

elektronický text nahrazuje sám sebe.“ 

Michael Joyce (2005) 

 

„A když se papír zdá žádoucí, 

vždycky máme tiskárnu.“ 

Mark Bernstein (2009: 12) 

 

Při zamyšlení se nad otázkou, co to je kniha, odpovídá oceňovaná autorka analogové 

i elektronické literatury Shelley Jacksonová (2018) možná provokativně, že kniha je 

jednoduše situace a „pouze malá část této situace je ovládána autorkou“, s vědomím toho, že 

bez autorky by nebyla kniha. Tuto minoritní část někteří nazývají textem samým, jeho fixním 

verbálním zaznamenáním. Ale ani s tímto svým tvrzením není Jacksonová dostatečně 

spokojena, neboť jak poeticky navazuje (citaci si dovolím ponechat bez překladu): „Nor is a 

book made of words alone, haunting the solitude of the writer’s mind; a book would not be 

a book if nobody wrote it down.“ (ibid.: 14) 

Kniha představuje fenomenální mediální technologii, prověřenou staletími. Na její 

hmotnou podobu měl nejvýraznější podíl vznik a rozvoj tiskových a reprodukčních technik. 

Přestože už s přechodem od fixace sémantické informace na pergamenu k papíru klesla 

významně cena knihy a ta se stala dostupnější širšímu publiku, o knize v intencích masového 

média můžeme hovořit až po příchodu knihtisku.116 McQuail (2010) přisuzuje tištěné knize 

z hlediska vývoje masové komunikace, ale rovněž přerodu středověké společnosti v moderní, 

zásadní význam. Souběžně s jednodušším, mechanickým rozmnožováním textu je zřetelná 

pozvolná změna směrem k populárnějšímu, světskému obsahu. Tradiční kniha bývá 

v právních textech a encyklopediích definována spíše svou formou, a to jako tištěná 

neperiodická publikace.117 Do příchodu nových médií jsme knihou rozuměli text 

                                                 
116 S vynálezem knihtisku si spojujeme nejen růst a prosperující vývoj tiskařského řemesla, ale později také 

související vznik nakladatelů a utváření role (jmenovitého) autora. 
117 Jednou z nejcitovanějších definicí knihy bývá legální definice představená organizací UNESCO 

pro mezinárodní statistické účely v dokumentu Recommendation concerning the International 

Standardization of Statistics Relating to Book Production and Periodicals (Doporučení o mezinárodní 
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zaznamenaný na snadno přenosném nosiči, přičemž také vnější podoba knihy se 

v jednotlivých historických etapách proměňovala. 

Z pohledu čtenáře je kniha jako artefakt snadno přenosná, nezřídka nahlížena 

s citovou vazbou. Informace v textové podobě uchovává fixním, trvalým a většinou 

přehledným způsobem. Ve většině případů jsou její stránky vzestupně číslovány, text 

nějakým způsobem rozdělen do kapitol a jejich seznam uveden v obsahu, včetně čísel stran. 

V případě odborných publikací kniha téměř pravidelně obsahuje rejstřík, opět doplněný čísly 

stran pro snadnější a přehlednější vyhledávání. Rettberg (2019) v tomto smyslu píše 

o nelineární navigaci v tradiční knize. Tyto navigační nástroje mimo jiné umožňují čtenářům 

odkazovat na místa v textu a tato mohou ostatní čtenáři zpětně identifikovat. 

Nová média umožnila existenci textů v digitální podobě. V protikladu k tradičnímu 

pojetí literatury118 jako písemnictví, a její prezentaci ve formě knihy, se poměrně nedávno119  

objevila elektronická literatura (electronic literature, e-literature)120, využívající možností 

                                                 
normalizaci statistik o produkci a distribuci knih, novin a periodik) ze dne 19. listopadu 1964, revidovaném 

dne 1. listopadu 1985. Dokument vychází z platných mezinárodních dohod a v článku 6 písm. a) definuje 

knihu jako „neperiodickou tištěnou publikaci v rozsahu nejméně 49 stran, vyjma pevného obalu, publikované 

v zemi a zpřístupněné veřejnosti“. Všechny kratší tištěné texty jsou označeny jako pamflety. Pro zajímavost, 

český Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému (1934) 

ve stejnojmenném hesle rovněž zdůrazňuje tištěný charakter, když o knize píše jako o „díle tiskárenském“. 

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (cf. <https://tdkiv.nkp.cz/>, autor hesla: Z. 

Matušík) vykládá termín kniha jako „rukopisný, tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený dokument, 

který je graficky a knihařsky zpracovaný do tvaru svazku a tvoří myšlenkový a výtvarný celek“, který 

reflektuje mimo jiné i výše uvedenou definici UNESCO. S totožnou definicí pracuje i Jeřábkova (2006) 

Příručka uživatele systému ISBN. 
118 Ponechám zde stranou samotnou otázku po vymezení pojmu literatura, přesto doplním pohled Todorova 

(1995) [1978]. Ten kriticky rozebírá různé definice literatury a dochází k závěru, že přes jejich vzájemnou 

spřízněnost žádná z nich předmět zcela nepokrývá a není to možné učinit ani jejich sloučením. Todorov 

navrhuje vymezit literaturu vůči neliteratuře (nonliterature). V tomto smyslu věnuje pozornost pojmu diskurz 

(discourse). Od něho už je jen krok k systému žánrů (systems of genres). (ibid.: 9 an.) „Literární žánry 

vskutku nejsou ničím jiným než takovými volbami mezi diskurzivními možnostmi, volbami, které daná 

společnost učinila konvenčními.“ (ibid.: 10)  
119 Raná, spíše nahodilá díla, vykazující rysy elektronické literatury, datujeme zhruba do období před padesáti 

lety; intenzivněji lze o tvorbě elektronické literatury hovořit od 90. let 20. století. Wardrip-Fruin (2007) se 

zamýšlel nad historií programovatelných počítačů, přičemž se domnívá, že za vůbec první dílo elektronické 

literatury lze označit program generátoru milostných dopisů (vykazujícího literární aspekty), který s využitím 

modelu Manchester Mark I vytvořil v roce 1952 Christopher Strachey (nelze vyloučit, že ve spolupráci 

s Alanem Turingem). 
120 Terminologie zde osciluje. V odborné literatuře se setkáváme se synonymním užíváním digitální fikce 

(digital fiction), digitální literatura (digital literature), digitální narativ (digital narrative), elektronická fikce 

(electronic fiction), kyberliteratura (cyberliterature), počítačová literatura (computer literature), síťová 

literatura (net literature) a dalšími. Podle Simanowskiho, Schäefera a Gendolly (2010), kteří se přiklánějí 

k pojmenování digitální literatura, je z náhledu do esejů na dané téma patrné, že každý autor disponuje vlastní 

definicí. 
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práce s digitálním textem v nejširším slova smyslu a kontextu nových médií.121 Haylesová 

(2008) přirovnává vznik elektronické literatury ke vzniku knihtisku, který rovněž rozvířil 

nepokoje kolem psaného díla. (ibid.: 2) Obdobné zaznívá od Rettberga (2015), podle něhož 

rozšíření všudypřítomných osobních počítačů, mobilních telefonů a internetu lze označit 

za nejvlivnější technologický posun ve způsobu jakým lidé píší a publikují od vynálezu 

Gutenbergova knihtisku. (ibid.: 174) 

Nová média podtrhla nemateriální rozměr knihy oproti její dosavadní majoritní 

představě jako tištěného materiálního objektu spojeného ve hřbetu vazbou. Přijmeme-li tezi, 

že elektronická literatura je součástí literární tradice v širším slova smyslu, pak lze 

nepochybně tvrdit, že elektronická literatura tuto ovlivňuje a pozměňuje její chápání. 

Elektronická literatura ve 21. století nabízí výrazně odlišný čtenářský prožitek než 

elektronické knihy122 nebo klasická literatura. Zcela odlišně přistupuje k narativu ve formě 

tzv. interaktivního narativu. Podle Simanowskiho (2009: 10) elektronická literatura na rozdíl 

od konvenční překlenuje propast mezi narativním světem a světem recipienta.123 

Můj zájem o oblast elektronické literatury byl od počátku formován pod určitým 

vlivem neziskové Elektronické literární organizace (Electronic literature organization, 

ELO), k níž se do jisté míry hlásí, nebo s níž přímo kooperuje, řada badatelů z akademické 

oblasti zabývajících se elektronickou literaturou jako sférou svého zájmu (bez ohledu 

na subjektivní inklinaci ke zvolenému zastřešujícímu pojmenování).  Z tohoto důvodu se 

osobně přikláním k označení elektronická literatura, a to i přes možnou, a některými autory 

namítanou, kontroverzi pojmenování.124 Současně souzním s Rettbergovým (2019) 

výrokem, že označení elektronická literatura konotuje kontinuitu a zároveň zlom „mezi 

                                                 
121 Zvláště před rokem 1990 se sousloví elektronická literatura, pokud bylo užito, aplikovalo na jakékoli texty 

v elektronické podobě. Setkat se s tím však nepřesně můžeme dodnes. 
122 Elektronické knihy jsou v zásadě digitálně konvertované analogické texty, o nichž lze smýšlet jako o napůl 

cesty mezi literaturou tištěnou a elektronickou. Přestože se ze své povahy a narativem přibližují více literatuře 

tradiční, s elektronickou sdílí problematiku nehmotnosti artefaktu, pomíjivosti a jsou do značné míry 

determinovány rozhraním. Oproti konvenčnímu textu také ze své elektronické podstaty umožňují větší 

možnosti práce s textem (např. snadné vyhledávání, vkládání hypertextových odkazů).  
123 Toto obecné tvrzení bych oslabila dodatkem, že technologická platforma jí tuto možnost předkládá 

způsobem, jakým jej konvenční literatura nemůže použít, ale ani tak není vždy využita, resp. její plný 

potenciál v konkrétním díle.  
124 Domnívám se, že žádné jiné navrhované terminologické označení problematické aspekty vytýkané 

sousloví elektronická literatura zatím uspokojivě nevyřešilo. Rettberg (2019), mimochodem jeden 

ze zakládajících členů ELO, ve své knize rozebírá argumenty, pro jaké bylo v roce 1999 skupinou akademiků 

sdružených v ELO zvoleno z možných návrhů právě označení elektronická literatura. 
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současnými literárními praktikami v digitálních médiích a stovkami let literární tradice“. 

(ibid.: 4) 

Bouchardon (2017) vyzdvihuje, že oblast elektronické literatury je dynamická, 

konstantě se proměňující.125 Pouze usilováním o konceptualizaci elektronické literatury, 

jejím teoretickým rámováním v juxtapozicích literární a počítačové estetiky, můžeme dospět 

ke shodě ohledně jejího předmětu studia a vytyčení alespoň dočasných hranic oboru, 

při vědomí toho, že tyto nemohou být trvale neměnné vzhledem k (v mediální historii) dosud 

nevídané rychlosti technologického vývoje, ovlivňujícího zde samotnou podstatu předmětu 

studia. Teprve pak můžeme hledat odpovědi na otázku, jíž pokládá Wardrip-Fruin (2010: 

29): „Co potřebujeme číst, interpretovat, když čteme digitální literaturu?“ 

 

4.1 Konceptualizace elektronické literatury 

 
„Literatura říkáme souboru textů. Na první pohled je však patrné, že té podmínce, 

aby patřil text do oblasti literatury v dnešním slova smyslu, nevyhovují všechny fixované 

jazykové projevy. Sotva bychom do literatury v dnešním slova smyslu zařadili 

např. sbírku úloh z matematiky, zákoník, úřední vyhlášku atp. Musíme proto hledat dále, 

v čem spočívá differentia specifica literatury v dnešním slova smyslu.“ (Hrabák, 1977: 

24)126  

 

Hrabákova slova o nutnosti hledání differentia specifica analogicky rezonují též 

ve vztahu k elektronické literatuře. Na otázku, co systematicky tvoří elektronickou literaturu, 

je možná pro začátek snazší odpovědět negativní definicí – co jistě není elektronickou 

literaturou. Elektronickou literaturu nelze ztotožnit s prostým literárním textem v digitální 

podobě. Pouhá digitální distribuce není dostatečným kvalifikačním kritériem odlišujícím 

elektronickou literaturu od klasické; obdobně nelze považovat za elektronickou literaturu 

                                                 
125 S odvoláním na Derridovu dekonstrukci protikladů a koncept brikoláže Lévi-Strausse navrhuje 

Bouchardon (2017) ve stati Towards a Tension-Based Definition of Digital Literature definici elektronické 

(v jeho terminologii digitální) literatury založené na tenzi (tenzi mediální, tenzi sémiotických forem, tenzi 

naprogramovaného psaní, tenzi estetického zážitku). Jinými slovy, nahlížet samotné zrození elektronické 

literatury a její dynamiku jako kreativní tenzi. 
126 Pro doplnění kontextu dodávám, že Hrabák (1977: 24) se dále zamýšlí nad splýváním pojmu literatury 

„s literaturou krásnou a zábavnou“, u níž podtrhuje estetickou funkci. 
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jinak konvenční dílo určené pro tisk, k jehož produkci a grafickým úpravám bylo použito 

technologie nových médií, nejčastěji počítače. Je tedy zřejmé, že je nutné odlišovat mezi 

elektronickou literaturou a elektronickými knihami, resp. e-knihami (electronic books, e-

books).127 

Definovat elektronickou literaturu je obtížné, zvláště má-li platnost definice odolávat 

času a zejména rychlému technologickému vývoji, jemuž se svou tvorbou (prostředky 

a technologiemi zvolenými jak pro její uchopení, tak prezentaci) přizpůsobují také samotní 

autoři elektronické literatury. Díla elektronické literatury musí být již digitálně narozená 

(born digital)128. Tato teze se podle mého musí týkat zejména už fáze samotného odlišného 

autorova smýšlení například o narativu a přístupu k němu ve formě interaktivního narativu, 

zvolených prostředcích technologické platformy nejen pro účely distribuce, ale hlavně 

estetické (což ji odlišuje od elektronických knih jako literatury digitalizované). Haylesová 

(2008) v tomto smyslu hovoří o „prvogeneračním digitálním objektu vytvořeném na počítači 

a (obvykle) zamýšleném, aby byl čten na počítači“. (ibid.: 3)  

 

„Jaký text není v dnešní době vytvořen na počítači, kde pero a psací stroj jsou zřídkakdy 

k vidění jako psací nástroje? Podmínka ‚digitálního narození‘ poukazuje 

na existenciálnější charakteristiky nesoucí rysy ‚rodičů‘, jako jsou propojitelnost, 

interaktivita, multimedialita, nelinearita, performativita a transformabilita. Zatímco 

mnoho textů se může snadno přesunout na stránku knihy, ‚skutečná‘ digitální literatura 

nemůže žít bez digitálních médií – obdobně jako film nemůže žít bez plátna [screen, 

pozn. aut.].“ (Simanowski, 2010: 15-16) 

 

Přestože jsem tuto kapitolu uvodila Bernsteinovým provokujícím (v kontextu toho, že 

sám volá po větším množství „hypertextového psaní“) citátem, ryzí elektronickou literaturu 

je minimálně velmi obtížné, ne-li nemožné smysluplně vytisknout a číst v tištěné formě 

                                                 
127 Bohužel, toto nepřesné synonymní zaměňování lze (doufejme, že zatím) sledovat i některých textech 

odborné povahy (časopiseckých i knižních). Příkladem může být heslo elektronická kniha v České 

terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (dostupná na <https://tdkiv.nkp.cz/>, autorky hesla: 

L. Celbová, J. Havlová), kde je tato definována jako „kniha v digitální podobě, tedy vytvořená v počítači 

(tzv. born digital) nebo vzniklá digitalizací tištěného dokumentu. Je možné ji číst buď online nebo offline 

(tj. ve čtecím zařízení, např. ve čtečce elektronických knih, tabletu, mobilním telefonu).“ Právě zde je patrné 

nepřesné prolínání definice elektronické knihy s elektronickou literaturou. 
128 cf. Haylesová (2008). 
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(na rozdíl od elektronických knih, nicméně ani u nich nelze paušalizovat, neboť novodobá 

čtecí zařízení nabízí čtenářům řadu funkcionalit, které se s vytištěním textu ztrácí). 

Elektronická literatura je „algoritmická“, píše Bouchardon (2017: 3). 

V úvodu zmíněná ELO v počátcích svého fungování na konci minulého milénia 

podřazovala pod označení elektronická literatura „nové formy literatury, které používají 

schopnosti technologií, aby dělaly věci, které nemohou být udělány v tisku“.129 Toto 

kostrbatější vymezení bylo doplněno příklady zmíněných forem. V roce 2004 přistoupila 

ELO k redefinování elektronické literatury (v čele předmětného výboru stanul Wardrip-

Fruin130) a představila následující definici: „Termín odkazuje k dílům s významnými 

literárními aspekty, které využívají výhod schopností a kontextů poskytovaných 

samostatně stojícím nebo síťovým počítačem.“131 Také v tomto případě byl doplněn 

příkladmý výčet.132 Definice směřuje k eliminaci elektronických knih. 

Je zřejmé, že zvláště nastavení kvalifikačního kritéria „významných literárních 

aspektů“ vyznívá poněkud vágně a problematicky. Za jeho zařazením shledávám snahu dodat 

kredit oboru, možná jej i vymezit ve vztahu k literární teorii, resp. kritice, které ne vždy 

uznávaly/uznávají díla elektronické literatury za díla literární. Rettberg (2010), jenž byl 

členem redakčního týmu ELO vybírajícího díla do první sbírky elektronické literatury 

(Electronic Literature Collection, Volume 1, October 2006), připouští, že kritérium 

významných literárních aspektů může vyznívat nejednoznačně a umožňovat subjektivní 

interpretaci. (ibid.: 87) 

                                                 
129 „... new forms of literature which utilize the capabilities of technology to do things that cannot be done in 

print.“ Definice bývala dostupná online v původní verzi webové prezentace ELO na <http://eliterature.org/>.  
130 Ten sám později ve své stati definuje dílo elektronické literatury stručněji, nicméně právě s důrazem 

na významné literární aspekty. (Wardriop-Fruin, 2007: 163) 
131 „The term refers to works with important literary aspects that take advantage of the capabilities and 

contexts provided by the stand-alone or networked computer.“ Definice bývala dostupná online mezi lety 

2004 až 2017 v tehdejší verzi webové prezentace ELO na <eliterature.org/what-is-e-lit>.  
132 Ten zahrnoval hypertextovou fikci a poezii (hypertext fiction/poetry),  kinetickou poezii (kinetic poetry) 

využívající technologii Flash a další platformy, počítačové umělecké instalace s literárními aspekty (computer 

art installations with literary aspects), interaktivní fikci (interactive fiction), chatterbots, novely ve formě 

emailů, SMS zpráv nebo blogů (novels that take the form of emails, SMS messages, or blogs), psané projekty 

vytvořené ve spolupráci, které umožňují čtenářům podílet se na textu díla (collaborative writing projects that 

allow readers to contribute to the text of a work), literární performance online, které vyvíjejí nové způsoby 

psaní (literary performances online that develop new ways of writing), poezii a příběhy generované počítači 

(poems and stories that are generated by computers), pokud splňují obecnou definici výše. 
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Účelem předmětného kritéria mělo být rovněž napomoci odlišit elektronickou 

literaturu od jiných forem digitálního umění (digital art), zvláště těch, které si v rámci své 

estetičnosti pohrávají se slovním textem. „Pojmy ‚digitální literatura‘ a ‚digitální umění‘ jsou 

v našem oboru opakovaně používány, ale zřídkakdy definovány,“ posteskl si Wardrip-Fruin 

(2010: 29). Ztotožňuji se s jeho pojímáním elektronické literatury jako užší kategorie 

digitálního umění, které pro svoji tvorbu a existenci vyžaduje digitální výpočetní proces 

(digital computation) a v různé míře využívá atributů nových médií.133 Na rozdíl od jiných 

digitálních uměleckých forem by elektronická literatura měla, v zájmu své interpretace, 

vyžadovat, aby byla primárně čtena. (Simanowski, 2010) Domnívám se, že definici ELO 

výše by při stálém splnění účelu prospělo minimálně vynechání adjektiva významné. 

O tom, jak je v elektronické literatuře důležitá složka slovní (s lingvistickou 

hodnotou), nepanuje mezi jejími teoretiky shoda. Podle Haylesové (2008) při klasifikaci 

konkrétního díla hrají nezřídka roli zejména osobní preference individuálního kritika. Podle 

některých teoretiků elektronické literatuře svědčí, pokud je text s lingvistickým významem 

eliminován ve prospěch jiných textů jako způsobů vyjádření. 

 

„Paradigma vyjadřování se mění z vytváření světa ve čtenářově představivosti, založené 

na specifické kombinaci písmen, v prezentování světa přímo publiku skrze 

extralingvální prostředky. Vlastně, tato substituce textu je justifikací digitální literatury.“ 

(Simanowski, 2009: 12) 

 

ELO v rámci svých antologií a kurátorských počinů zahrnuje mezí díla elektronické 

literatury i ta bez verbální složky. Pokud v duchu ruských formalistů definujeme krásnou 

literaturu její literárností, pak je tato analogicky v případě elektronické literatury 

neoddělitelně spojena s digitálním kontextem. Je nepochybné, že prvek literárnosti nelze 

kvantifikovaně měřit. Z tohoto důvodu je nutné obrátit pozornost na kvalifikační kritérium 

                                                 
133 Nicméně jsem si vědoma, že ani potud komplikace s rozlišováním a definováním elektronické literatury 

versus digitálního umění nekončí. cf. Ricardo (2009), který poukazuje na to, že právě konvergence (respektive 

technologie jako paradigma změny) oslabuje tradiční distinktivní expresivní rysy umění a literatury (zejména 

vizuální aspekty versus literární u integrovaných děl), ústící ve filozofickou otázku, zda se jedná o literaturu 

nebo umění. Navrhuje používat sousloví literární umění (literary art), zahrnující mimo jiné i některá díla 

herního průmyslu.  



67 

 

odlišující elektronickou literaturu od jiných uměleckých vyjádření ve smyslu verbálního 

textu (z pohledu celkového díla), který je možné interpretovat.134 

Elektronická literatura je nemyslitelná bez současného digitálního kontextu. 

(Rettberg, 2019) Právě a pouze v něm ji lze interpretovat. S vědomím toho by pracovní 

definice elektronické literatury mohla znít následovně: elektronická literatura zastřešuje 

rozmanitou skupinu literárních forem a žánrů přímo vytvořených v technologické platformě 

nových médií a využívajících jejích atributů (včetně síťového propojení), vyjma prosté 

digitální konverze konvenční (analogové) literatury. 

Jedním z nejikoničtějších děl mapujících počátky teoretického nahlížení elektronické 

literatury, a zpětně formující její konceptualizaci, je bezesporu Aarsethův (1997) Cybertext: 

Perspectives on Ergodic Literature. Aarseth objasňuje oba neologizmy z názvu, ke kterým 

je v teorii elektronické literatury pravidelně odkazováno. Pojmenování ergodická 

literatura135 dává přednost před digitálním textem nebo elektronickou literaturou, které 

považuje za vágní.136 (ibid.: 19) Ergodická literatura vyžaduje, aby čtenář vynaložil 

při procházení (traverse) textem netriviální úsilí (nontrivial effort), tedy více než přejíždění 

očima po řádcích nebo obracení stránek. (ibid.: 1-2) Při odkrývání významu textu je zapotřebí 

vyšší míry čtenářské participace.137 Takto pojatý koncept je možné uplatnit rovněž mimo 

oblast nových médií, ergodickými mohou být rovněž texty tištěné literatury za předpokladu, 

že je lze považovat za otevřené, dynamické (například Apollinairovy kaligramy). 

                                                 
134 Bouchardon (2017) v tomto smyslu uvádí příklad umělecké interaktivní instalace Text Rain (1999), v níž je 

verbální text spíše pouhým vizuálním objektem interakce (na stínovou siluetu diváka padá déšť písmen, 

z nichž se po dopadu sestavují slova a věty básní, které by diváci mohli číst, většinou k nim však přistupují 

pouze jako k vizuálním objektům, součásti hry). Z jeho pohledu jej proto není možno označit za dílo 

elektronické literatury. Jak bylo výše naznačeno, striktní ontologické rozlišování jednotlivých uměleckých 

kategorií je v kontextu nových médií (a v důsledku jejich konvergence) v zásadě vyloučeno. Domnívám se, že 

ve vztahu k elektronickým uměleckým instalacím zařazovaným pod kategorii elektronické literatury je vždy 

nutné posuzovat, klade-li tato instalace důraz na prvek literárnosti. 

cf. <http://camilleutterback.com/projects/text-rain/>. 
135 Aarseth si přisvojil přívlastek z fyziky (původně odvozeno z řeckých slov ergon = práce, jednání a hodos = 

cesta, trasa). 
136 Haylesová (2005: 36) Aarsethovu snahu neztotožňovat ergodickou literaturu s elektronickou komentuje 

slovy, že nebýt elektronické literatury, Aarseth by pravděpodobně nebyl motivován definovat ergodickou 

literaturu, která je navíc mnohem přiléhavější na elektronickou než analogovou literaturu. Tomu odpovídá 

také rozlišování mezi sktriptony a textony. 
137 Aarseth shledává podobnost ergodické perspektivy s Ecovými (1989b) [1962] otevřenými kontra 

uzavřenými díly. 
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Subkategorií ergodické literatury jsou kybertexty (cybertexts)138, které „zahrnují 

kalkulaci v produkci jejich skriptonů“. (ibid.: 75) Kybertext nemá představovat revoluční 

formu textu nebo specifický žánr, ani být jen sítí lexií. Má upírat pozornost na mechanickou 

organizaci textu, na svou nelinearitu.139 Aarseth jej popisuje jako „stroj na produkci škály 

výrazů“140, sestávající z verbálních znaků, materiálního média a (lidského) operátora. (ibid.: 

3, 21) Každý (kyber)text přenáší informace jakožto řetězce znaků. Aarseth je dělí na textony 

(textons) jako „řetězce tak, jak existují v textu“ a skriptony (scriptons) obracející se 

k „ideálnímu čtenáři“, „řetězce tak, jak se vyjevují čtenáři“. (ibid.: 62) 

 

„… když čtete z kybertextu, jste konstantě upozorňováni na nedostupné strategie, 

nepřijaté cesty, nevyslyšené hlasy. Každé rozhodnutí učiní některé části textu více, 

a jiné méně, dostupné, a možná nikdy nebudete znát přesné výsledky vašich voleb; 

čili, co přesně jste minuli. To je velmi odlišné od nejednoznačností lineárního textu.“ 

(ibid.: 3)  

 

A je to současně zcela odlišný akt čtení, který nelze ztotožňovat s interpretativní 

pluralitou významů lineárního textu. Tato jinakost pramení z interaktivity, díky níž je 

kybertext labyrintem doslova, tedy ve smyslu, v jakém o něm u konvenčního (lineárního) 

narativního textu hovoříme jen metaforicky. „Skrze topologickou strukturu textové 

mašinérie“ můžeme tento labyrint poznávat, objevovat jeho cestičky a ztrácet se v něm. 

(ibid.: 4) Kybertext je perspektiva s určitými aspekty narativu, jíž lze nahlížet různé žánry 

elektronické literatury. Do jisté míry se konceptuálně překrývá s literárním interaktivním 

narativem, nelze jej však považovat za analogický.141 

                                                 
138 Pojmem se Aarseth hlásí k Wienerově (1948) knize Cybernetics or Control and Communication in the 

Animal and the Machine. Snaží se jím vyvarovat (nad)užívání pojmu hypertext, který má být kybertextu 

subsumován (cf. polemiku předloženou Douglasovou, 2004 [2001]). Přestože hypertextové teorii nelze upřít 

zásadní význam v procesu raného utváření smýšlení o elektronické literatuře (a někdy jejich nepřesného 

synonymního ztotožňování), lze kvitovat, že Aarseth svým konceptem a terminologií překonal nebo 

minimálně zpochybnil její limitující hranice. 
139 Aarseth se zamýšlí nad problematičností pojetí nelinearity (nonlinearity) versus linearity, zvláště 

z pohledu literární teorie, což považuje spíše za epistemologický konflikt. 
140 K odkazu (nikoli metaforickému) na stroj má indikovat předpona cyber. cf. Aarseth (1997: 21). 
141 V Aarsethově pojetí pod něj nelze subsumovat staticky propojené hypertexty (kvalifikační kritéria 

kybertextu nesplňuje například Moulthropovo dílo Victory Garden, které bezesporu využívá principy 

interaktivního narativu). 
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Aarseth při popisu textu a pro jeho další analýzu využívá sedmičlenný model: 

dynamičnost (dynamics) související s hodnotami skriptonů, resp. textonů; určitelnost 

(determinability) ve vztahu navazujících skriptonů; pomíjivost (transiency) ve vztahu 

ke skriptonům; perspektiva (perspective) osobní participace čtenáře/uživatele; přístup 

(access), s ohledem na dostupnost skriptonů; propojení (linking) mezi skriptony a uživatelské 

funkce (user functions). (ibid.: 62 an.) 

Wardrip-Fruin (2010) navazuje na Aarsetha a k definování v jeho terminologii 

digitální literatury používá pětičlenný model: data (data), procesy (processes), interakce 

(interaction), povrch (surface) a kontext (context). Za zvlášť významné v tomto ohledu 

pokládá rozlišování mezi povrchem (tím, co zakouší čtenář, tedy výstupem procesu 

zpracování dat) a procesem (zpracování dat), které bývají často společně ztotožňovány 

s médiem. 142 Tento model komplexně pokrývá rozličné aspekty elektronické literatury a lze 

jej užít jako východisko pro techniku close reading. 

 

4.2 Teoretické rámování studia elektronické literatury 

K elektronické literatuře významně, a v případě velké většiny čtenářů (zatím) též 

výhradně, přistupujeme se znalostmi a zkušenostmi s texty klasické, analogové literatury. 

Výrazně se tento rys projevuje v jejím definování, v přemýšlení o žánrech elektronické 

literatury; do značné míry ovlivňuje i její recepci.  

 

„… je nepopiratelné, že tištěná kniha je stále ústřední referencí vesmíru čtení online 

[…, pozn. aut.] Tištěná kniha je natolik ustálená a paradigmatická, že zatím nikdo 

nemohl vynalézt specifický slovník pro praktiky online čtení a psaní.“ (Beiguelmanová, 

2010: 403-404) 

 

Při bližším zkoumání jednotlivých žánrů elektronické literatury je patrné, že některé 

jejich rysy nalézáme už ve starších uměleckých směrech, například v dadaismu, surrealismu, 

pop-artu, lettrismu, konkrétní poezii či v dílech OuLiPo. 

 

                                                 
142 Glazier (2002) obdobně postuluje, že ten, kdo chce ryze porozumět elektronické literatuře, se nemůže 

omezovat na úroveň povrchu (surface) zobrazujícího se textu. 
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„Pokud začneme o elektronické literatuře přemýšlet jako o ‚hnutí‘, musíme brát ohled 

na to, že se jedná o odlišný typ hnutí, než jaký jsme dosud viděli, nesvázaný společným 

místem, uměleckou formou nebo oddaností k jednomu manifestu, je druhem Noemovy 

archy literárních forem naplněné neznámými zvířaty volně mísících se ras a měnících se 

nesmírnou rychlostí.“ (Rettberg, 2008) 

 

Je nepochybné, že elektronická literatura nevznikla v nějakém vakuu, svým 

způsobem navazuje na dosavadní literární tradici.143 Lze polemizovat, a teoretici tak činí, zda 

elektronickou literaturu považovat za kontinuum avantgardní a experimentální prózy 

a poezie 20. století. Rettberg (2019) se o ní vyjadřuje jako o svojí podstatou experimentální 

literatuře, umožňující nové narativní formy a přístupy k poetice. Inspirativní propojení, resp. 

estetickou návaznost spatřuje například mezi kinetickou digitální poezií a konkrétní poezií, 

nebo mezi kombinatorickou poezií (combinatory poetry) a dadaismem, případně 

surrealismem. 

Tabbi (2001) se v Encyklopedii postmodernismu v rámci hesla postmoderní fikce 

zabývá „formující se kulturou elektronické textuality“, která podle něho vychází 

z postmoderní textové praxe.  

 

„V kontextu elektronické textuality byl dán nový život radikálnějším, nepopisným 

formám postmoderního narativu; a ty se staly, paradoxně, základem pro flexibilnější 

realismus v současné fikci. Přenos narativu z tisku na obrazovku, kde text musí narážet 

na neverbální média a čtenář si může vybrat jeho nebo její vlastní cestu skrze množinu 

bloků textu, oživuje procesně orientované teorie čtení od Wolfganga Isera po Rollanda 

Barthese a vážně přislibuje rozšířit rámec toho, co se míní termínem fikce, osvobodit jej 

od hegemonie románu a přemístit jej bezvýhradně do oblasti obyčejného…“ (Tabbi, 

2001: 122) 

 

Z hlediska teoretického a metodologického lze snahy o formování myšlení 

o elektronické literatuře, a s ní spojeném (literárním) interaktivním narativu, datovat 

od 90. let 20. století. Rané práce pocházely zejména od autorů ze severoamerického 

kontinentu, v Evropě z nordických zemí a Spojeného království (Aarseth, 1997; Bolter, 1991; 

                                                 
143 cf. Glazier (2002), který nahlíží elektronické a tištěné texty jako kontinuum. 
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Joyce, 1995; Landow, 1992; Murrayová, 1995, 1997; Ryanová, 1991; sbírka statí 

Hyper/Text/Theory z roku 1994, jejímž editorem byl Landow, resp. obdobně Hypermedia 

and Literary Studies z roku 1991 koeditorů Landowa a Delanyho). 

Uchopení elektronické literatury zpočátku ovlivňovala hypertextová teorie, ať už 

hovoříme přímo o dílech jí zasvěcených, se zmínkami o prvotních dílech elektronické 

literatury (Bolter, 1991; Landow, 1992, 1994), případně k ní kriticky odkazujících (Aarseth, 

1997). Vedle toho se pomalu objevují statě a knižní publikace věnující se přímo nově 

konstituovanému oboru (Joyce, 1995), který se postupně posouvá směrem k naratologii 

(Ryanová, 2001; Glazier, 2002). 

Pomalu se zvyšující zájem o tématiku elektronické literatury (v širším kontextu 

digitálního umění) v odborném publikování lze zaznamenat na přelomu tisíciletí. Tento trend 

lze oproti monografiím významněji pozorovat ve vztahu ke sbírkám a časopiseckým statím, 

do různé míry144 souvisejících s tématem (k němž v tomto textu průběžně odkazuji). Není 

bez zajímavosti, že řada badatelů elektronické literatury je současně i jejími autory (ať už se 

jedná o dílo ojedinělé, nebo publikační kontinuitu).145 Tato tendence byla patrná zejména 

v počátcích ustanovování oboru.146 

Monografie o elektronické literatuře, resp. jejích žánrech se publikují až od počátku 

21. století (například Ciccoricco, 2007; Douglasová, 2004 [2001]; Funkhouser, 2007; 

Haylesová, 2008; Montfort, 2003; Rettberg, 2019). Mezi výše zmíněnými díly bych zejména 

vyzdvihla Haylesovou (2008) a pro ustanovení referenčního rámce oboru její zásadní 

monografii Electronic literature: New Horizons for the Literary, k níž je v tomto textu 

opakovaně odkazováno.147 Haylesová tištěné texty a elektronickou literaturu nazírá jako „dva 

komponenty komplexní a dynamické mediální ekologie“. (ibid.: 160) 

 

„Jako biologické ekotomy, [tištěné texty a digitální lieratura, pozn. aut.] zapojují se 

do škály vztahů, včetně kompetice, kooperace, mimikrů, symbiózy a parazitizmu. Tyto 

                                                 
144 Přehlednost publikační činnosti na dané téma komplikuje nejednotné užívání terminologie a v rámci ní ne 

vždy se zcela překrývající předmět zájmu jednotlivých autorů. Vzpomeňme Aarsethův (1997) kybertext, který 

je v porovnání s elektronickou literaturou zřetelně pojmem s užším významem. 
145 Ve svých teoretických publikacích nezřídka vycházejí z vlastních autorských zkušeností. 
146 Příkladem, který se nabízí, je Michael Joyce, profesor a současně autor literární teorií oceňované 

hypertextové fikce afternoon, a story (1987). Mezi dalšími jmenujme Moulthropa nebo Jacksonovou. 
147 Tématu se však dotýkaly už její předešlé knihy, cf. Haylesová, 2002, 2005. 
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dynamické vzájemné vztahy lze pozorovat v komplexních površích [surfaces, pozn. aut.] 

formujících se v současné digitální a tištění literatuře.“ (dtto.) 

 

K inspirativnímu odkazu Haylesové se o desetiletí později přihlásil Rettberg (2019), 

a to nejen názvem své knihy Electronic Literature.148 Jak uvádí, chce mimo jiné navázat 

na její klasifikaci žánrů elektronické literatury, které pokládá za užitečné pro její studium.  

Podle Rettberga nelze o žánrech elektronické literatury smýšlet jako o lineárním vývoji 

existujících žánrů. S ohledem na charakteristické rozličnosti kontextu elektronické a tištěné 

literatury se domnívám, že žánry elektronické literatury nelze vždy nahlížet jako transformaci 

dosavadní žánrové množiny.149 

Ve shodě s Rettbergem (2019) jsem si vědoma možné problematičnosti v otázce 

žánrové spřízněnosti. Jak jsem už dříve uvedla, rozlišování a uvědomování si žánrové 

klasifikace má čtenářům napomoci číst a dekódovat text (spíše než jej pojímat jako vlastnost 

textu).150 Obdobně jako klasická, také elektronická literatura si konstruktem žánru 

vypomáhá. Je pro ni mimo jiné sdíleným referenčním rámcem, do jisté míry možná rovněž 

legitimizací v historickém kontextu literární tradice. 

 

„Žánrová identifikace současně napomáhá formovat autorův styl a čtenářův pocit, 

že formy literárního vyjadřování existují v historickém kontinuu.“ (Rettberg, 2010: 89) 

 

Je možno jednotlivé žánry elektronické literatury s vědomím kontextu a povahy 

nových médií dostatečně definovat a rozlišit? V případě elektronické literatury je častěji, než 

v případě klasické, jednoznačné určení obtížné.151 Konvenční literatura se vyznačuje 

výraznější žánrovou ukázněností, která je z podstaty elektronické literatury obtížně 

dosažitelná. S trochou nadsázky lze říci, že pro elektronickou literaturu je příznačné jisté 

                                                 
148 Ten se ve své práci pokusil zmapovat historický přehled literatury související s oborem. 
149 Odkazuji zde k předchozí Poznámce k žánrům a pohledům Todorova (1995) [1978] a Meyera (1999). 
150 Rettberg (2019) se domnívá, že v porozumění žánrů jako konvencí, jak číst, lze v případě elektronické 

literatury také hledat odpovědi na to odkud a co číst. 
151 Teoretici například polemizují, zda do kategorie elektronické literatury zařazovat textově založené 

počítačové hry nazývané MUDs, v jejichž případě je slovní složka jejich bazální součástí. 
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překračování žánrů,152 přestože tímto výrokem nemám na mysli, že by byla otázka žánrové 

příznačnosti nedůležitá. 

Zatímco rozlišení mezi prózou a poezií se zdá být tím snazším (jakkoli ne výlučně)153, 

bližší žánrová klasifikace se v prostředí elektronické literatury děje často na podkladě 

technické charakteristiky díla (tedy odlišně, než je tomu v případě tištěné literatury) a je 

pro ni částečně determinující.154 Podle Haylesové (2008), je žánrová terminologie 

elektronické literatury výrazně spjata nejen s odlišnými čtenářskými zkušenostmi, ale též 

„strukturou a specifičností základního [underlying, pozn. aut.] kódu“. (ibid.: 5) Názvy žánrů 

elektronické literatury pravidelně obsahují odkaz k užité technologické platformě. 

Block (2010) upozorňuje, že je to právě nejednotnost pojmenování jednotlivých žánrů 

elektronické literatury, jež znesnadňuje jejich institucionalizaci. Tu navíc umocňuje možnost 

mnohoznačného označení žánru u konkrétního díla pomocí štítků-tagů (tags).155 Žánrové 

členění je obecně do určité míry podmíněno historickým obdobím, kdy pro určitou časovou 

epochu jsou typické určité žánry. S vědomím výše řečeného, je obliba některých žánrů 

elektronické literatury podmíněna oblibou určité technologie, resp. jejím nahrazením jinou.  

Rettberg se dále zamýšlí nad pojmem dílo ve vztahu k elektronické literatuře, 

s ohledem na jeho materiálně odlišnou povahu v porovnání s dílem tištěné literatury. 

Považuje za vhodnější nahradit jej a navrhuje označení projekt. Na rozdíl od Rettberga 

neshledávám aplikaci pojmu díla s přihlédnutím k jeho konvenčnímu pojetí v literární teorii 

                                                 
152 Tato úvaha nás navrací k myšlence nazírání elektronické literatury jako literatury postmoderní. 
153 Funkhouser (2007) se v monografii na téma digitální poezie táže, zda je o ní možné hovořit jako o druhu 

žánru, a optimisticky uzavírá, že ano. Pro potřebu uchopení digitální poezie pracuje s následující definicí: 

„počítačové literární umění, jež může být oceněno v kontextu poetické tradice“. (ibid.: 24) V obdobném 

duchu se Rettberg (2019) zamýšlí, do jaké míry hraje při určení základní žánrové specifikace v kontextu 

nových médií otázka dějiště prezentování díla. Jinak řečeno, pokud to samé dílo může být čteno v soukromí 

na monitoru počítače, vystaveno jako umělecká instalace v galerii, ev. uvedeno jako performance před živým 

publikem, lze jednoznačně určit, zda hovoříme o elektronické literatuře, umělecké instalaci nebo 

performanci? 
154 Ryanová (2004a: 19) poukazuje na relaci médií a žánrů s narativem, přičemž připouští, že může být 

obtížné tyto oddělit. Zatímco limity žánrů ve vztahu k narativu jsou dány ryze lidskými konvencemi, 

v případě médií poukazuje na přímou souvislost mezi jejich materiální substancí a způsobem kódování. 
155 Například některé příklady kombinatorické poezie vykazují současně znaky kinetické poezie (štítky budou 

proklamovat oba žánry). Jedno z prvních děl elektronické literatury, Uncle Roger (1986) od Judy Malloyové 

bylo označeno za databázový narativ. S ohledem na svou podobu jej však lze stejně tak nazvat hypertextovou 

fikcí. 
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(jak jsem se mu zde v textu věnovala) za natolik problematické, aby jej bylo nutno 

nahradit.156 V tomto směru bych připomněla například definici Pavelky (1998):  

 

„Literární dílo je labyrintem významů budovaným za přispění a nesouhlasu účastníků 

literární komunikace. Literární dílo je spjato se všemi jeho tvůrci příběhem, který 

po způsobu kotevních lan spojuje dílo také s jinými díly-labyrinty a ‚světy ze slov‘.“ 

(ibid.: 129) 

 

Haylesová (2005) polemizuje s McGannovými tezemi představenými v knize 

Radiant Textuality: Literature After the World Wide Web (2001). Ten možná až provokativně 

konstatoval, že i průměrné dílo tištěné literatury je daleko lepší než nejzajímavější 

a nejkomplexnější dílo literatury elektronické. Tuto tezi Haylesová (a v tomto se s ní 

ztotožňuji) naprosto odmítá. Podle ní pramení z nepochopení elektronické literatury 

a tendence aplikovat na ni čtecí strategie naučené z tištěné literatury. Tím jsou opomíjeny 

nebo dokonce přehlíženy vhodné nové čtecí strategie, které by docenily její možnosti 

(mezi jinými animaci, navigační strategie, design). (ibid.: 37-38) Současně je nutné si 

uvědomit, že elektronická literatura je oproti klasické ovlivněna například vizuálním 

uměním, hudbou, nebo herním průmyslem, jejichž prvky a rysy do sebe zapracovává. 

Po kritickém ohlédnutí lze říci, že rozkvět elektronické literatury je pozvolnější, než 

se její autoři a přívrženci zejména v jejích počátcích domnívali. Na druhou stranu, dosavadní 

rozvoj popírá skeptické názory, že se bude jednat pouze o dočasnou, popřípadě módní 

záležitost. Domnívám se, že poslední roky hovoří ve prospěch elektronické literatury a její 

obliby, jakkoli v porovnání s celkovou literární produkcí se kvantitativně stále jedná 

o minoritní záležitost. Elektronická literatura postupně vzbuzuje pozornost, její autorská 

komunita se rozrůstá do dalších zemí. Angličtinu jako původně výhradní jazyk autorů děl 

elektronické literatury postupně doplňuje publikování v národních jazycích. 

V porovnání s tištěnou literaturou, ale také elektronickou knihou, je medializace 

elektronické literatury směrem ke čtenářům zanedbatelná. Čtenář elektronické literatury 

musí být sám proaktivní v hledání děl (jejichž lokace je disperzní), z nichž by si vybral. Jeho 

                                                 
156 Tím spíše, nahlížíme-li jej v širším kontextu, včetně jeho pojetí v právu duševního vlastnictví, jak jsem jej 

v textu dříve naznačila. 
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pozice je v tomto směru náročnější, některé tento samotný fakt může odrazovat. Montfort 

(2003) se ve své monografii věnuje žánru interaktivní fikce (interactive fiction) a přirovnává 

její pozici k poezii v rámci širší kategorie literatury. Ani v jednom případě by jejich kulturní 

kvalita a význam neměly být poměřovány lukrativností, resp. profitabilitou. Se zobecněním 

na celou oblasti elektronické literatury konstatuje, že ji například instituce veřejných 

knihoven ve většině případů zcela opomíjí.  

 

„Ani knihovníci, ani prodavači knih nejsou připraveni poradit čtenářům, jak najít díla 

počítačové literatury, která by je mohla bavit. […, pozn. aut.] Kulturní předsudky proti 

počítači jako literárnímu médiu existují…“ (ibid.: 231) 

 

Na těchto výrocích se zatím, ani o patnáct let později, mnoho nezměnilo. 

 

4.2.1 Poznámka k ELO 

V historii elektronické literatury zastává významné místo nezisková Elektronická 

literární organizace (The Electronic Literature Organisation, ELO),157 založená v roce 1999 

v Chicagu Robertem Cooverem, Scottem Rettbergem a Jeffem Ballowem.158 ELO lze připsat 

zásluhy nejen na popularizaci elektronické literatury, ale zejména její kurátorské a archivační 

činnosti. Za svůj cíl si ELO vytyčila usnadňovat, propagovat a podporovat rozvoj 

elektronické literatury (proces psaní, publikování, aktivní participace na čtenářské osvětě 

ve vztahu k dílům elektronické literatury a jejím autorům). Zajímavým počinem v propagaci 

elektronické literatury jsou volně dostupné antologie desítek děl, které ELO jednak 

simultánně distribuuje ve fyzické formě CD-ROMů/DVD-ROMů (Electronic Literature 

Collection, Volume 1, October 2006; Electronic Literature Collection, Volume 2, February 

                                                 
157 cf. <https://eliterature.org/>. 
158 Zatímco první dva pánové jsou sami mimo jiné autoři elektronické literatury, Ballowe je podnikatelem 

v oblasti nových médií. ELO sídlí ve Spojených státech amerických, přičemž od svého vzniku se lokalita 

jejího sídla mění. Od podzimu 2001 do léta 2006 organizace sídlila na University of California v Los Angeles 

(UCLA), odkud se přesunula na University of Maryland v College Park, konkrétně na Maryland Institute for 

Technology in the Humanities (MITH). Mezi lety 2010-2017 se její sídlo nacházelo na Massachusetts Institute 

of Technology (MIT). Od července 2017 ELO sídlí na Washington State University Vancouver (WSUV). 

Od podzimu 2013 organizaci předsedá Dene Grigarová. 
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2011; Electronic Literature Collection, Volume 3, February 2016), jednak jsou díla dostupná 

online na webové stránce <http://collection.eliterature.org>.159 

Mezi hlavní aktivity organizace dále patří aktualizace a dohled nad Seznamem 

elektronické literatury (Electronic Literature Directory, ELD 2.0)160 a spravování depozitáře 

Electronic Literature Organization Repository161 zaměřeného nejen na archivaci děl, ale 

rovněž související publikační činnosti. V roce 2010 ELO podnítila vznik mezinárodního 

konsorcia The Consorcium of Electronic Literature (CELL)162, kde jsou vedle USA 

zastoupeny organizace z Austrálie, Kanady, Německa, Norska, Portugalska a Španělska. To 

má napomáhat lépe mezinárodně identifikovat díla elektronické literatury (resp. jejich aspekt 

literárnosti v porovnání s jinými typy digitálního umění), a tím podporovat tuto formující se 

oblast literatury. 

Vedle severoamerické ELO v průběhu let vznikaly a zanikaly též evropské projekty 

a národní iniciativy (významné místo zaujímají zejména Francie, Německo, nordické země 

a Spojené království Velké Británie a Severního Irska), podporující elektronickou literaturu. 

Mezi nejvýznamnějšími jmenujme například dnes už zaniklé centrum trAce Online Writing 

Centre na Nottingham Trent University163 (fungující mezi lety 1995-2005) nebo nordický 

projekt ELINOR na podporu a dokumentaci elektronické literatury.164 Významné výstupy 

přinesl rovněž tříletý (2010-2013) evropský výzkumný projekt ELMCIP (Electronic 

Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice), jehož se účastnilo 8 partnerů, 

z toho 7 výzkumných akademických pracovišť. Jeho databáze je stále aktualizována a 

v evropském kontextu dnes představuje nejpřínosnější zdroj informací.165 

                                                 
159 Zařazená díla spojuje rozhodnutí autorů publikovat pod autorskoprávní licencí Creative Commons. Právě 

vydání první antologie pokládají O᾽Sullivan a Grigarová (2019) za milník v historii elektronické literatury, 

poukazující na vzrůstající multimodální formy v kontrastu s předchozím důrazem na hypertext. 
160 Záměrem ELD 2.0 je vytvoření komplexního seznamu autorů elektronické literatury a soupisu veškerých 

jejich děl, doplněných anotacemi a klíčovými slovy tak, aby čtenářům usnadnil orientaci v tomto novém typu 

literatury. V současné době je projekt financován z veřejných zdrojů. cf. <http://directory.eliterature.org>. 
161 cf. <http://elo-repository.org/>. 
162 cf. <http://cellproject.net/>. 
163 Projekt fungoval mezi lety 1995-2005 a jeho rozsáhlý archiv v současné době spravuje ELO v rámci svého 

depozitáře. 
164 Významným přínosem ELINOR bylo vytvoření a aktualizace databáze děl elektronické literatury 

v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku, jejíž vstupy byly po zániku projektu převzaty do probíhajícího 

výzkumného projektu ELMCIP. cf. <https://elmcip.net/>. 
165 Projekt vyústil v obsáhlou databázi informací o elektronické literatuře, stejně jako významnou publikační 

činnost jeho členů. cf. <https://elmcip.net/>. 
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Právě otázka archivace je pro budoucnost oboru kruciální. Přes poměrně mladou 

historii elektronické literatury jsou už dnes její raná díla v ohrožení přežití. Bouchardon 

(2017) v této souvislosti hovoří o „mediální tenzi“. (ibid.: 6) Elektronická literatura je závislá 

na technologických platformách, které mohou a nemusejí být v budoucnosti podporovány, 

a to jak z pohledu softwaru, tak hardwaru. 

Koupit si dílo elektronické literatury vždy nepřislibuje, že se k němu budete moci 

za několik let vrátit (což může být pro čtenáře odrazující), jako by tomu bylo u tištěné knihy. 

Archivace elektronické literatury je v porovnání s knihou náročnější. Kromě uchování kódu 

a zdrojového souboru je také nutné uchovat operační systém a médium, na němž lze dílo 

spustit (otevřít a číst). To vše je obtížné jak technicky, tak finančně.166 V případě volně 

publikovaných děl na Internetu musí držitel autorských práv oproti tištěné literatuře 

pamatovat například na udržování webových stránek, které dílo zpřístupňují, včetně placení 

příslušných poplatků za jejich pronájem (webhosting). O᾽Sullivan a Grigarová (2019) 

pokládají za neutěšenou též současnou situaci, kdy někteří autoři využívají k distribuci děl 

služeb cloudových úložišť „udržovaných profitem motivovanými organizacemi jako Google 

a Apple“. (ibid.: 432) To podle nich může vyústit v situaci, že tato díla nebudou pro další 

generace zachována. V některých případech ELO archivuje alespoň čtenářské zkušenosti, 

a to textovou deskripcí a videodokumentací, která má budoucím generacím, včetně badatelů, 

hmatatelným způsobem uchovat pomíjivost konkrétního díla. 

 

4.2.2 Poznámka k hypertextu 

Právě hypertext svou technologickou podstatou významně ovlivnil nejen raná díla 

elektronické literatury, ale do značné míry následně též smýšlení o nich (o hypertextové 

fikci, potažmo i elektronické literatuře se často nepřesně psalo pouze jako o hypertextu). 

Hypertext jako novou informační technologii nabídla nová média.167 Je konceptem 

                                                 
166 V této souvislosti se Grigarová zasadila o ojedinělý projekt zřízení tzv. Labořatoře elektronické literatury 

(Electronic Literature Lab, ELL) v rámci Washington State University Vancouver. Laboratoř zatím obsahuje 

61 původních (vintage), funkčních modelů Macintosh a PC (nejstarší pochází z roku 1977), na nichž lze 

zpřístupnit 300 děl archivované elektronické literatury. Badatelům jsou zde díla prezentována v autentické 

formě v době jejich publikování. cf. <http://dtc-wsuv.org/wp/ell/>.  
167 Schneider (2005) se zamýšlí nad kulturně-historickým původem hypertextu jakožto textu nad textem 

(z řeckého hypér = nad, přes), jenž spatřuje ve středověkých margináliích a v glosách, v inkunábulích, resp. 
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definujícím strukturu World Wide Web.168 Jedná se o počítačový způsob vzájemného 

propojování textů (chápaných široce ve významu mediálních studií) pomocí zvýrazněného 

nebo jinak označeného objektu (napříkald slova, obrázku, tabulky) – hypertextového odkazu 

(hyperlink).169 

Lister et al. (2009) [2003] hypertext definují jako „dílo, které je tvořeno samostatnými 

[discrete, pozn. aut.] jednotkami materiálu, z nichž každá s sebou nese určitý počet pěšinek 

[paths, pozn. aut.] k dalším jednotkám.“ (ibid.: 26) Uživatel si volí cestu napříč texty 

(terminologií Barthese lexiemi), jež chce uchopit. Tuto možnost narativních výběrů 

v omezené míře můžeme nalézat též v tištěné literatuře, hypertext ji však do té doby nevídaně 

posunul. 

Manovich (2001) se k hypertextu staví skeptičtěji. Podle něho po nás nová média 

v podstatě žádají, abychom se identifikovali „s mentální strukturou někoho jiného“, a to tím, 

že po nás chtějí, abychom při čtení následovali hypertextové odkazy neboli 

„předprogramované objektivně existující asociace“ někoho jiného. (ibid.: 61) 

Texty, k nimž lze přistoupit v množině sítě archivů (které mohou a nemusí být zcela 

otevřené), jsou „venku, nad a mimo“ pretext.170 (Lister et al. (2009) [2003]: 26) Tato síť může 

být velmi komplexní a dynamická.171 To se projevuje i v rovině interpretace. Záleží 

na konkrétním čtenáři, do jaké míry se chce nechat vést po cestách hypertextových odkazů 

(a zase zpět). Další otevírající se textové uzly (textual nods) jeho inklinaci k určité 

interpretaci (vycházející z řetězce předešlých textových uzlů) potvrdí, upevní, nebo naopak 

                                                 
později v poznámkovém aparátu pod čarou a v knižních rejstřících. Obdobně se vyjadřuje Lister et al. (2009) 

[2003], který jako předchůdce hypertextu uvádí například konvenční způsoby poznámek pod čarou nebo 

navigační aparáty v knize, které čtenáři napomáhají nahlédnout za hranici pretextu a obsáhnout jeho kontext. 

Podle Bernsteina (2009: 7) poznámky pod čarou, ilustrace, přílohy a další doplňky textu ustanovují „druhý 

narativ“, jenž může a nemusí posilovat argumenty prvního narativu. 
168 Přesněji v podobě dvojice jazyka HTML a protokolu HTTP.  
169 O hypertextových odkazech smýšlí někteří autoři jako o formě interaktivity. cf. Deuze (2003); Tremayne 

(2008). 
170 Zajímavé je zamýšlet se nad jejich možným spojením s intertextualitou. 
171 V závislosti na nastavení našeho zařízení dokonce můžeme obdržet i informaci v podobě jiného zabarvení 

hypertextového odkazu, zda jsme konkrétní odkaz už v minulosti navštívili a s jeho obsahem se potenciálně 

seznámili. Manovich (2001) čtení hypertextu označuje za prostorové vandrování a jeho čtenáře přirovnává 

k Robinsonovi Crusoe, bloumajícímu po pláži, na níž se nacházejí různé objekty, které uchopuje a zase 

opouští. (ibid.: 78).  
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zeslabí a znejistí.172 „Odkazy [links, pozn. aut.] jsou od čárky prvním novým interpunkčním 

znaménkem v naší literární mašinérii,“ domnívá se Bernstein (2009: 4). 

Pojem hypertext užil jako první Nelson v 60. letech 20. století v souvislosti 

s vizionářskou sítí Xanadu.173 Nelson (1993) chápe hypertext velmi široce, když jím označuje 

„nesekvenční psaní“, což však nevylučuje, že obsahuje text psaný sekvenčně.174 (ibid.: 1/17) 

Hypertextem je pro něj třeba též přední strana novin. Podstatu konceptu s počítači nespojuje, 

nicméně doplňuje, že počítače s ním pracují na každodenní bázi, hypertext se prý nejlépe čte 

„na interaktivní obrazovce“. (ibid.: 0/2) Jako způsob psaní považuje Nelson hypertext 

za „fundamentálně tradiční a v hlavním proudu [mainstream, pozn. aut.] literatury.“ (ibid.: 

1/17) V řadě žánrů elektronické literatury je hypertext stavebním kamenem. Zejména 

na počátku 90. let 20. století pod vlivem uplatnění hypertextu v prostředí nově zrozeného 

Internetu podnítil vznik samostatných literárních žánrů, zejména tehdy autory oblíbené 

hypertextové fikce (hypertext fiction).175 

                                                 
172 V tištěné knize obdobná situace nastává v případě ilustrací, pokud jim čtenář věnuje pozornost. Také ty 

mohou význam pro čtenáře utvrdit nebo zvrátit. 
173 Inspiraci nalezl v Bushově stati As We May Think z roku 1945, v níž je popisován nikdy neuskutečněný 

koncept jménem Memex neboli Memory Extender. Sám Bush se myšlenkou zabýval již o několik let dříve, 

v roce 1939 jej zmiňuje v dopise šéfredaktorovi Fortune Magazine. Hypotetický Memex lze připodobnit 

k hybridu počítače, databáze, mikrofiše a informačního vyhledávacího systému. Data jsou v něm uchovávána 

a zpřístupňována v relaci k asociacím. Memex by měl fungovat na principu lidské mysli, která konstantně 

přechází od myšlenky k myšlence „v souladu se spletitou sítí stezek přenášených mozkovými buňkami“. 

(ibid.: 32) Bushova myšlenka asociativního propojování není (zatím) technicky uskutečnitelná. 
174 Z pohledu tradiční literární teorie bych Nelsonovu Literary Machines 93.1 (1993) označila za jasný příklad 

postmoderní literatury. Autor se záměrně snaží o dosažení struktury obdobné podstatě hypertextu, kdy kniha 

obsahuje jedno kapitulu Nula, jednu kapitolu Dvě a několik kapitol Tři, Čtyři a Pět. Autor dává čtenáři možný 

návod, jak knihu číst. Dle jeho názoru je nejvhodnější začít kapitolou Nula, dále jakoukoli kapitolou Jedna, 

následovanou kapitolou Dvě (ta má tvořit nejvýznamnější část celé knihy), poté jakoukoli kapitolou Tři a zpět 

navázat jakoukoli kapitolou Jedna, po níž by měla znovu následovat kapitola Dvě (schematický nákres, který 

Nelson připojil, označil pojmem preclík). V tomto čtecím schématu by měl čtenář setrvat, dokud mu není 

zcela jasný význam kapitoly Dvě. Kapitoly Čtyři a Pět se zaměřují na technické a obchodní aspekty, takže pro 

jejich pořádek čtení není doporučení uvedeno s doplněním, že jsou nedůležité. Pro zajímavost uvádím 

obdobný příklad Bernsteinovy (2009) eseje o hypertextu, v níž autor text rozdělil do 24 sekcí. Esej je možné 

číst lineárně, nebo přijmout návrh autora, kdy za každou jednotlivou sekcí Bernstein v závorce uvádí čísla 

sekcí, která mohou čtenáře provést textem nelineárně (pokud čtenář toto pozvání do textu přijme, může se mu 

opakovaně stát, že se budou některá čísla v návrzích opakovat a je na čtenáři, zda je bude číst opakovaně). 

Jediná pasáž bez dalších navržených cest textem je poslední sekce. 
175 První díla těchto žánrů byla do značné míry vytvářena pod vlivem testování literárních možností v nově 

publikovaných softwarech umožňujících tvorbu textu ve formě hypertextu. Za příklad lze uvést Joyceovo 

afternoon, a story z roku 1987. Jak Joyce následně objasnil, myšlenka tvorby různých verzí příběhu 

propojováním jednotlivých odstavců se mu v hlavě rodila už dlouho, ale tištěná forma knihy mu ji 

nedovolovala uskutečnit. (1995) 
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Hypertext nám svojí segmentací textu umožňuje nesekvenční čtení, které nás 

přibližuje k ideálnímu textu (textu pisatelnému), jak jej popisuje Barthes (1970). Ten má 

zeslabovat hranice mezi čtenářem a autorem, činit „čtenáře nikoliv více konzumentem, ale 

producentem textu“.176 (ibid.: 4) Zpřístupnit čtenáři označující (signifiant, signifier), aby si 

mohl vychutnat rozkoš z textu. Hypertextová fikce Barthesova kvalifikační kritéria 

pro pisatelné texty splňuje. 

 

„... tento text je galaxií označujících, ne strukturou označovaných; nemá žádný 

začátek; je reverzibilní; přístup k němu získáváme několika vstupy, z nichž žádný není 

autoritativně deklarován jako ten hlavní; kódy, které mobilizuje, se rozprostírají, kam 

jen oko dohlédne...“ (ibid.: 5) 

 

Také z Barthesova ideálního textu (a terminologie) vychází při svých úvahách 

o hypertextu Landow (1992, 1997, 2006). Rychlost technologického vývoje nových médií je 

dobře ilustrována v jeho jednotlivých přepracovaných vydáních původní knihy Hypertext 

(Hypertext 2.0 a Hypertext 3.0). Landow (1992) se neztotožňuje s Nelsonovou 

nesekvenčností, resp. nelinearitou ve vztahu k hypertextu, ale hovoří o multisekvenčnosti, 

a multilinearitě.177 Podle Landowa hypertext překonfigurovává text, autora, psaní, narativ, 

literární vzdělávání. Hypertext pojímá jako formu uchovávající v sobě nekonečné množství 

narativů. Narativní diskurz získává prostřednictvím hypertextu mediální ergodickou dimenzi. 

Landow (ibid.) napříč všemi třemi vydáními zdůrazňuje aktivní roli čtenáře.178 Části 

hypertextu nazývá lexie (lexias), což je termín, který se v kritické teorii hypertextu obecně 

ujal pro jednotlivé, vzájemně propojené textové uzly, resp. fragmenty textu.179 

Teoretizování o hypertextu s sebou přináší otázku moci nad textem. Posiluje 

hypertext ve vztahu k elektronické literatuře roli čtenáře jako spolutvůrce? Nebo naopak 

může autor hypertextové fikce ještě posílit svoji pozici tím, že v díle předdefinovává cesty 

                                                 
176 Jak by tomu ideálně mělo být také v případě literárního interaktivního narativu. 
177 Aarseth (1997) polemizuje, že obdobná kritika Nelsona, kterou nenalézáme pouze u Landowa (Aarseth 

předkládá více příkladů), pramení z nedostatečného upřesnění referentu, kdy Nelson své teze vztahuje k textu 

a psaní („konstruovaných předmětech“), zatímco jeho kritikové hovoří o čtení a psaní („dočasných 

procesech“). (ibid.: 43 an.) 
178 Tato až glorifikace mocné čtenářovy role, kterou mu hypertext umožňuje, je pro první vlnu hypertextové 

teorie, typická. V porovnání s tím lze uvést Aarsetha (1994), který ve spojení s hypertextem zdůrazňuje 

zejména jeho diskontinuitu. 
179 Pro jeho praktičnost ve vztahu k textů elektronické literatury jej dále v tomto smyslu budu používat. 
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textem? Díla, která využívají formy hypertextu, mohou nabývat různých podob, umožňovat 

rozličnou míru čtenářské intervence (čtenář může například disponovat možnostmi 

materiálních zásahů do textu). Odpověď se nezbytně odvíjí od konkrétního díla. Přesto 

obecné tvrzení, že hypertext svoji organizační strukturou implikuje posílenou roli čtenáře 

(jak se domníval například Landow) považuje dnešní teorie za překonanou. O své aktivnější 

roli rozhoduje v konkrétním případě čtenář. A pokud tak učiní, nelze v tomto posílení nutně 

shledávat zbavení autora jeho autonomie. 

Co je však nezpochybnitelné, psaní narativu ve formě hypertextu předpokládá 

přemýšlení o narativní struktuře odlišné od Aristotelovy Poetiky, jak o ní bylo pojednáno. 

Pokud o narativní struktuře uvažujeme v termínech začátek, prostředek, konec, pak dílo 

vycházející z formy hypertextu může (a nemusí) mít mnoho začátků, prostředků i konců, 

resp. může nabýt formy jedné z jejich kombinací. 

Joyce (2009) ve vztahu k hypertextové fikci píše o procesu opětovného čtení (reread) 

spíše než čtení. „Hypertext je potvrzením vizuálně-kinetického opětovného čtení.“ (ibid.: 

150) Hypertextualita konkrétního díla (a její odlišný charakter v porovnání s modelovou 

představou textuality v pojetí tradičním) je nejpatrnější právě až s opětovným čtením. 

Uvědomování si prezence opětovného čtení a přistoupení na něj může být důvodem, proč si 

čtenář tento žánr vybírá. S tím souvisí odlišné nároky kladené na autora v procesu aktu psaní. 

Joyce (1995) poeticky hovoří o psaní na vodě (writing on water), čímž se usiluje o vystižení 

podstaty aktu psaní v prostředí hypertextu, pohyb od lexie k lexii prostřednictvím 

hypertextového odkazu. 

 

4.3 Nástin periodizace elektronické literatury 

Historický vývoj elektronické literatury se významněji píše až od 90. let 20. století, 

tedy posledních přibližně 30 let. Z historické perspektivy je to poměrně krátká doba 

na objektivní analýzu a periodizaci.180 Ohlédnutím zpět je však možno vysledovat alespoň 

historickou posloupnost dvou základních dosavadních vývojových tendencí: 

                                                 
180 cf. Ciccoricco (2007), podle něhož je na kategorizaci zatím příliš brzy. Přesto obdobně rozlišuje mezi 

„první a druhou vlnou“ elektronické (jeho terminologií digitální) literatury, které dělí příchod internetu. Také 

Haylesová (2002) shledává, že dosavadní vývoj elektronické literatury lze rozdělit do „dvou generací“. 
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 etapa elektronické literatury převážně inspirované a uchopující hypertext 

(s majoritním zastoupením hypertextové fikce/hypertext fiction) publikované 

na disketách, resp. CD/DVD-ROMech; 

 etapa elektronické literatury publikované zejména v prostředí World Wide Webu 

(Web-based electronic literature), pro niž je typická hybridní kombinace mediálních 

textů. 

 

Hypertextová fikce se zrodila na konci 80. let 20. století, jejich vrcholnou fázi 

datujeme do období 90. let 20. století. Jak je z názvu patrné, charakteristické je pro ni literární 

zpracování formy hypertextu. Většina z těchto děl byla vytvořena v tehdy novém softwaru 

Storyspace181 (spoluautorství M. Joyceho a J. D. Boltera, za finanční podpory J. B. Smithe, 

1987), k němuž následně autoři udělili licenci elektronickému nakladatelství Eastgate 

Systems182. To se vydáváním elektronické literatury zabývá dodnes.183 Právě Eastgate 

Systems mělo v raných letech elektronické literatury významnou zásluhu na popularizaci 

hypertextové fikce, hypertextové poezie i hypertextové literatury faktu a s tím souvisejícím 

postupném přitahování pozornosti z okruhu badatelů i čtenářů. 

Za pionýra hypertextové fikce bývá označován Michael Joyce. V roce 1987, tedy před 

příchodem World Wide Webu, vytvořil v prostředí Storyspace (pro připomenutí v programu, 

jehož byl spoluautorem) dílo afternoon, a story (to jsem zařadila do svého výzkumu recepce 

elektronické literatury a podrobněji o něm v předmětné kapitole pojednám).184 Čtenáři mohli 

                                                 
Přelom klade odlišně, když jako mezník pojmenovává posun od akcentace textu směrem ke vzájemnému 

ovlivňování textu a vizuální stránky díla. Z tohoto pohledu řadí Jaksonové Patchwork Girl (1995) 

(nepochybně příklad hypertextové fikce) do druhé generace elektronické literatury. S dělením Haylesové 

polemizuje Ciccoricco jako s příliš arbitrárním, s čímž souhlasím. Nicméně je z něj patrné, že v rámci výše 

nastíněných dvou základních kategorií je možné další členění.  
181 Platforma Storyspace byla zaměřena na vytváření komplexních a objemných hypertextů V návodu byl 

Storyspace nazýván místem pro psaní (writing space). Není bez zajímavosti, že tento počítačový program 

vznikl před příchodem World Wide Web, jeho technické rysy tak nemohl zohlednit. Díla vytvořená 

v prostředí Storyspace se z dnešního pohledu nesnadno publikují na webu (některé funkce jsou zcela 

vyloučeny, což v podstatě omezuje, ne-li zcela podrývá, možný čtenářův prožitek; obdobně software vylučuje 

volbu volného publikování díla v tomto prostředí). Dobovou publikační alternativou Storyspace byl zejména 

aplikační program HyperCard (1987). V něm bylo například publikováno Larsenové dílo Marble Springs 

(1993). 
182 cf. <http://www.eastgate.com>. 
183 Vylepšená verze Storyspace (Storyspace 3 for MacOS X) jako softwarového nástroje nejen pro tvůrce 

elektronické literatury (fikce, prózy i literatury faktu) je stále v jeho nabídce. 
184 Objevují se názory, že nejranější ukázkou hyperfikce je dílo pro děti Elfland Catacombs z roku 1981, které 

v porovnání s afternoon, a story stojí více na pomezí počítačové hry a elektronické literatury. Vzhledem 
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uchopit text do té doby nevídanými, variantními způsoby. Obdobně jako v případě jiných děl 

elektronické literatury, se povídka vyznačuje tím, že čtenáři dochází k naprosto rozličným 

dějovým zápletkám (a konečně též rozuzlením) v přímé závislosti na tom, jakou cestou se 

po textu vydávají.185 Nachází jedinečné varianty příběhu. Při každém jednotlivém čtení 

zakouší vlastní, sic dočasnou, (finální) verzi textu. K některým zásadním dějovým 

momentům se mohou dopracovat pouze pečlivým a trpělivým opakovaným čtením v kruzích 

(procházením identických lexií) 

V duchu se svým přesvědčením, že pravá forma interaktivního narativu se nachází 

v počítačových hrách, nazývá Aarseth (1997) afternoon, a story „narativní hrou“. (ibid.: 94) 

Je nepopiratelné, že způsob, jakým čtenáři interaktivní narativ (zde v žánru hypertextové 

fikce) uchopují, obsahuje do určité míry element hry. Z tohoto pohledu je patrná 

konceptuální blízkost interaktivního narativu v počítačových hrách a literatuře; účel jejich 

interpretace se však liší. Se znalostí dnešních možností uchopování interaktivního narativu 

v elektronické literatuře můžeme tento považovat za velmi omezený, z hlediska tehdejší 

perspektivy se však jednalo o přelomové dílo prozkoumávající nové hypertextové možnosti. 

Mezi dalšími, dnes již klasickými, díly a autory této etapy, jmenujme Its Name Was 

Penelope (1989) od J. Mallyové, Victory Garden (1992) od S. Moulthropa, Quibbling (1992) 

od C. Guyerové a Patchwork Girl (1995) S. Jacksonové.186 Jak je z výčtu patrné, autoři 

tehdejších děl se uchylovali zejména ke tvorbě ve Storyspace. Právě jeho rysy (možnosti i 

limity) tehdejší podobu elektronické literatury významně určovaly. Někteří z badatelů 

v tomto smyslu hovoří o Škole Storyspace (Storyspace School).187 Lister et al. publikování 

„literárních hypertextů jako románů a forem nelineární fikce“ nazývá uměleckým hnutím, 

které z dnešního pohledu „vypadá něco jako přechodné hnutí produkované setkáním mezi 

literárními studii a potenciálem nových médií.“ (2009: 26) 

                                                 
k jeho velmi omezené distribuci na 5,25" disketách v americkém státě Iowa, lze oprávněně pochybovat o jeho 

významnějším, pokud nějakém, vlivu na pozdější hypertextovou fikci. V současné době je dílo dostupné 

ve formátu HTML na doménové adrese <http://www.interdrama.com/EC/>. 
185 Je zajímavé sledovat tento rys ve spojení s Doleželovou (2003) tezí o nepopiratelné neúplnosti fikčních 

světů. 
186 Pro úplnost dodávám, že v první fázi vývoje se objevovala rovněž díla, která možnosti hypertextu vůbec 

nevyužívala, oproti množině hypertextové fikce však byla spíše upozaděna. 
187 cf. Aarseth, (1997), Ciccoricco (2007). O᾽Sullivan a Grigarova (2019) používají The Eastgate School 

(podle názvu nakladatelství, pod jehož záštitou autoři publikovali). 
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Pro první etapu elektronické literatury je příznačný důraz na verbální rovinu, na úkor 

jiných, zejména vizuální stránky díla (právě tento preferenční důraz na text byl 

charakteristickým rysem publikování ve Storyspace). To lze vysvětlit tím, že autoři (včetně 

samotných autorů předmětného programu) tvořili pod zřetelným vlivem předešlých 

autorsko-čtenářských zkušeností pouze s tištěnou literaturou. Postupně teprve objevovali 

možnosti práce s textem v širším slova smyslu v kontextu a s možnostmi (byť v počátcích 

restriktivnějšími) nových médií. 

Druhá etapa elektronické literatury následovala, z mého pohledu nikoli ihned, 

po příchodu World Wide Webu. Bývá spojována zejména s tzv. „dot-com 

revolucí/bublinou“, tedy euforií, která následovala několik let po příchodu Internetu (zhruba 

ve druhé polovině 90. let 20. století) a jsou pro ni příznačné nečekaně velké, v mnohých 

případech ne zcela podnikatelsky promyšlené, investice do internetového podnikání. V této 

etapě se postupně setkáváme s počítačově sofistikovanějšími díly, u nichž není oproti první 

etapě zřetelná inklinace k jednomu žánru a která jsou v mnoha případech volně dostupná 

na internetu.188 Toto novější publikační prostředí otevřelo širší možnosti psát a publikovat 

prakticky komukoli, s čímž souvisí i otázka kvality. 

Díla elektronické literatury nabývají různých podob, jak vhodně ilustruje, a tím 

vypovídá o dobovém stavu oboru, příkladmý výčet žánrů elektronické literatury sestavený 

v roce 2004 Elektronickou literární organizací pro potřeby (re)definování, resp. zpřesnění 

pojmu elektronické literatury (z výčtu bylo zde v textu citováno). Až na některé mírné úpravy 

by jej bylo možno použít též dnes, s poznámkou, že technologické platformy se mění.189 

Zvláště od začátku 21. století lze zaznamenat výrazný nárůst žánrů poezie, což nepochybně 

souvisí také s faktem, že autoři obecně upřednostňují spíše kratší formy.190 (Rettberg, 2015) 

Nikoli však výlučně, příkladem může být Fisherové oceňovaný hypermediální román These 

Waves of Girls (2001), který vhodně ilustruje proměnu a posun od hypertextové fikce první 

                                                 
188 Trend volné dostupnosti se snaží podporovat kupříkladu ELO, a to s naději na získání větší čtenářské 

základny elektronické literatury, přilákáním zvláště mladších generací, pro něž je toto prostředí přirozenější. 
189 Výčet zahrnuje například žánr kinetické poezie, u něhož bylo zbytečně zdůrazněno využití technologie 

Flash, která už je z dnešního pohledu spíše překonána. Důvod je obdobný, jako tomu bylo u Storyspace 

School. Technologie Flash se na přelomu milénia stala oblíbenou platformou autorů elektronické poezie, což 

je v této specifikaci reflektováno.  
190 Včetně například literárního publikování na platformě Twitter (2006), která délku textu omezuje rozsahem 

280 znaků. Twitter lze považovat za novodobou formu publikování ve formě SMS, jíž ELO uvádělo mezi 

příklady elektronické literatury. 
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etapy k multimediálnímu hypertextu publikovanému na webu, dále prozkoumajícím 

textualitu v tomto novém prostředí. Rettberg (2015) období konce 90. let a začátku 21. století 

metaforicky označuje za „divoký západ“. (ibid.: 174) 

Autoři jsou nadále v procesu experimentu s aktem psaní v kontextu stále se 

vyvíjejících technologií nových médií (zejména směrem k síťovým platformám), 

přinášejících s sebou nové možnosti tvorby a publikování. Verbální text (pokud je přítomen) 

nezřídka ustupuje do pozadí, zejména ve prospěch jiných způsobů sémiotického vyjádření. 

Literárnost díla je významněji spjata s multimediálními schopnostmi, vizuální a akustickou 

stránkou díla, komplikovanější navigací, síťovostí. Příkladem může být Amerikův 

Grammatron191 (1997), u něhož můžeme přemítat, zda jej označit za dílo digitálního umění 

nebo elektronické literatury.192  

Současně můžeme zaznamenat vyšší výskyt děl elektronické literatury vytvářených 

v autorské spolupráci (collaborative writing), které umožňující také čtenářům podílet se 

na podobě textu.193 To nepochybně souvisí s vývojovou etapou Webu 2.0, obecným trendem 

sociálních médií a pozorností věnovanou společné tvorbě obsahu. Příkladem komunitního 

autorství je uživatelsky přívětivá a otevřená platforma (open-source software) Twine (2009), 

umožňující publikování elektronické literatury přímo v HTML bez znalostí programování.194 

Další zajímavou vývojovou osou elektronické literatury je publikování narativů 

využívajících geolokačních aplikací, tzv. lokativních narativů (locative narrative). 

Příkladem je 34 North 118 West (2003) autorů Knowltona, Spellmanové a Highta, jejichž 

narativ je zasazený do prostředí města Los Angeles. Uživatel při procházení danou lokalitou 

s technologií nového média podporujícího potřebnou GPS technologii objevuje narativy 

souvisejí s daným místem, konkrétní ulicí, domem. Obdobně uživatelova lokalita otevírá 

narativy v Aldermanové narativní aplikaci pro běžce Zombies, Run! (2011). 

Podle O᾽Sullivana a Grigarové (2019) prošla elektronická literatura pod vlivem 

příchodu Internetu komplexní transformací. Podle nich se bude dále ubírat směrem 

                                                 
191 Autor uvádí inspiraci Derridovou knihou De la grammatologie (1967). 
192 V mém výzkumu recepce elektronické literatury je z tohoto období zahrnuto online fikční multimediální 

dílo Dim O’Gauble (2007) od A. Campbella, které svým zpracováním odkazuje ke kořenům interaktivního 

narativu v počítačových hrách. 
193 Příkladem může být novější žánr netprov (networked improv narrative) a v něm publikované dílo 

@Tempspence (2013) autorů Marrinoa a Wittiga. 
194 cf. <http://twinery.org/>. 
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k literárním dílům, která budou „inherentně ludo-literární, využívající afordancí technologií, 

které zpopularizoval průmysl videoher“, v nichž by měl jazyk být ve výsadním postavením 

nad hrou. (ibid.: 429)  
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5. Interaktivní narativ v elektronické literatuře 

 
„Když já užívám slovo,“ 

řekl Hupity Dupity tónem trochu posměšným, 

„tu značí právě to, co chci, aby značilo – – ani více ani méně.“ 

„Otázka je,“ řekla Alenka, 

„můžete-li přimět slova, aby znamenaly různé věci.“ 

„Otázka je,“ řekl Hupity Dupity, 

„kdo je tu pánem – to je to celé.“ 

Lewis Carroll (1931: 88) 

 

Z pohledu naratologie není v poststrukturalistickém, resp. postmoderním195 období 

dominantní žádný narativ. K postmoderním narativům řadíme též koncept interaktivního 

narativu (interactive narrative), jenž je úzce spjat s rozvojem technologických možností 

nových médií, resp. elektronickou literaturou.196 Koncepty jsou ze své podstaty proměnlivé, 

vzpírající se statickému uchopení. Stále se vyvíjející koncept interaktivního narativu, jenž 

bývá označovaný též jako digitální narativ (digital narrative), elektronický narativ 

(electronic narrative), hypernarativ (hypernarrative), hypertextový narativ (hypertext 

narrative), interaktivní digitální narativ (interactive digital narrative), multimodální narativ 

(multimodal narrative), nelineární narativ (non-linear narrative), vícečetný narativ (multi-

path narrative) nebo větvící se narativ (branching narrative), tuto premisu potvrzuje.197 

V literatuře se místy setkáváme se synonymním, nepřesným užíváním pojmenování 

interaktivní fikce (interactive fiction) nebo hyperfikce (hyperfiction). Ty jsou však již 

praktickými podobami užití interaktivního narativu, příklady žánrů elektronické literatury.198 

                                                 
195 V teorii se setkáváme s přiřazováním konceptu interaktivního narativu k postmoderní naratologii. Jak bylo 

v textu výše v části o naratologii uvedeno, ne všichni literární teoretici jsou příznivci označení „postmoderní“. 

Herman a Vervaeck (2005) [2001] se domnívají, že jejím nejzákladnějším rysem je absence jasné a zřetelné 

charakteristiky. Aarseth (1997) v souladu se svojí terminologií upřednostňuje název kybernaratologie 

(cybernarratology). 
196 cf. Douglasová, (2004) [2001]; Herman et al. 2008 [2005]. 
197 cf. Abbott (2009a) [2002], který přistupuje k dalšímu členění, když chápe hypertextový narativ jako 

subkategorii narativu elektronického. 
198 Interaktivní narativ, resp. interaktivní fikci užívá promiscue například Murrayová (1995). Přiřknout to lze 

historickému ukotvování konceptu, kdy se terminologie spjatá s předměty zájmu studia nových médií teprve 

utvářela. 
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Také k interaktivnímu narativu nelze přistupovat jinak než interdisciplinárně. Nelze 

jej ztotožňovat s prostým digitalizovaným vyprávěním numericky vyjádřeným binárním 

kódem. Je konceptem vzájemného (ideálně uměleckého) propojení mezi a napříč 

technologických platforem nových médií a textu199, sestávajícího z variace verbálních 

a neverbálních sémiotických zdrojů: slov, statických a pohyblivých obrázků, grafiky, zvuku, 

ruchů atd. Je jejich symbiózou, jíž umožňuje právě fakt, že všechny sémiotické formy jsou 

zaznamenány ve stejném kódu, přičemž si zároveň ponechávají vlastnosti vycházející 

z kulturní tradice. (Manovich, 2001) Máme na mysli symbiózu ve smyslu počítačově 

umožněného procesu, která komunikuje způsobem, jakým by v analogovém médiu 

komunikovat nemohla.200 Interaktivní narativ předpokládá současnou prezenci elementů 

narativu a interaktivity, sloučených, vytvořených a nám zpřístupněných v prostředí nových 

médií. V mnoha případech přitom není jen vyjádřením autorovy umělecké licence v jejich 

uchopení, ale bývá podřízen technickým omezením.201 

 

„…IDN [interaktivní digitální narativ, pozn. aut.] může být nyní definována jako 

expresivní narativní forma v digitálních médiích, implementovaná jako počítačový 

systém obsahující potenciální narativy, a zažívaná skrze participační proces, který ústí 

v produkty reprezentující konkretizované narativy.“ (Koenitz, 2015: 98) 

 

Koenitz (ibid.) zdůrazňuje nutnost nahlížet a studovat interaktivní narativ jako 

sloučeninu systému ve formě softwaru/hardwaru, interakce a výstupu (output). Právě jejich 

kombinace podtrhuje reaktivní a generativní systémové vlastnosti interaktivního narativu.  

Meadows (2002) interaktivní narativ pokládá za soudobou „nejambicióznější 

uměleckou formu“. (ibid.: 2) Ryanová (2014a) jej zase označuje za „svatý grál digitální 

                                                 
199 Ten zde, jak bylo v této práci výše naznačeno, pojímáme v širším slova smyslu (vycházeje z jeho 

uchopování mediálními, resp., kulturálními studii) s přihlédnutím k jeho pojímání v rámci procesu 

čtení/interpretace, jak se těmito zabývá literární teorie. 
200 V této souvislosti mne napadá Hrabákův výklad o funkci ilustrace v krásné literatuře, která „poukazuje 

k něčemu v textu. Jde tedy o převedení některých částí textu do jiné znakové soustavy.“ Na rozdíl 

od literatury odborné, v níž „poukazuje k něčemu mimo text“. (1977: 38) S tímto vědomím bychom měli 

přistupovat i k textovým složkám literárního interaktivního narativu. 
201 cf. interaktivní dílo Façade (2005), které interaktivně reaguje (a zápletka se vyvíjí) na čtenářovy vstupy 

pomocí textu zapisovaného na klávesnici, za předpokladu, že jim rozumí. 
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zábavy“.202 (ibid.: 292) Metafora má mimo jiné naznačovat obtížnou postižitelnost lákavého 

konceptu. 

 

„Tato fascinace interaktivním narativem spočívá ve víře, že náš požitek z vyprávění 

příběhů zesílí, jestliže namísto pasivního poslouchání nebo dívání se máme možnost 

být v interakci s příběhovým světem [story world, pozn. aut.], hrát roli postavy 

[…, pozn. aut.] a determinovat vývoj zápletky. […, pozn. aut.] Zda interaktivní 

narativ skutečně existuje nebo nikoliv záleží na tom, co se rozumí 

interaktivitou…“ (ibid.: 292-293) 

 

Někteří teoretici se zabývali otázkou, zda je terminologické spojení interaktivní 

narativ oxymorón, zda vyšší míra interaktivity v podstatě nevylučuje integraci formy 

narativu. Adams (2005) a Eskelinen (2001) soudí, že ano; naopak mezi stoupenci konceptu, 

kterým sousloví připadá legitimní, jmenujme Glassnera (2004), Meadowse (2002) nebo 

Zimmermanna (2004). Námitkou bývá, že s každým (tedy včetně konvenčního) narativním 

textem je do jisté míry spojena interaktivita ze strany jeho příjemce, jenž jej minimálně 

nějakým způsobem přijímá a interpretuje (koncept interaktivního narativu se do určité míry 

významově protíná s Barthesovými otevřenými texty). 

Oproti tradiční narativní formě, interaktivní narativ předpokládá vyšší míru přítomné 

interaktivity umožněné technologiemi nových médií.203 Díky této interaktivitě může 

příjemce/čtenář/hráč/uživatel (bez ohledu na preferovaný výraz označení recipienta daného 

formátu, který se nemusí omezovat na prostředí elektronické literatury) ovlivňovat textový 

tok, a to volbami mezi různými narativními možnostmi (například pomocí hypertextové 

navigace, navigace v prostoru).204 V určitých případech je možno přesměrovat narativ 

pomocí vložené informace nebo editace textu, resp. přídavné (add-on) interaktivity. 

                                                 
202 Výrokem Ryanová pravděpodobně navazuje na název, resp. podtitul knihy Millerové (2004) Digital 

Storytelling: A Creator’s Guide to Interactice Entertainment, která o existenci interaktivního narativu 

nepochybuje. 
203 Možnosti ovlivnit narativ se budou u jednotlivých interaktivních narativů kvalitativně odlišovat. Aby bylo 

možno narativ označit za interaktivní, musí být dána větší míra interaktivity, než je tomu u klasických 

narativů (např. čtenářova možnost rozhodnout se při čtení knihy, zda ji přestat číst nebo vůbec nedočíst, nelze 

považovat za splnění kvalifikačních kritéria interaktivního narativu). Za dostatečně interaktivní však nelze 

označit ani pouhé klikání myší (nebo obdobnou funkci), pokud tyto nijak neovlivňují žádnou ze složek 

narativu, tedy příběh, ani narativní diskurz. 
204 K tématu významu uspořádání dvojrozměrného prostoru pro narativ cf. Ryanová (2010). 
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Jak bylo výše uvedeno, interaktivní narativ je formou narativu a v této souvislosti 

musí splňovat základní kritéria kladená na koncept narativu. Abbott (2009a) [2002] 

připomíná, že ne každý text, obsahující narativ je sám o sobě narativem; obdobně není 

problematické, aby byl za narativ označen text, jehož narativní diskurz se radikálněji 

odchyluje od linearity. Důležitou otázkou, kterou si musíme klást, je, jakou roli v textu fikce 

sehrává příběh. Pokud je jeho role dominující, hovoříme o narativu. (ibid.: 34) Interaktivní 

narativ by v této souvislosti, bez ohledu na svoji konkrétní podobu, měl čtenáře nechat 

odkrývat části příběhu. V opačném případě text pravděpodobně nepracuje s formou 

interaktivního narativu, jak ji zde pojímáme. Nelze však popřít, že toto rozlišení může být 

poměrně subjektivní. A rozhodně by nemělo obecně vylučovat narativy, které jsou spíše 

poeticky orientované, namísto příběhu (v případě interaktivního narativu lze tuto poetiku 

shledávat například v pohrávání si se strukturou lexií a jejich vzájemného propojování 

a účinků205). (dtto.) 

V historii literární teorie nalézáme opakovaná volání po posílení role čtenáře 

v recepčním aktu (jak ostatně bylo uvedeno v předmětné kapitole této disertační práce). 

Podle Boltera (1991) je autor tištěného textu někým monumentálním vedle čtenáře, který je 

„pouze návštěvníkem v autorově katedrále“. (ibid.: 3) Právě interaktivní narativ je vhodnou 

alternativou, za předpokladu, že je k němu zejména v procesu tvorby s vědomím tohoto 

záměru přistoupeno. 

Upravené role autora a čtenáře, jejich sbližování se dále odráží v procesu aktu čtení a 

interpretace díla.206 Abbott (2009a [2002]: 32) shledává ve vztahu k interaktivnímu narativu 

za zajímavou možnost společného autorství narativu (collaborative authorship of narrative). 

Tu však podle jeho mínění můžeme nalézat už u starších mediálních forem, sic v méně 

efektivní formě. Hypertextový narativ podle něho posouvá limity narativu, což lze vztáhnout 

obecně na interaktivní narativ. Do jaké míry, resp. jak inovativně, tak činí v porovnání 

s konvenčním narativem v analogové literatuře, je přímo závislé na autorově talentu, jeho 

                                                 
205 Tuto poetiku však v rozporu s tezí Landowa (1992: 215) neshledávám v ontologické podstatě 

hypertextových odkazů samých. 
206 Analogicky lze podobné pozměňování podstaty rolí spatřovat v konceptu prouživatele (produser), 

vztahujícím se k obsahu sdělení nových médií – průsečíku zastřešujícím v sobě jejich producenta (producer) 

a současně uživatele (user).  
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schopnostech uměleckého využití a zapracování interaktivních možností otevírajícím se mu 

díky technologické podstatě nových médií. 

Zejména rané teoretizování o interaktivním narativu významně ovlivnila Murrayové 

(1997) kniha Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, odkazující 

v názvu na simulátor (Holodeck) z kultovní americké série Star Trek: The Next Generation 

(1987). Holodeck je trojrozměrný, počítačově generovaný simulátor iluzorních světů, „vizí 

počítače jako tak trochu džina z lampy vyprávějícího příběhy“. (ibid.: 15) Postava, která 

do simulátoru vstoupí, se stává součástí příběhu. Ten se kolem ní na jednu stranu odehrává, 

na druhou se jeho děj přizpůsobuje jejímu aktivnímu jednání. Metaforou Holodecku 

Murrayová popisuje zcela interaktivní a imerzní narativní systém, příklad ideálního 

interaktivního narativu. 

V přímé návaznosti na Murrayovou vyzdvihuje Ryanová (2014a) čtyři základní cíle, 

které by tvůrci interaktivního narativu měli mít na paměti: (1) příběh; (2) vhodné rozhraní, 

přičemž nejideálněji je uživatel v interakci s příběhem prostřednictvím jazykového projevu 

a těla; (3) integraci uživatelových akcí do děje – ideálně tak, aby příběh posouvaly vpřed, 

nejen odkrývaly další objem textu; a (4) častou interakci v protikladu ke zdlouhavým 

pasivním prodlevám – obdobně jako jsme též v životě v konstantní interakci. (ibid.: 295) 

Čtenáři interaktivního narativu by s ním, podle Ryanové, neměly spojovat očekávání 

obdobné potěšení, jaké jim přinášejí narativy „pasivní“. (ibid.: 297) 

 

5.1 Ke kontextu interaktivního narativu 

Interaktivní narativ nepochybně existuje, jakkoli je tento, jak bylo naznačeno, 

nesnadné popsat a zejména dostatečně vymezit. Jeho výskyt, případně využití jeho principů, 

se neomezuje na oblast elektronické literatury, ale nacházíme jej například ve filmu nebo 

digitálním umění. Jeho původ lze hledat v počítačových hrách, z nichž se až následně uplatnil 

také v oblasti elektronické literatury. Právě u počítačových her, socio-kulturního fenoménu, 

který se na počátku 21. století vyprofiloval v samostatnou vědeckou disciplínu herních studií 

(game studies) v rámci širšího pojetí studia nových médií207, bych se krátce, pro doplnění 

                                                 
207 Badatelé se zpočátku zajímali o počítačové hry zejména ve spojení s narativem (cf. Crawford, 1984), 

teprve později jej začali nahlížet v relaci k teorii hry jako takové (cf. Eskelinen), včetně Cailloisovy (1961), 

herní klasifikace. 
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historického kontextu obklopujícího interaktivní narativ, zastavila. Několik poznámek věnuji 

také filmu. 

 

5.1.1 Interaktivní narativ v počítačových hrách 

Hra je v životě člověka důležitou součástí, patří k základním lidským činnostem. 

Pokud jsme dříve v tomto textu zmínili Fisherovo (1989) [1987] pojmenování člověka homo 

narrans, pak naopak Huizing (1971) [1938] navrhuje homo ludens, které má na výjimečné, 

svébytné postavení hry v životě člověka odkazovat. Kultura se podle něho rodí „spíše 

ve hře“, než jako hra nebo ze hry. (ibid.: 73) Hra kulturu předchází. Hra člověka osvobozuje, 

podtrhuje Huizing. Umožňuje mu vykročit ze stínu všednosti, zakoušet „jiné bytí“ mimo 

časoprostorové omezení, mimo řád a pravidla všedního života. (ibid.: 33) Vstoupit do jiného 

sémiotického světa. V teorii nových médií hovoříme v tomto smyslu o imerzi (immersion), 

konceptu vnoření se do platformy nového média (v případě počítačových her jím míníme 

hráčovu aktivní participaci na ději hry, přijetí jejích pravidel). Imerzí popisujeme kvalitu 

konkrétního nového média udržet uživatelovu pozornost a zájem o něj.208 

Počítačové hry umožňují únik z každodennosti do virtuálního světa. Právě v mediální 

formě počítačových her, resp. videoher se zrodil koncept interaktivního narativu, který hráče 

výrazněji zapojuje zvolenou mírou interaktivity do směřování děje narativního příběhu.209 

Kořeny konceptu někteří teoretici, možná trochu optimisticky, datují už do 70. let 20. století 

a spojují je s nástupem domácích videoher. Systematičtější výskyt interaktivního narativu 

v počítačových hrách však sledujeme až od počátku 80. let 20. století (zejména v tzv. 3D 

videohrách). Kanonickým příkladem interaktivního narativu v počítačových hrách je Zork 

(1977)210, žánrově označovaný za textovou adventuru (adventure games)211, případně 

                                                 
208 cf. Murrayová, 1997. 
209 cf. Aarseth, 1997; Laurelová, 2001; Murrayová, 1997; Montfort, 2003. 
210 S ohledem na původní velikost objemu dat a omezenější možnosti dobových osobních počítačů se autoři 

rozhodli uvést hru na trh ve třech částech jako Zork I (1980), Zork II (1981) a Zork III (1982). 
211 Právě tyto jsou ve vztahu k předmětu této práce nejzajímavějším žánrem počítačových her, neboť se 

nejvíce přibližují konceptu interaktivního narativu v elektronické literatuře. Původ označení datujeme 

do poloviny 70. let 20. století. Hráč je v těchto převážně dobrodružných hrách současně hlavním hrdinou 

(jedná se téměř výhradně o hry pro jednoho hráče), nuceným překonávat nástrahy, luštit záhady. První 

videohrou žánru adventura bývá uváděna Colossal Cave Adventure (1976). Při studiu adventur, resp. jimi 

vytvářených světů, vycházejí badatelé herních studií také z poznatků literární teorie, konkrétně diegetické 
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interaktivní fikci (interactive fiction)212. Právě žánr adventur napomohl posunout vývoj 

počítačových her od původně více logicky zaměřených, repetitivních akcí213 k důrazu 

na narativní složku. Pro žánr adventur je charakteristická progrese klasického příběhu 

prostřednictvím interaktivity obsažené v herní struktuře. Významná je rovněž vizuální 

stránka díla. Děj je zde v podstatě rozložený do Aristotelova začátku-prostředku-konce, 

s důrazem na fabuli, která je premisou herního zážitku. 

Jako další ikonická ukázka rané formy interaktivního narativu v počítačových hrách 

bývá zmiňována adventura Myst (1993), která se svou podobou puzzle lišila od tehdejší další 

produkce stejného žánru.214 Právě tento typ her považuje Manovich (2001) za návrat 

ke kořenům antických narativních forem, kdy je zápletka poháněna vpřed pohybem hlavního 

hrdiny v prostoru. Murrayová (1997) poukazuje na jeho sofistikovanou zvukovou složku, 

která podle ní posiluje imerzi, na druhou stranu Myst postrádá dynamiku událostí.  

 

„…narativní satisfakce může být v přímém protikladu k herní satisfakci, jak závěr 

Myst, široce oslavovaná jako umělecky nejúspěšnější příběhové hádanka počátku 

90. let, dává jasně najevo.“ (Murrayová, 1997: 140) 

 

Aarseth (1997) pokládá adventury za zajímavý předmět studia ergodické literatury, 

nabízející odlišný textový zážitek od hegemonistických forem. Nicméně jejich interaktivní 

možnosti označuje za limitované. Bez ohledu na aktivní volby v rozhodování hráče musí 

tento, za účelem dobrání se konce, následovat progresivní linii příběhu (v protikladu ke hrám 

bez narativního děje). 

                                                 
teorie, zabývající se vyjádřením virtuálního časoprostoru díla. Adventurami se v rámci ergodické literatury 

zabývá Aarseth (1997). 
212 Žánr kladoucí důraz na textovou výměnu mezi uživatelem/hráčem a počítačovým programem, oblíbeným 

zejména v 80. letech 20. století. cf. Montfort (2003, 2009 [2007]). 
213 Jako příklad lze uvést populární hru Tetris (1984). 
214 Zajímavé je Manovichovo (2001) srovnání her s naprosto odlišnou herní strategií: adventury Myst a tehdy 

kontroverzní střílecí hry (first-person shooter) Doom, které byly současně uvedeny na trh v roce 1993. Doom 

vykazovala nadprůměrně kvalitní vizuální zpracování a v protikladu k Myst více experimentovala s 3D 

prostředím. V obou zaujímá prominentní roli prostorová dimenze (v cíli a prostředcích překonávání prostoru 

se však diametrálně odlišují). Obě hry se dočkaly velkého zájmu fanoušku, ústícího v publikování několika 

vylepšených verzí, určených pro různé platformy. 
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Teoretici obecně polemizují, zda se v případě počítačových her jedná o čistou formu 

interaktivního narativu nebo pouze částečně narativní děj.215 Tyto polemiky ponechávám 

stranou. 

 

„…dospěl jsem k závěru, že mezi interaktivitou a narativem je inverzní vztah. Čím 

více kontroly uplatňujete jako autor, tím méně svobody dáváte hráči a vice versa. 

Doopravdy nemůžete maximalizovat obojí. Nanejvýš můžete usilovat 

o uspokojivou rovnováhu mezi nimi.“ (Adams, 2005 [1995]) 

 

Podle Jenkinse (2004) mnoho her „má narativní aspirace“ a estetice těchto her lze 

porozumět pouze studováním toho, jaký je jejich vztah k narativu. (ibid.: 119) Jinými slovy, 

počítačové hry nejsou narativem, ale také nejsou nenarativem, obdobně jako jsou a nejsou 

filmem nebo hrami. Jsou hybridní formou, kterou nelze z jejich herní podstaty zredukovat na 

prožitek z příběhu. 

Je zřejmé, že narativní prvek v počítačových hrách není podmínkou. Rovněž ani 

v případě her, v nichž jej lze identifikovat, se automaticky nejedná o formu interaktivního 

narativu. Pokud jí však jsou, pozorujeme prolnutí klasického příběhu s herními prvky, které 

mohou vývoj hry rovněž významně ovlivňovat. V protikladu k uchopení konceptu 

v elektronické literatuře zde vždy zůstává důraz kladen na herní strukturu.  

Upřeme-li pohled na interaktivitu, je ji možno považovat za axiom počítačových her. 

Interaktivní narativ se obecně vyznačuje různou mírou interaktivity na různých úrovních díla. 

Interaktivita nás má aktivně vtáhnout, proniknout do děje příběhu počítačové hry. Ryanová 

(2014a) shledává interaktivní narativ tematicky nejvhodnější pro hry dobrodružné, nebo 

s detektivní zápletkou, v nichž hráč může jeho formou objevovat autorem definovaný 

příběh.216  

Zimmerman (2004) poukazuje, že hra se může manifestovat v mnoha podobách, 

od fyzické po sémiotickou nebo kulturní. Ve vztahu k narativu se manifestuje v explicitním 

                                                 
215 Živá debata o narativu v počítačových hrách byla v herních studiích patrná mezi tábory naratologů a 

ludologů zvláště v 90. letech 20. století. cf. Jenkins (2004), Juul (2001). 
216 Obdobnou úvahu nalézáme už dříve u Jenkinse (2004), když při úvahách o čtyřech typech prostorově 

orientovaných narativů ve vztahu k integraci interaktivity píše o tzv. vloženém narativu (embedded narrative), 

jehož příkladem je Myst (1993). Vedle něho Jenkins diferencuje mezi evokativním narativem (evocative 

narrative), zahraným narativem (enacted narrative) a vyvíjejícím se narativem (emergent narrative). 
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interaktivním narativu, v nichž je zážitek ze hry rámován příběhem. Glassner (2004) se 

domnívá, že účelem interaktivního narativu je bavit, což podle něj nejlépe splňují právě 

počítačové hry. 

 

5.1.2 Poznámka k interaktivnímu narativu ve filmu a dokumentární 

tvorbě 

Myšlenkovou podstatu konceptu interaktivního narativu, resp. přímo interaktivní 

narativ samotný, nalézáme také v dalších mediálních formách. Vedle počítačových her 

pravděpodobně nejčastěji v dokumentárních narativních formách a filmu. V právě posledně 

zmíněném se autoři ve vztahu ke konceptu interaktivního narativu nejčastěji pokoušejí 

o narušení časové lineárnosti. S předmětem našeho zájmu do určité míry souvisí díla 

s časovými smyčkami. Tyto nelze označit přímo za interaktivní narativy samy o sobě, ale 

spíše využívají myšlenkovou podstatu konceptu, jeho náznaky. I přes dějovou variabilitu se 

však jejich příběhy v konečném důsledku opírají o koherentní lineárnost. Mezi příklady lze 

uvést filmy Groundhog Day (1993), 12:01 (1993), Lola rennt (1998), Sliding Doors (1998), 

50 First Dates (2004), Before I Fall (2017) nebo televizní sériál Russian Doll (2019). O něco 

blíže interaktivnímu narativu jsou filmy Chinatown (1974) nebo Memento (2000), které se 

svou narativní strukturou podobají počítačovým hrám puzzle typu Myst (1993), v nichž 

publikum postupně odkrývá kusé informace (obdoby lexií v literárních interaktivních 

narativech), z nichž skládá příběh. 

Badatelé se ve spojením s interaktivním narativem zabývají také tzv. interaktivními 

filmy (interactive cinema)217, které různým způsobem zpracovávají momentální zpětnou 

vazbu publika při zachování filmových technik a estetiky. Mezi nimi zaujímá historické 

prvenství tehdy československý multimediální projekt Kinoautomat: člověk a jeho dům 

(1967), prezentovaný v prostředí sálů kin.218  Přítomným divákům umožňoval stiskem 

jednoho ze dvou tlačítek na svých sedadlech (ve formě ano/ne) rozhodnout o jedné z variant 

pokračování děje. O několik let později si Československá televize myšlenku interaktivního 

                                                 
217 cf. Davenportová (2014), Hales (2015). 
218 Veřejnosti byl Kinoautomat představen v rámci Světové výstavy EXPO 67 (The 1967 International and 

Universal Exposition) v kanadském Montrealu, kde se od diváků dočkal nadšené odezvy. V Československu 

byl uveden až o čtyři roky později v kině Světozor a následně na několik let opět zakázán z důvodu 

ideologické nepřípustnosti. 
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narativu upravila pro potřeby seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1985), v níž se hlavní 

hrdina v různých životních peripetiích obrací tentokrát na televizní diváky a žádá o radu, jak 

se rozhodnout mezi dvěma alternativami. 

Začleňování interaktivního narativu do filmové produkce je stále ještě spíše v rovině 

experimentů219, nicméně technologie nových médií myšlenku do značné míry usnadňují 

a předpokládám, že autoři ji budou též nadále využívat. Z nejnovější produkce interaktivních 

filmů zaznamenal v poslední době možná největší úspěch interaktivní film Black Mirror: 

Bandersnatch (2018) z produkce společnosti Netflix, Inc., patřící, jak název napovídá, 

do řady populární filmové antologie Black Mirror.220 Pro napsání jeho scénáře autor využil 

dříve v textu zmíněnou platformu Twine. 

Film Black Mirror: Bandersnatch je softwarovou verzí choose-your-own-adventure 

(původně tištěné formy fikce), přičemž tato myšlenka se zrcadlí v samotném ději příběhu, 

v němž hlavní hrdina usiluje o vytvoření počítačové hry podle tištěné knihy typu choose-

your-own-adventure, kterou zdědil. Jeho narativní struktura je komplexní, zejména 

ve smyslu nelineární, horizontální košatosti. Nabízí se otázka, zda dílo ještě nazývat filmem 

nebo se v zásadě jedná o počítačovou hru. Rozhodně je dalším příkladem konvergence médií 

v epoše nových médií.221 

Také ve vztahu k nefiktivnímu (nonfiction) obsahu lze hledat stopy interaktivního 

narativu. Gaudenziová (2014) se zamýšlí nad interaktivním dokumentem (interactive 

documentary) a v souladu se základní tezí interaktivního narativu postuluje, že samotný akt 

interpretace nepostačuje. V interaktivním dokumentu musí být uživatelům/divákům/publiku 

nabídnuty fyzické možnosti interaktivního zapojení, jako „klikání, přehrávání, pohybování, 

doplňování nebo prozkoumávání média“. (ibid.: 284) 

Příkladem mohou být nefiktivní projekty hnutí digitálního vyprávění příběhů (digital 

storytelling)222, které se opírají o dokumentární a žurnalistické techniky. Kořeny této 

                                                 
219 Obdobné experimenty byly jednu dobu populární na YouTube ve formě tzv. choose-your-own-adventure 

videí. 
220 Tato společnost před spuštěním projektu vedoucího k vytvoření předmětného filmu s formou filmového 

interaktivního narativu od roku 2016 experimentovala a jedním z jejích prvních zveřejněných výsledků je 

dětský interaktivní film Puss in Book: Trapped in an Epic Tale (2017), v němž se divák pomocí tlačítek vlevo 

a vpravo rozhoduje o pokračování děje.  
221 Obdobným příkladem je Minecraft: Story Mode (2015). 
222 cf. Hartley a  McWillamová (ed.) Digital Storytelling Around the World (2009). 
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neziskové a dosud fungující iniciativy nalézáme v USA v 90. letech 20. století.223 Obyčejní 

lidé jsou v rámci ní vybízeni k produkci vlastních příběhů. Jsou jim předávány znalosti a 

zkušenosti potřebné k uchopení technologií a vytvoření vlastního multimediálního 

vyprávění, které je možno sdílet jak s ostatními členy dané komunity, tak mimo ni.  

 

5.2 Literární interaktivní narativ 

„Interaktivní narativy zjevně existují.“ 

Marie-Laure Ryanová (2004b: 330) 

 

Montfort (2015) v návaznosti na Rettberga, který o elektronické literatuře hovoří jako 

o migraci (z tisku směrem k novým médiím) spíše než o hnutí (usilujíc o důraz na historickou 

kontinuitu), obdobně smýšlí o interaktivním narativu: „IDN [interaktivní digitální narativ, 

pozn. aut.] je rozhodně více migrací než hnutím.“ (ibid.: xii) Autoři nemusejí sdílet umělecké 

vize. Disciplínu podle Montforta definuje uživatelsky kontrolovaný, počítačově založený 

narativ. Na druhou stranu můžeme v některých případech pozorovat vytváření komunit, jako 

je tomu například u autorů využívajících pro tvorbu software Twine, které může vykazovat 

znaky hnutí. Jak bylo výše uvedeno, koncept interaktivního narativu není výlučným 

pro oblast elektronické literatury, nicméně zde pozorujeme jejich významný průnik. 

Domnívám se, že jeho charakteristika je v prostředí elektronické literatury specifická, při 

zachování základních definičních znaků uvedených výše. Z tohoto důvodu budu dále v textu 

ve spojení s elektronickou literaturou používat označení literární interaktivní narativ. 

Z děl analogové literatury, v nichž lze sledovat rámcovou spřízněnost s konceptem 

literárního interaktivního narativu (zřejmé intuitivní využívání větvícího, vícečetného 

narativu), můžeme jmenovat například Bledý oheň (1962) Vladimira Nabokova, Nebe, peklo, 

ráj (Rayuela, 1963) Julio Cortázara, resp. experimentální neočíslované a nesvázané stránky 

„knihy v krabici“ Marca Saporta s názvem Composition no. 1 (1961). Souvislost lze 

spatřovat také v zejména kdysi populárních knihách fikce s herním prvkem a explicitní 

interaktivitou, tzv. gamebooks (ev. choose-your-own-adventure/adventure books), určeným 

                                                 
223 V roce 1998 vzniklo v Berkeley Center for Digital Storytelling, které bylo v roce 2015 přejmenováno 

na StoryCenter. Svou pozornost od počátku upíná na příběhy komunit, zachycení jejich kolektivní identity, 

paměti a jejich archivaci. V tomto počínání se snaží spolupracovat s organizacemi po celém světě. cf. 

<http://storycenter.org>. 
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mladším čtenářům. Kniha ve formě gamebook obsahuje varianty příběhů. Čtenář je v procesu 

čtení textu v klíčových momentech dotazován, jakou z nabízených variant pokračování děje 

zvolí a následně v souladu se svou volbou pokračuje ve čtení na příslušné, odkazované 

stránce nebo číslovaném odstavci (např. Chcete-li jít doprava, otočte na stranu 32. Chcete-li 

jít doleva, otočte na stranu 230.). Opakovaná čtení mohou ústit v nové dějové linie. 

Pravděpodobně nejcitovanějšími autory analogové literatury ve spojení s literárním 

interaktivním narativem jsou James Joyce a jeho Odyssea (1976) [1922] a Jorge Luis Borges, 

u něhož bývají uváděny různé povídky (např. Alef; Nesmrtelný; Zahrada, v které se cestičky 

rozvětvují).224 Právě jejich experimentální styl psaní, jejich v Barthesově terminologii 

rukopisy, zanechaly na první generaci autorů elektronické literatury patrně největší vliv.225 

Vybraná díla Joyceho i Borgese se svou podobou myšlenkově přibližují žánru hypertextové 

fikce, přestože tuto éru historicky předcházejí.226 

Joyceova Odyssea je archetypickou reminiscencí stejnojmenné Homérovy, 

zachycené v úseku jednoho dne v roce 1904 v prostředí Dublinu. Popis každodennosti se 

prolíná se sny, vzpomínkami, niternými představami tří hrdinů, stejně jako zkratkami 

do jejich minulosti, historie města. Dílo svoji obsahovou podobou láká k převedení do formy 

hypertextu. V tomto konkrétním případě obdobná snaha ze začátku tohoto století ztroskotala 

na jejím odmítnutí ze strany dědiců autorských práv. 

Z Borgesových povídek shledávám osobně ve vztahu k literárnímu interaktivnímu 

narativu za nejzajímavější Zahradu, v které se cestičky rozvětvují, poprvé uveřejněnou 

ve stejnojmenné sbírce z roku 1941 (1999). Hlavní postava Jü Cchun se v ní setkává 

(a posléze jej zavraždí) s doktorem Albertem, celoživotně se věnujícím studiu knihy 

Zahrada, v které se cestičky rozvětvují. Jejím autorem je Cchunův předek, Cchuej Pen, jehož 

touhou bylo napsat knihu, která by byla labyrintem, v němž se čtenář ztratí. Borges v díle 

originálně pracuje s kategorií času, kterou lze vztáhnout k literárnímu interaktivnímu 

narativu, jako labyrintu časových os. Albert v ukázce níže dokládá, jaký význam měl 

filozofický problém času pro Cchuej Pena: 

                                                 
224 cf. Aarseth, 1997, (2008) [2005]; Ciccoricco, 2007; Douglasová, 1994; Haylesová, 2008; Moulthrop, 1991; 

Murrayová, 1997. 
225 Lze tak soudit, neboť tito se, jak bylo v textu už zmíněno, často rekrutovali z řad akademiků a 

elektronickou literaturu tak obsáhli nejen prakticky, ale i teoreticky. 
226 Jednou z mnoha charakteristik Borgesovy tvorby je překračování žánrů, s čímž se v elektronické literatuře 

z její podstaty opakovaně setkáváme. 
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„Na rozdíl od Newtona a Schopenhauera váš předek nevěřil v jednotný, absolutní 

čas. Věřil v nekonečné série časů. Věřil v narůstající, závratnou síť časů, které se 

rozbíhají všemi směry, sbíhají se a běží rovnoběžně. Tato spleť časů, jež se 

přibližují, rozvětvují nebo se po celá staletí k sobě chovají nevšímavě, zahrnuje 

všechny možnosti. Neexistujeme ve většině těch časů. V některých existujete vy, a já 

ne. V jiných existuji já, a vy ne. V jiných zas existujeme oba.“ (ibid.: 155)227 

  

Pro Borgese byla literatura nekonečným labyrintem, hrou s fikcí a realitou (samotný 

název sbírky povídek, Zahrada, v které se cestičky rozvětvují, je současně užitý pro jednu 

z povídek a nadto pro knihu v příběhu povídky zahrnutou), kterou literární interaktivní 

narativ, díky počítačově založeným technologiím nových médií, může víc než kdy dříve 

zrealizovat. „Nikomu nenapadlo, že kniha a bludiště jsou jedna a táž věž,“ říká v Borgesově 

povídce doktor Albert. (ibid.: 152) 

S metaforou labyrintu se v literární teorii setkáváme opakovaně. Už dříve v textu 

jsem uvedla Pavelkovu (1998) citaci připodobňující literární dílo k labyrintu. V sepětí 

s literárním interaktivním narativem se dostáváme z oblasti metafory k labyrintu doslovnému 

(to však na druhou stranu neznamená, že každý literární interaktivní narativ má svou narativní 

strukturou podobu labyrintu). Text s literárním interaktivním narativem může sestávat z lexií 

ve formě fragmentů, po nichž čtenář prochází dílem, aniž by předem věděl, které cesty 

následovat, a v tomto duchu interpretuje význam. Aarseth (1997) metaforu labyrintu 

ve spojení s klasickou literaturou pokládá za nevhodnou, naopak výstižnou ve spojení 

s hypertextem, resp. kybertextem, které mohou být opravdovými labyrinty. K interaktivním 

narativům Aarseth (2008) [2005] o několik let později píše: …tyto texty nejsou lineární 

sekvencí od začátku do konce, ale umožňují prozkoumávání labyrintu konstruovaným 

jedním nebo více autory…“ (ibid.: 323) 

Historicky je zajímavé sledovat vývoj role autora, jeho moci nad textem, resp. 

přístupy k interpretaci díla. Z hlediska literární teorie lze v tomto smyslu shledávat 

myšlenkovou návaznost konceptu literárního interaktivního narativu zejména na Barthese 

(1977 [1966], 1970, 1977 [1971], 1973), Eca (1989b [1962], 1979, 2004a [1990]), Derridu 

(1997 [1967]) nebo Foucaulta (1976 [1969]), o nichž bylo v textu pojednáno. Tvůrci 

                                                 
227 Tento popis sítě variací časů je, pravděpodobně ne zcela náhodou, velmi přiléhavým na Joyceovu 

hypertextovou fikci afternoon, a story, jehož narativní struktura vytváří literární fiktivní labyrint. 
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interaktivního narativu by měli být v Barthesově terminologii autory rukopisu, nikoli 

spisovateli. 

Pozornost se přesouvá z autora na čtenáře228, a to zejména novými nároky kladenými 

na čtenářovu schopnost čtení a interpretace textu díla. Landow (1992) tuto upravenou roli 

nazývá čtenář-autor (reader-author). Literární interaktivní narativ čtenář zakouší skrze text 

konkrétního díla.  Právě s textem, resp. jeho částmi ve formě lexií (které nemusí být nutně 

výhradně verbální) je v interakci. Skrze text se čtenáři rozkrývá příběh, otevírá se příběhový, 

fikční svět. 

Na rozdíl od literárního textu konvenčního analogového díla, bazální složkou textu 

díla elektronické literatury je jeho rozhraní (kombinace hardwaru a softwaru), bez něhož text 

nelze uchopit, číst, resp. interpretovat. Toho si autor musí být vědom už v procesu tvorby 

interaktivního textu a dostatečně jej zvážit s ohledem na konkrétní narativ. Rozhraní by 

čtenáře v aktu čtení, resp. v interakci s dílem nemělo rušit (svou komplikovaností, 

nedostatečnou funkčností), ale mělo by jej vhodně doplňovat. V ideálním případě by autor 

měl dosáhnout vyváženosti mezi svými kreativními ambicemi a jejich narativním 

zpracováním, zahrnujícím vyhovující formu interaktivity a rozhraní. Jen takový text může 

čtenáři poskytnout pozitivní zážitek. Podle Murrayové (1997) v sobě příští digitální Homér 

zkombinuje „literární ambice, spojení s širokým publikem a počítačovou odbornost“. (ibid.: 

213) 

Obdobné pak v podstatě platí pro čtenáře, který musí být srozuměn s tímto zatím 

z pozice majoritní literatury alternativním typem literárního zážitku a být do určité míry 

počítačově gramotný. V některých případech si může po otevření konkrétního díla přečíst 

základní vysvětlení možností navigace textem. Literární interaktivní narativ ideálně 

presumuje, že jak autor, tak čtenář jsou si svých upravených rolí ve vztahu k literárnímu 

interaktivnímu narativu vědomi a v tomto duchu jej každý z nich uchopuje. Čtenář je při čtení 

textu literárního interaktivního narativu vybízen k různé míře aktivity. Ta se v závislosti 

na konkrétním díle liší od prostého klikání kurzorem, po aktivní vkládání verbálního projevu 

pomocí klávesnice, nebo dokonce pohybů těla. Na jeho případnou pasivitu, resp. opominutí 

text může a nemusí reagovat (může sám navrhnout další lexii, ev. se po uplynutí daného 

časového úseku zavřít, alternativně může zareagovat rozhraní).  

                                                 
228 cf. Meadows, 2002; Landow, 1992. 
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V souladu se svou herní teorií nazývá Huizing (1971) [1987] poetické vyjadřování 

„hrou se slovy a řečí“. (ibid.: 122) Text ve formě literárního interaktivního narativu se do jisté 

míry stává v rukou aktivního čtenáře/uživatele/diváka interaktivní hrou. Oproti jeho podobě 

v počítačových hrách, by zde měl být kladen větší důraz na samotný narativ, na kvalitativní 

vlastnost literárnosti, která by měla charakterizovat texty náležející pod označení 

(elektronická) literatura. Tento postulát by měl mít zejména autor, přistupující k tvorbě díla 

využívajícím literární interaktivní narativ, na paměti. Podporovaná touha po hře (kombinací 

zvolené platformy, interaktivity a navigace), by u literárního interaktivního narativu, z mého 

pohledu, objektivně neměla převážit nad touhu text číst a interpretovat jej. Tím se vracím 

v textu výše uvedenému příkladu interaktivní instalace Text Rain (1999), kde, z mého 

hlediska, rozkoš ze hry převládá a text je spíše zredukován na grafický objekt (jakkoli to 

zjevně nebylo záměrem autorů). 

Hravost literárního interaktivního narativu lze spatřovat v samotné možnosti jejich 

textových variací, v multiplicitách příběhů. Text s interaktivním narativem může zahrnovat 

pluralitu začátků, prostředků, konců, jejich kombinace. Je pro něj typická nesekvenčnost.229 

Text zde není fixním. Tato teze platí obecně, ale také ve smyslu linearity jako kauzality sledu 

událostí příběhu, logiky toku plynoucího od začátku do konce, umožňující alespoň základní 

čtenářovu orientaci s přihlédnutím k tradiční kompoziční stavbě příběhu (pokud se těmto 

dané analogové literární dílo vymyká, lze úsudek učinit také třeba přihlédnutím k číslu 

stránky vztaženém k rozsahu celé knihy).230 Tyto čtenářské dovednosti jsou v případě 

literárního interaktivního narativu potlačeny. Příběh je zde poháněn vpřed do značné míry 

také čtenářovou touhou jej objevovat, která nemusí byt vždy narativně odměněna (čtenář se 

například může dostat do bodu, v němž se mezi lexiemi pohybuje v kruzích, z nichž se mu 

nepodaří, nebo technicky není možné, vystoupit).  

Aktivní role čtenáře se neomezuje na akt intepretace, ale zahrnuje jeho aktivní 

zapojení už v samotné tvorbě dočasných textových variant, teprve následně 

                                                 
229 Manovich (2001) za ideální, dokonce ryzí formu interaktivního narativu považuje databázi, jako 

prostorovou organizační strukturu jednotek. Zamýšlí se nad vztahem databáze a narativu, ve kterých shledává 

přirozené nepřátele. Ale ani to mu nebrání postulovat, že procházení databází je obdobné jako narativní 

procházení hypertextem. Ostatně databázi pokládá za nové médium par excellence. cf. Connelly Kohutová 

(2013). 
230 Vandendorpe (2007) v obdobném smyslu píše o vizuální kontrole nad obsahem knihy. 
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interpretovaných. Čtenář minimálně libovolně přechází od jedné lexie ke druhé v pořadí, jak 

se mu zlíbí.231 V některých případech autor ponechává čtenářovi možnost fyzicky zasahovat 

do textu, vyloučena není ani možnost zásahu do jeho samotného kódu. Čtenář svoji, 

ve většině případů dočasnou a pomíjivou, verzi textu konstruuje a dekonstruuje zároveň. 

Každé jednotlivé čtení (kterým zde máme na mysli jednotlivou souvislou časovou jednotku 

zakoušení textu) je unikátní verzí textu (výjimkou mohou tvořit případy, kdy by si čtenář své 

volby byl schopen zapamatovat a znovu krok po kroku zopakovat).232  

Podle Murrayové (1997) jsou nová média silným prostředkem pro literární tvorbu. 

Autorka uvádí čtyři hlavní vlastnosti, které mají tvrzení dokládat. Digitální prostředí jsou 

podle ní: (1) procedurální (procedural) ve smyslu schopnosti vykonávat sérii komplexních 

příkazů; (2) participační (participatory), resp. kodifikovaně responsivní vůči naším 

vstupům; (3) prostorové (spatial), resp. prezentují virtuální prostor, v němž se pomocí 

interaktivního procesu navigace můžeme pohybovat; a (4) encyklopedické (encyclopedic) 

ve smyslu globální databáze bezprecedentního množství dat informací, včetně narativů 

(ibid.: 71 an.) Interaktivita je vytvářena kombinací procedurálních a participačních rysů 

nových médií. 

Ryanová (2014a) přirovnává narativ v digitálním prostředí k cibuli, kdy interaktivita 

může ovlivňovat každou její vrstvu. Interaktivita vnějších vrstev se týká zejména 

interaktivních možností rozhraní (zde bychom mohli hovořit zejména o elektronických 

knihách), naopak čím blíže středu, tím více interaktivita ovlivňuje podstatu příběhu, resp. 

také narativní diskurz, a tím se dostáváme k (literárnímu) interaktivnímu narativu. Podle 

Murrayové (1997) se zvláště rané formy interaktivních narativů vyznačovaly pouze 

jednoduchou strukturou větvení, zredukovanou na alternativní možnosti ve fixním menu. 

Příkladem méně uživatelsky přátelské, možná nedostatečně technicky zvládnuté 

interaktivity je Luminous Airplanes: A Hyperromance (2011) od La Fargeho. Toto 

hypertextové dílo je výrazně rozsáhlejší verzí autorovy tištěné stejnojmenné knihy. Online 

verze je členěna do kapitol, rozdělených dále na stránky. Jednotlivými stránkami v rámci 

kapitol může čtenář procházet pomocí voleb dále a zpět. Současně je k dispozici mapa sítě 

kapitol. Ta sice zvýrazňuje přečtené kapitoly, nicméně nezobrazuje čtenářovu aktuální pozici 

                                                 
231 cf. Murrayová, 1997; Manovich, 2001. 
232 Na druhou stranu, kupříkladu Victory Garden má v tzv. defaultním módu nastavenu více než jednu variaci 

textu díla, takže ani tato strategie by nutně nevedla ke stejné verzi textu. 



103 

 

v textu. Při čtení se opakovaně stává, že konkrétní lexie nenabízí čtenáři možnost volby vpřed 

a ten se musí zbytečně proklikávat zpět, aby se na příběh napojil. Variantou je otevřít mapu 

a hledat název kapitoly. V ideálním případě by tato možnost mohla být obsažena přímo 

v konkrétní lexii a přesměrovat čtenáře na předmětné místo na mapě. 

Důraz na prostor, resp. prostředí v interaktivním narativu z narativního hlediska lze 

dobře pozorovat v sepětí s počítačovými hrami, kde umožňuje hráčům herní prostor do určité 

míry ovlivňovat (např. hry SimCity). Ale také v literárním interaktivním narativu nabývá 

na významu. Doslovným příkladem jsou lokativní narativy. Pokud jsme už dříve v textu 

hovořili o příběhových světech klasických narativů, kategorii světů možných, jako 

o mentálních modelech příběhů, pak v případě lokativních narativů uživatel fyzicky vstupuje 

do jejich diegetického rozměru233, minimálně jeho prostorové dimenze. Prostředí je aktivním 

prvkem narativu. Uživatelův fikční a aktuální svět, o nichž bude v textu dále pojednáno, se 

alespoň částečně překrývají. 

 

5.2.1 Modely interaktivního narativu 

Interaktivní narativy se vyznačují nelineárností, větvícím se dějem, v rámci něhož se 

čtenáři ocitají v bodech rozhodnutí. Někteří teoretici interaktivního narativu se zaměřili 

na studium organizace jeho strukturních modelů. „Narativní potenciál interaktivního textu je 

funkcí architektury jeho systémů spojení,“ objasňuje Ryanová (2001: 246 an.). Autorka 

předkládá následujících devět modelů struktur interaktivní narativity (structures of 

interactive narrativity), které můžeme vysledovat rovněž v elektronické literatuře. Každý 

z uzlů reprezentuje bod, v němž má čtenář/uživatel možnost narativní tok ovlivnit. 

 

 

 

                                                 
233 cf. Genette, 1980 [1972]. 
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Vektor s postranními větvemi Bludiště: struktura adventur Řízená síť nebo vývojový diagram 

 

 

 
 

 

Skrytý příběh Lemovaná zápletka: 

             dům mnoha oken 

Akční prostor, epické putování 

a story-world 

 

Obrázek 5.1 Modely struktur interaktivní narativity podle Ryanové (2001: 247 an.) 

 

 

Obdobně se nad spektrem struktur interaktivního narativu zamýšlel Meadows (2002: 

63 an.), a to ve vztahu k počítačovým hrám. „Interaktivní narativ generuje soubor 

vícenásobných perspektiv“. (Meadows, 2002: 60) Meadows identifikoval následující tři 

modely, jež mají postihnout možnosti, v nichž se hráč buď rozhoduje v rámci 

předdefinovaných narativů, resp. generuje vlastní příběh v simulovaném prostředí. 
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Struktura uzlovité zápletky 

 

 
Struktura modulované zápletky 

 

 
Struktura otevřené zápletky 

 

Obrázek 5.2 Modely struktur interaktivního narativu podle Meadowse (2002: 64 an.) 

 

 

5.2.2 Teoretická východiska četby díla s literárním interaktivním 

narativem 

 Čtení je mentálním, vícesložkovým procesem vnímání textu, ústícím v jeho 

interpretaci, tedy vytváření významu díla.  Je naučenou dovedností, k níž jsme postupně 
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od dětství vedeni; činností převážně individuální.234 Trávníček (2017) předkládá následující 

definici čtenáře a čtení z pohledu literární vědy:  

 

„Čtenář je konstitutivní prvek jazykové a literární komunikace uzavírající triádu autor – 

text – čtenář a subjekt vstupující do interakce s autorem, ať už reálné, nebo potenciální 

(strukturní). Čtení je kognitivní proces, kulturní technika či kompetence, jejímž 

prostřednictvím tento subjekt nabývá významy textu a stává se tak gramotným.“ 

 

Čtení následuje po teorii, doplňuje Cunninghamová (2003). Nebo také jinak řečeno, 

každé čtení, podle autorky, následuje tu či onu teorii. Todorov 2000 [1971] odlišuje čtení 

od lingvisticky orientované poetiky. V rámci aktu čtení dochází k určité destrukci zřejmého 

textového pořádku. V každém jednotlivém čtení je obsaženo čtenářovo rozhodnutí, které 

prvky textu upřednostní. Čtenář privileguje určité body textu. Text může obsahovat 

nápovědy, jak jej číst, které však čtenář nemusí respektovat. Todorov otevírá možnost 

nekonečnému množství čtení.  

 

„V úvahách o literatuře byl jen zřídka předkládán problém čtení, a to ze dvou zcela 

odlišných hledisek. Jedno bere v úvahu čtenáře v jejich různorodosti historické či 

společenské, kolektivní či individuální, zatímco druhé sleduje obraz čtenáře, jak je 

zachycen v různých textech, tj. čtenáře jako postavu, případně jako ‚naratáře‘ 

<‚narrataire‘>. Zůstává však ještě jedna neprozkoumaná oblast, a to logika čtení, jež není 

obsažena v textu, a přitom předchází rozlišení v rovině individuálního čtenáře.“ (2000: 

285)  

 

Pro správně pochopení aktu čtení v kontextu nových médií Vandendorpe (2007) 

navrhuje obrátit pozornost na evoluci čtení, vztah čtení a historie knihy, resp. „evoluci 

dokumentu od lineárního a uniformního toku textu k tabulkové organizaci“. (ibid.: 203) 

Novodobé čtení je komplexní sémiotickou interakcí. V kontextu elektronické literatury 

komplexnější než v jakékoli předcházející historické epoše. Při seznámení, resp. setkávání 

s elektronickou literaturou vyvstává samotná otázka po podstatě aktu čtení, resp. zda se stále 

                                                 
234 Téměř výhradně se jí (zatím) učíme na textech tištěné, analogové literatury. 
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ještě jedná o čtení nebo by měl být tento multimodální a multimediální zážitek s hybridní 

formou fragmentovaného textu nazýván jinak.235 

Rettberg (2019) poukazuje, že čtení elektronické literatury je specifické: „Při studiu 

elektronické literatury se ptáme, co to znamená ‚číst‘ počítačové programy jako literární 

artefakty – a při tom možná rozšiřujeme naši představu o tom, co znamená akt čtení.“ (ibid.) 

Čtenářský prožitek z textu není ovlivňován jen ve smyslu hermeneutiky236, ale celým 

pozadím rozhraní, tvořeném kombinací softwaru a hardwaru, pomocí nichž jsou hmotně 

zachycená data řízena algoritmickými procesy v návaznosti na interakci čtenáře a rozhraní. 

Obdobně se vyjadřuje Wardrip-Fruin (2007), který poukazuje, že dílo se musí číst 

a interpretovat ve své komplexitě: jak data (slova, obrázky, zvuky), tak procesy. V popisu 

díla digitální literatury upřednostňuje pojem povrch (surface) před rozhraním a složitější 

interakci čtenáře s tímto dílem oproti dílu tištěnému graficky znázorňuje následovně: 

 

Obrázek 5.3 Wardrip-Fruinův (2007: 177) navrhovaný model digitální literatury 

 

Prvotní zkušenost s literárním interaktivním narativem může na (nepřipraveného) 

čtenáře, přistupujícího k němu se čtenářskou gramotností a zážitky ze čtení textu s tradičním 

narativem, působit zmateně.237 Vandendorpe (2007) se zamýšlí nad čtením hypertextu 

a shrnuje, že toto: „rozptyluje čtenáře od následování jediné myšlenkové nitě“, jak je tomu 

                                                 
235 cf. Van Looy, Batens (2003). 
236 Čtenářovu interpretaci lze ideálně chápat v bodě protnutí autorovy intence a jeho vlastní čtenářské 

zkušenosti, vcítěním, naplněním jeho očekávání v okamžiku, kdy mu vyvstává význam a smysl textu. 

Umělecké dílo, promlouvající ke čtenáři, „nás konfrontuje s námi samými“, píše Gadamer (1999: 50), podle 

něhož se horizonty autora a čtenáře v interpretaci mísí. Literární hermeneutická interpretace se podle něho 

završuje u čtenáře samého.  
237 cf. Aarseth (1997). 
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v případě čtení tištěné knihy. (ibid.: 210) Do jisté míry je tento výrok zjednodušením a 

zdráhala bych se jej obecně aplikovat na elektronickou literaturu. Nicméně, následování oné 

myšlenkové nitě může být v jejím případě minimálně složitější, v některých případech 

vyloučené, nebo vyloučené alespoň ve vztahu k některým jednotlivým čtením. 

Vandendorpe (2007) za specifičnost tištěného textu označuje fakt, že dovoluje 

čtenářům „porozumět verbálnímu obsahu ve svém vlastním tempu“. (ibid.: 204) Tento 

postulát v kontextu elektronické literatury může čelit výzvě. Zatímco čtenář tradiční 

literatury, ale rovněž elektronických knih, může číst v takovém časovém tempu, jak je mu 

příjemné a potřebuje-li, může se vrátit už k přečtenému, konkrétní dílo elektronické literatury 

může čtenářovi tyto možnosti limitovat, nebo v podstatě vyloučit. Zobrazování jednotlivých 

lexií jako fragmentů textu může být přednastaveno na určité časové úseky (například pokud 

je do díla vloženo video s hypertextovými odkazy, nezareaguje-li čtenáře dostatečně hbitě, 

možnost využít včleněný odkaz jako bránu k dalším lexiím se mu v konkrétním jednotlivém 

aktu čtení uzavře). Některá díla záměrně nepodporují možnost návratu na již přečtené lexie 

atd. 

Obecně je dočasnost konkrétní individuální variace textu (vycházejícího z jednoho 

textového zdroje jakožto mnohovrstevnaté konstrukce, zastřešující kombinaci mediálních 

textů a jejich obsahů) jedním z nejcharakterističtějších rysů tohoto typu textu. Čtenáři v aktu 

čtení svým počínáním spoluvytvářejí jedinečnou podobu variace textu, který interpretují. 

Podle Joyce (1995) se hyperfikce fyzicky mění s každým jednotlivým aktem čtení. Každý 

další individuální akt čtení téměř vždy ústí do odlišné verze textu k interpretaci; v některých 

případech ani nedává čtenáři možnost následovat stejnou trajektorii textem.238  

Tato dočasnost a proměnlivost textu s literárním interaktivním narativem ovlivňuje 

také možnost sdílení čtenářských zážitků. Více než dějový obsah, jak by tomu bylo 

u konvenční literatury, mohou čtenáři sdílet zážitky s možnostmi uchopení díla, obecným 

procesem jeho čtením, interaktivitou, navigací, vizuální a zvukovou kvalitou.239 

Také čtení elektronické literatury vyžaduje zapojení rozličných kognitivních módů, 

které přímo ovlivňují to, jak text čteme. Haylesová (2007) hovoří o rozlišování mezi 

                                                 
238 Tato vlastnost textu elektronické literatury může do určité míry ztěžovat její vyučování ve školách, resp. je 

znakem nutnosti zcela odlišného přístupu k jeho případné výuce. 
239 Vezmeme-li si za příklad počítačové hry, tento aspekt podněcuje sdružování v online hráčských 

komunitách a fórech, na kterým mohou zainteresovaní jedinci sdílet strategie a vychytávky. 
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hlubokou pozorností (deep attention) a hyperpozorností (hyper attention), které určují, jak 

přistoupíme k přijímání textových informací. (ibid.: 187) Zatímco hluboká pozornost je 

zřetelná při čtení klasických literárních analogových děl a umožňuje nám v podstatě 

nerušenou dlouhodobou koncentraci na jeden objekt (začteme se do knihy natolik, že 

nevnímáme okolní svět a chceme číst tak dlouho, dokud knihu nedočteme), hyperpozornost 

je charakteristická přepínáním pozornosti na různé informační proudy a objekty, vyžaduje 

vysokou míru stimulace. Hyperpozornost Haylesová spojuje se současným světem 

a obsahovou produkcí nových médií. 

S rozlišováním dvou typů pozornosti výše koresponduje podle Haylesové (2007) dále 

diferenciace mezi tzv. hyperčtením (hyper reading) a v teorii známým zevrubným/pečlivým 

čtením (close reading), představeným novou literární teorií. Na rozdíl od zevrubného čtení, 

jímž se čtenář pokouší hlouběji proniknout do textu a jeho významu v celé jeho komplexitě 

(nejčastěji soustředěným, opakovaným čtením), se hyperčtení vyznačuje přeskakováním 

v textu, jeho spíše zběžným prohlédnutím za účelem rychlého porozumění jeho podstaty, 

klíčových myšlenek. Právě texty s literárními interaktivními narativy v prostředí nových 

médií svým charakterem svádí k hyperčtení. Podle Hyalesové je důležité odolat pokušení 

a snažit se je uchopit stylem zevrubného čtení. Jakkoli technika opakovaného čtení zde naráží 

na fyzické proměny variací textu a klade vyšší nároky na čtenáře. Není pochyb, že kontext, 

v němž se akt čtení odehrává, sehrává svou roli. 

 

„Při studiu elektronické literatury je mnoho času a úsilí potřeba jednoduše k tomu, naučit 

se procházet textem. Tato ergodická námaha a výsledné diskuze za to stojí, ale poprání 

se s technologií může studenty někdy vést ke spíše mechanickému přístupu ke čtení. 

Často studentům musím připomínat, že zatímco nejdříve musí přijít na to, jak dílo 

elektronické literatury číst, jejich analýza by měla jít hlouběji než jen rozšifrovat nepsaný 

uživatelský manuál.“ (Rettberg, 2010: 90) 

 

Čtení děl elektronické literatury tedy předpokládá nejen digitální gramotnost 

ve smyslu uživatele platforem nových médií, ale také nabytí kompetence zevrubného 

čtení tohoto typu hybridního textu. Jen tak je možné porozumět specifikům 

elektronického textu s literárním interaktivním narativem ve srovnání s konvenčním 

narativem analogového textu, jak je nám například ve škole prezentován. 
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Simanowski (2009) se domnívá, že tyto kompetence lze získat také tím, že 

o digitálním umění v širším slova smyslu budeme hovořit, že budeme podněcovat k jeho 

čtení, skrze něž se dobíráme autorova kreativního vyjádření v protikladu k pouhé 

algoritmické organizaci daného objektu jako technologie nových médií. (ibid.: 15 an.) 

S odkazem na teorii zevrubného čtení specifikuje, že tato musí v případě děl elektronické 

literatury zahrnovat „mimotextové [extratextual, pozn. aut.] čtení jeho kreativního 

obsahu“, kritické čtení v kontextu. (ibid.: 17) Musí být čtením trpělivým, pozorným. 

Podle Mialla (2004), který se ve své stati zaměřil na čtením hypertextové fikce, 

proces její interpretace navíc stěžuje samotné digitální médium. Ciccoricco (2007) 

navazuje, že jeho názvoslovím síťová fikce (network fiction) je zamýšlena, aby byla 

čtena opětovně. Čtenáři musí „překombinovat narativní prvky, aby se dílo vynořilo 

a bylo koherentním“, jsou vybízeni, aby ve výsledku zvažovali „dynamiku repetice“. 

(ibid.: 11) 

 

5.2.3 Poznámka k ukončení knihy 

Ukončení knihy (closure of the book) se liší od fyzického konce (ending) knihy, 

od materiálního, fixního konce textu. Je zřejmé, že otázka zakončení souvisí rovněž 

se vztahem mezi narativem a příběhem. Ukončení představuje moment, kdy je čtenář 

uspokojen odpověďmi na otázky, které v něm narativ vyvolal. Jeho kořeny je možno hledat 

již v Aristotelově Poetice,240 výraznější reflexe se dočkal až ve 20. století. Literární kritik 

Frank Kermode (1966) v knize The Sense of an Ending hovoří o lidské tendenci k vytváření 

konců, ať už v literatuře nebo v životě. „Konec syžetu je rozuzlení: vytvoří se taková situace, 

která nevzbuzuje očekávání, že se musí ještě něco řešit.“ (Hrabák, 1977: 253) Smithová 

(1968) za ukončení považuje okamžik, kdy text vytvoří dojem patřičného konce, aniž by 

čtenář potřeboval znát další vývoj. 

Podle Abbotta 2009a [2002] pojem ukončení odkazuje k více než jen „rozřešení 

centrálního konfliktu příběhu“. (ibid.: 57) Abbott při svých úvahách vychází z Barthesova 

(1970) rozlišování kódů – činitelů, prostřednictvím nichž čtenář uchopuje text. Konkrétně se 

                                                 
240 V kompoziční stavbě dramatu (z našeho pohledu příběhu) Aristoteles rozlišuje pět částí: expozice (uvedení 

do děje), kolize (zauzlení děje a rozvinutí zápletky), krize (vyvrcholení konfliktu), peripetie (náhlý obrat) a 

katastrofa (závěrečné rozuzlení – zakončení výstavby klasického dramatu). 
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zaměřuje na kódy proaretický a hermeneutický. Na základě nich identifikuje dvě úrovně, 

které přispívají k dosažení ukončení: úroveň očekávání (zjednodušeně řečeno očekávání 

kauzálního sledu akcí a reakcí, ale zároveň chceme být překvapeni) a úroveň otázek 

(v detektivním žánru chceme vědět, kdo je vrah – souvisí s napětím). Ukončení je podle 

Abbotta rétorickou silou narativu. 

Je zřejmé, že i při dosažení fyzického konce knihy přichází v úvahu možnost, 

že ukončení nebude nikdy dosaženo a vice versa. Otázky nad ukončením textu/knihy 

probouzely už v minulosti debaty ve smyslu interpretace textu. Text může v různých 

čtenářích evokovat různá ukončení, což je do značné míry ovlivněno a vytvářeno našimi 

předešlými čtenářskými zkušenostmi. Podle Fishe (1980) je to čtenář, který bez ohledu 

na organizační strukturu textu vnímá v průběhu interpretace ukončení. Slavný a často 

citovaný Derridův výrok (1997) [1967] do značné míry shrnuje postoj dekonstruktivistů, 

vystupujících proti pevnému významu, totalitě textu: „Il n’y a pas de hors-texte.“241 

Pokud v progresi tradičně pojatého narativu hrají významnou úlohu napětí, očekávání 

nebo překvapení, pak tyto lze obdobně sledovat též při čtení elektronické literatury. Jsou 

touhou odkývat další lexie. Nicméně, čtenář by měl ke čtení elektronické literatury 

přistupovat s vědomím, že ani přes opakovaná čtení není vyloučeno, že mu některé lexie 

zůstanou ve spojení s jeho volbami a interakcí s textem skryty. Opakovaná čtení navíc čtenáři 

nezřídka nabízí zcela protichůdné a nekompatibilní fikční světy. Je otázkou, zda, a do jaké 

míry, umožňují dosáhnout ukončení pouze jednotlivá čtení.242 Současně, literární interaktivní 

narativ se vyznačuje četností vláken, jež mohou ústit do otevřených konců. 

Podle Douglasové (1994) je ukončení (closure) dosaženo nikoli, když byly přečteny 

všechny lexie, ale v okamžiku, kdy se čtenář rozhodne, že ústřední záhadě porozuměl. 

Douglasová se konceptem ukončení a nedourčenosti (indeterminacy) zabývá přímo 

ve vztahu k literárním interaktivním narativům. Pokládá si otázku, zda se při čtení 

hypertextové fikce čtenáři stále snaží ukončení dosáhnout, přestože „struktura 

hypertextových narativů jej vytlačila“ [displace, pozn. aut.]. Odpověď autorka hledá 

na příkladu Joyceovy hypertextové fikce afternoon, a story (1987). Postuluje, že čtenářovo 

                                                 
241 „… neexistuje nic mimo text...“ (Derrida, 1997 [1967]: 163) 
242 V tomto směru je zřetelný rozdíl v četbě klasické analogové knihy, která čtenáři opakovanými čteními 

pocit ukončení prohlubuje, neboť nám k iterovanému aktu čtení umožňuje přistoupit se znalostí příběhu a jeho 

děje z předešlého čtení, jež se od jakéhokoli následujícího nebude lišit. 
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těšení se na zakončení (endings) je integrální součástí aktu čtení, a to i v případě, kdy si je 

vědom, že fyzický konec není v textu (z podstaty jeho charakteru) přítomen. (ibid.: 184) 

Z tohoto důvodu usilujeme o dosažení ukončení. 

Podle Douglasové (1994) je naše touha po ukončení uspokojena, když: „zvládneme 

vyřešit narativní napětí a minimalizovat nejednoznačnosti, vysvětlit záhady a zahrnout co 

nejvíce narativních prvků, jak je to možné, do koherentního vzoru“. (ibid.: 185) Douglasová 

shledala, že ukončení lze dosáhnout opakovaným čtením – v jejím případě analýzy afternoon, 

a story k tomu mělo dojít při čtvrtém čtení, které uspokojilo její čtenářskou zvídavost a 

napomohlo poskládat narativní fragmenty do příběhu.243 Dosáhnout pocitu ukončení jí 

samotné prý pomohla kombinace uvědomování si specifického charakteru textu ve spojení 

se čtenářskými zkušenostmi z klasické, tištěné literatury. 

 

5.2.4 Možné a fikční světy literárního interaktivního narativu 

Teorie možných světů (theory of possible worlds), presumující pluralitu světů, je 

jednou z variant teoretického rámce studia textů s literárním interaktivním narativem 

(Ryanová, 2001; Bellová, 2007, 2010) V literární teorii, resp. naratologii se setkáváme 

s adaptací možných světů ve formě jim subsumované teorie fikčních (fictional), popřípadě 

narativních (narrative) světů – skupiny alternativních světů, které spojuje existence skrze 

text jako sémantické médium. Literární výpovědi se v nich mají jevit přesvědčivějšími. 

„Fikční kosmos [fictional universe, pozn. aut.] má svoji vlastní komplexní modální 

strukturu,“ konstatuje Ronenová, sestávající z faktických, hypotetických a nemožných 

stavů.244 (1994: 41) 

Fikční světy jsou konstrukty v mysli čtenářů, vytvářeny v průběhu módu čtení skrze 

sémantický kód – jazyk, a to na základě rozumu a fantazie. Nejsou předem dány. Podle 

Doležela (2004) [1985] nejsou čtenáři objevovány (jinými slovy nejsou předem k dispozici), 

nýbrž konstruovány.245 Doležel se sémantikou fikčních světů nejdetailněji zabývá v dílech 

                                                 
243 Douglasová (1994) v díle identifikovala tzv. privilegované lexie (například white afternoon), které čtenáři 

umožní porozumět záhadě v nepoměrně vyšší míře než v případě ostatních lexií. 
244 Doležel (2003) v tomto smyslu hovoří o míře autentifikace (authentication). 
245 Zde je do jisté míry zřetelné spojení s těmi myšlenkami recepční estetiky, které neproklamují interpretaci 

za hranicemi referenčního rámce udávaného fikčním světem. Dodávám, že Doležel se inspirativně odvolává 

na Kripkeho modální logiku. V Heterocosmice II (2014) svůj pohled přehodnocuje jako příliš zužující a 

vychází z obecnějšího Leibnizova modelu, který aplikuje na objasnění vztahu možných a fikčních světů. 
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Heterocosmica (2003) [1998], popř. Heterocosmica II (2014), kdy posledně jmenovaná se 

zaměřuje výhradně na českou literární tvorbu. Struktura fikčních světů je zcela podmíněna 

struktuře narativního textu, který vytyčuje jejich úplnost, resp. nedourčenost. Podotýkám, že 

Doleželův přístup se oproti jiným zastáncům teorie možných světů liší zejména v otázce 

neúplnosti jako jednoho z rysů fikčních světů (v textu dále uvádím srovnání na příkladu 

Ryanové, 1991). 

 

„Autor píše narativní text za tím účelem, aby vytvořil fikční svět; čtenář prostřednictvím 

narativního textu tento svět objevuje. V narativní komunikaci – která je osobitým druhem 

literární komunikace – se tedy narativní text uplatňuje jako prostředek konstrukce a 

rekonstrukce fikčního světa. Narativní fikční svět je mnohorozměrová významová 

struktura, jejímiž hlavními složkami jsou děj, postavy a prostředí (přírodní a kulturní).“ 

(Doležel, 1993 [1973]: 10) 

 

Pro Doležela není klíčovým předmětem naratologie příběh, ale právě narativní svět, 

utvářený narativním textem; příběh autor označuje za definující vlastnost narativu, čímž 

neoslabuje jeho význam. (2004: 45) Čtenář do fikčního světa vstupuje přestoupením 

ontologické hranice mezi skutečným (aktuálním) a možným světem. Fikční svět je zřetelně 

odlišen od světa aktuálního (the actual world), je nezávislý na jeho „vlastnostech, 

strukturách a způsobu existence“. (ibid.: 37) Je konstruován textem a rekonstruován 

čtenářem. Neopomenutelnou vlastností fikčních světů je jejich mnohost a různorodost. (ibid.: 

32) 

 

„Možné světy fikce jsou artefakty vytvořené estetickými činnostmi – básnictvím 

a hudbou, mytologií, vypravěčstvím, malířstvím a sochařstvím, divadlem a baletem, 

filmem a televizí apod. Protože jsou tyto světy vytvořeny znakovými systémy – jazykem, 

barvami, tvary, tóny, herectvím a tak dále – jsme oprávněni nazývat je znakové 

předměty.“ (Doležel, 2004 [1985]: 29) 

 

Obdobně Doležel 2004 [1985] smýšlí o fikčním světě literatury: „... jsou to estetické 

artefakty vytvořené, uchované a kolující v médiu fikčních textů.“ (ibid.: 2004: 30) Tuto tezi 
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lze vztáhnout také na literární interaktivní narativ. Obdobně jako jsou možné světy obecně 

vytvářeny činností, fikční světy literatury jsou vytvářeny konkrétně činností textotvornou. 

Pro Doležela (2003 [1998], 2014) je důležitá postulovaná neúplnost fikčních světů 

(v protikladu k úplným světům aktuálním, resp. světům logiky), která je důsledkem fixní 

formy textu. Co autor nenapíše, v textu není. Vznikají mezery ve fikčním světě. Mezery mají, 

podle Doležela, ve fikčním světě své postavení. Jsou dokonce nutné, jsou strukturálním 

rysem fikčního světa. Doležel odmítá, že by tyto mezery měly být čtenářem zaplňovány, tím 

spíše na podkladě zkušeností z aktuálního světa (jak navrhují někteří recepční teoretikové). 

Jejich zaplňování by redukovalo ontologickou diversitu fikčních světů. Pouze text 

autoritativně určuje, co ve fikčním světě je a není. Pouze autor nese podle Doležela plnou 

odpovědnost za dílo.246 (2003: 201) 

 

„Svěřit čtenáři úlohu zaplnění mezer ve fikčním světě je hrubým zneužitím literárně 

teoretického pojmu čtenář. Vždycky jsem zdůrazňoval, spolu s celou řadou českých 

a slovenských teoretiků, že vlastním předmětem literární vědy není literatura, nýbrž 

literární komunikace.“ (Doležel, 2014: 14) 

 

Tím Doležel neznevažuje čtenářovo místo v rámci literárního komunikačního 

procesu, a to vedle autora a literární manifestace textu. Doležel (2003) [1998] přisuzuje 

čtenáři aktivní zapojení přesahující prosté dekódování. (ibid.: 200 an.) Právě čtenář aktivuje 

vytvoření konkrétního fikčního světa, obdobně jako tomu je u literárního interaktivního 

narativu. Na druhou stranu jeho aktivitu limituje ontologická hranice fikčního světa. Zatímco 

v Doleželově pojetí čtenář tento uchopuje, v případě literárního interaktivního narativu bych 

se neváhala říci, že do něj čtenář přímo vstupuje.247 

Doležel 2003 [1998] rozvádí myšlenku encyklopedií. Každý čtenář, přistupující 

k textu, oplývá uceleným souborem informací o aktuálním světě, který se proměňuje 

například také v závislosti na historické epoše nebo kulturním sdílení. Tyto encyklopedie 

                                                 
246 V protikladu k tomu můžeme postavit literární interaktivní narativ, který čtenáři umožnuje spoluvytvářet 

dočasné verze textu. 
247 Z tohoto pohledu je zajímavé zamýšlet se nad vztahem neúplnosti fikčních světů a opakovaných čtení.  

Každé další čtení může přinášet narativní nejednoznačnosti či dokonce rozpory. Tuto možnost, samozřejmě, 

nelze vyloučit ani u textu s klasickým narativem, kde je ale způsoben nikoli textotvornou činností, ale pouze 

interpretací. 
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aktuálního světa však musí před počátkem čtení (rekonstrukce a interpretace fikčního světa) 

odložit, aby mohl dočasně přijmout encyklopedie fikčního světa jako jeho nezbytnou součást. 

Právě encyklopedie v sobě kumulují veškeré dostupné informace o konkrétním fikčním 

světě, včetně jednotlivých interních encyklopedií každé z postav. Každá z nich má jiné 

znalosti a dostupné informace o fikčním světě. Podle Doležela jsou pro narativní proces 

obdobně důležité jak kognitivní vztahy mezi postavou a fikčním světem, tak mezi čtenářem 

a fikčním světem.  

„Literární díla jsou spjata jak na intensionální, tak na extensionální úrovni. 

Pro označení obou druhů posloupnosti budu používat termín literární transdukce,“ objasňuje 

Doležel. (ibid.: 200) Terminologické pojmosloví literární transdukce v sobě obsahuje jednak 

fikční světy, ale také síť intertextuálních propojení děl. Dílo je přenášeno „za hranice 

komunikačního aktu“, je ve vztazích s jinými díly. (ibid.: 201) 

V částečném kontrastu s Doleželovými tezemi výše stojí pojetí Ryanové (1991). Ta 

navazuje na Doleželovu mnohost fikčních světů, více však upíná pozornost na propojenost, 

členitost modálního systému možných světů, pro niž používá specifickou terminologii. 

Ryanová nahlíží text jako sémantickou doménu v pojetí textového vesmíru (textulal 

universe), v jehož centru je textový aktuální svět (textual actual world), který vypravěč 

prezentuje jako svět aktuální. Kolem něho je síť alternativních možných světů (alternative 

possible worlds), vytvářených duševními procesy jednotlivých postav. Tento textový vesmír 

je vedle systému reality (system of reality), jehož centrem je aktuální svět, jedním ze dvou 

modálních systémů. Přes ontologické odlišnosti se oba systémy vyznačují obdobnou 

konfigurací. 

Autor a obdobně čtenář jsou přirozeně součástí aktuálního světa. V momentě, kdy 

čtenář vstoupí do interakce s textem, imaginativně se, terminologií Ryanové, recentruje 

(recenter) do jiného modálního systému. Ryanová (2001) postuluje, že při recentraci se 

„vědomí relokuje do dalšího světa, přeorganizuje celý vesmír“, tak aby byl centrován kolem 

této virtuální reality. (ibid.: 103) Právě touto recentrací Ryanová objasňuje koncept imerze 

v aktu čtení. 

V kontrastu k Doleželově neúplnosti fikčních světů staví Ryanová (1991) princip 

minimální odchylky (principle of minimal departure). Podle něho rekonstruujeme textový 

aktuální svět, včetně fikčního, se znalostí našeho světa aktuálního (světa, který obýváme), 
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a to jemu co nejvěrněji (pokud tuto nápodobu realitě explicitně nevylučuje samotný text). 

V tomto pojetí tedy nemusí být vše vyřčené. Doplním, že sama Ryanová (2001) pokládá 

teorii možných světů za vhodný analytický nástroj ke studování elektronické literatury. 

Konkrétně ve vztahu k hypertextové fikci považuje každou lexii za odlišný možný svět 

a „každý skok k další lexii jako recentrování do dalšího světa“. (ibid.: 222) Bellová (2010) 

s tímto obecným závěrem souhlasí, nicméně současně dodává, že teorie možných světů má 

ve vztahu k analýze elektronické literatuře své limity, resp. v některých případech je potřeba 

jej modifikovat.248 

Nabízí se otázka, zda je Doleželův přístup k mezerám v narativu v relaci k literárnímu 

injektivnímu narativu udržitelný? Abbott 2009a [2002] se obecně ve vztahu k mezerám 

v narativu domnívá, že i přes veškerou snahu vyhnout se tzv. podinterpretaci 

(underreading)249 a nadinterpretaci (overreading)250, mezery musíme vyplnit, pokud 

chceme, aby narativ dával smysl. Návod nám má poskytovat sám narativní diskurz. (ibid.: 

90 an.) Doležel by s tímto stanoviskem téměř jistě nesouhlasil, ale domnívám se, že jinak než 

touto praxí uchopovat literární interaktivní narativ v podstatě nelze. Je otázkou, do jaké míry 

lze při jeho uchopování používat znalosti encyklopedie fikčního světa z předešlých 

jednotlivých čtení variací textu, res. zda je vůbec pro čtenáře (a zde pracujeme s představou 

modelového čtenáře) možné, se tomuto vyhnout.  

 

 

                                                 
248 Takto Bellová upravila Ryanové model pro potřeby rozboru Joyceho (1987) afternoon, a story.  
249 Nevstřebáme některé informace v narativním diskurzu. 
250 Z narativu usuzujeme něco (např. ohledně motivů, nálad, soudů), pro co v diskurzu není žádný přímý 

důkaz. 
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6. Výzkum recepce elektronické literatury s důrazem 

na literární interaktivní narativ v generaci digitálních 

domorodců 

 

Miall (2004) vyjadřuje údiv, že navzdory kritickému přístupu k hypertextové fikci, je 

jen malá systematická pozornost věnovaná úvahám o její čtenářské odezvě. Obdobný závěr 

shledávají Mangen (2008) nebo Marshallová (2009). Důvodů je bezpochyby více – 

významným je problematické uchopení dané oblasti výzkumu s ohledem na formu děl 

elektronické literatury, včetně jejich textové nestálosti v čase, tvořícím jeden z jejich 

charakteristických rysů. 

 

„Navíc se stále častěji potvrzuje, že unikátnost konkrétního literárního textu s sebou nese 

i vysoce nepředvídatelný způsob „života“ v digitálním prostoru a že je velmi obtížné 

dojít k obecným závěrům o způsobu existence literatury jako takové v „digitálním 

věku“. Situaci komplikuje i fakt, že daný předmět výzkumu si z podstaty věci vynucuje 

široce mezioborový přístup, v němž by se v ideálním případě měly funkčně doplnit 

metody literární vědy, knihovědy, informatiky, studia nových médií, kulturologie, 

sociologie či psychologie (čtenářství), biologie (fyziologie čtení), ekonomie (fungování 

digitálního knižního trhu) či práva (postavení a ochrana duševního vlastnictví v éře 

neomezeného sdílení dat). Podstatná může být ale i znalost typografie, grafického 

designu či audiovizuálních technologií…” shrnuje v předmluvě ke kolektivní monografii 

Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015 Lenka Pořízková (2015: 7-8).251 

 

 Tato kapitola by měla poskytnout náhled na to, jak elektronickou literaturu přijímají 

čtenáři, jaké rozdíly, pokud nějaké, spatřují mezi čtením elektronické a tištěné literatury, jaké 

jsou jejich preference, jak ovlivňuje literární interaktivní narativ v elektronické literatuře 

čtenářův prožitek. Recepce literatury obecně je mezioborovou kompetencí. Je nepopiratelné, 

že ke čtení elektronické literatury zatím stále přistupujeme hlavně se zkušenostmi a 

očekáváním klasické literatury. Není náhodné, že v případě elektronických knih je digitální 

                                                 
251 Jedná se o jednu z mála reflexí alespoň částečně postihující téma elektronické literatury (pozornost je v ní 

však věnovaná zejména e-knihám) v českém badatelském prostředí. Zde se objevuje hrstka publikovaných 

vědeckých výstupů až v poledních několika letech, na rozdíl od zahraničí, kde se s nimi setkáváme už 

na konci 20. století. 
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text v zásadě digitální kopií knihy. Text je zobrazován po jednotlivých stranách, členěn na 

kapitoly apod.  

V následující části bych ráda představila výsledky svého výzkumu, zaměřeného 

na uchopení elektronické literatury publikem/čtenáři. Inspirací a následně nejvýznamnějším 

teoretickým zdrojem k jeho uchopení byla stať Jamese Popea (2006) A Future for Hypertext 

Fiction, jež mi posloužila jako východisko a obecný rámec výzkumu. V ní se Pope zabýval 

otázkou čtenářské obliby výhradně hypertextové fikce a možnými metodologickými přístupy 

k jejímu zkoumání. 

Design výzkumu vznikl během mé doktorské studijní stáže na Svobodné univerzitě 

v Bruselu (Vrije Universiteit Brussel, VUB) v akademickém roce 2009/2010. Realizován byl 

pod supervizí dr. Nica Carpentiera. Výzkumné šetření a sběr dat jsem začala provádět již 

v průběhu studijní stáže v roce 2010, na nějž jsem následně navázala v České republice 

v akademickém roce 2010/2011. 

 

6.1 Výběr respondentů 

Výzkum byl zaměřen na cílovou skupinu středoškolských a vysokoškolských 

studentů ve věku 14-24 let s anglickými jazykovými dispozicemi a diverzitou evropských 

národností (belgická, britská, česká, finská, francouzská, italská, irská, německá, 

nizozemská, polská, slovenská, slovinská a španělská). Stupněm vzdělání by skupina měla 

odpovídat charakteru literárních textů, zařazených do výzkumu.252 

Jedná se o jedince z generace označované za digitální domorodce (Digital 

Natives).253 Tito mladí lidé vyrůstali v době ekonomiky založené na informačních 

                                                 
252 Pro upřesnění doplním, že středoškoláci pocházeli ze středních škol obecného zaměření; studijní obory 

vysokoškoláků se lišily, nicméně byly všechny společenskovědní. Vzorek by tím mělo být možno pokládat 

za běžného, nicméně kompetentního čtenáře. Publikované recepčních analýzy se většinou zaměřují 

na studenty, a to často studenty literárních oborů, u nichž mohou do jisté míry výsledky ovlivňovat jejich 

specifické studijní znalosti. 
253 První generace digitálních domorodců bývá označována za generací digitally born, Generation Y, 

Millennials nebo Net Generation. Pomyslnými body na časové ose, oddělujícími tuto generaci od jiných, jsou 

data narození v rozmezí 1980-2000. cf. Lugano a Peltonen (2012)  
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technologiích. V protikladu k tzv. digitálním imigrantům (Digital Immigrants) umí nová 

média nejen ovládat, oni s nimi a vedle nich doslova vyrostli.254 

Digitální domorodci představují mediálně gramotnou generaci, která si osvojila 

užívání technologií nových médií automaticky, jsou přirozenou a každodenní součástí jejich 

životů, a to jak v soukromé, tak pracovní sféře. Nemusí tedy dlouho přemýšlet nad tím, jak 

různé platformy a jejich stále modernější verze používat. Činí tak zcela intuitivně, 

nezaleknou se jich. Tento přístup byl pro předmětný dotazník žádoucí.255 Nicméně, nelze 

opominout, že též v této skupině se setkáváme s kvalitativními a kvantitativními rozdíly 

ve způsobu užívání nových médií. 

Celkem bylo šetření podrobeno 70 jedinců (31 chlapců, 39 dívek). Pro jejich výběr 

byla zvolena metoda označovaná jako sněhová koule (snowball sampling). Důvodem byly 

autorčiny opakované negativní zkušenosti s vedením mezinárodních škol v Bruselu, jež 

původně oslovila se žádostí (doplněnou o písemnou podporu místní univerzity VUB), zda by 

na dotazníku mohli participovat jejich studenti. Přestože zvolená metoda proces oslovování 

potencionálních respondentů zpomalila, konečný vzorek tvoří obdobná cílová skupina, s níž 

projekt výzkumu počítal.256 

Kromě věkového omezení byla jediným dalším kritériem výběru schopnost bez 

problémů porozumět anglickému jazyku. Jak je zřejmé, účast na výzkumu byla dobrovolná, 

                                                 
254 Distinktivní charakteristice obou skupin se jako první blíže věnoval Prensky (2001). V tomto smyslu 

rozlišuje mezi digitálními domorodci (digital natives), kteří nová média používají od narození, a digitálními 

imigranty (digital immigrants) – generacemi jejich rodičů a prarodičů, kteří se je učili používat v pozdějším 

věku života. Validitu klasifikace následně potvrdili Lugano a Peltonen (2012). Terminologické rozlišení 

jedinců na digitální domorodce a imigranty nicméně zavedl John Perry Barlow, a to v emailu zaslaném 

ze Světového ekonomického fóra v Davosu pod vlivem tehdejšího podpisu prezidenta Billa Clintona do jisté 

míry kontroverzního zákona Telecommunications Act of 1996 (zákon v části V. stanovoval regulaci Internetu 

a cenzuru zdůvodněnou potřebou ochrany dětí a mladistvých – značnou část pasáže později Nejvyšší soud 

USA prohlásil za protiústavní a zrušil). Barlowův email byl později publikován online a do historie Internetu 

se zapsal pod názvem A Declaration of the Indenpendence of Cyberspace. 
255 Zástupci cílové skupiny v zásadě bezezbytku potvrdili autorčinu hypotézu, že setkání s elektronickým 

textem pro ně nebude představovat technologický problém ve smyslu předpojaté obavy, jak hybridní text 

uchopit (což však současně neznamená, že okamžitě věděli, jak s textem fyzicky nakládat). K jeho navigaci se 

pokoušeli využívat instinktu, i když se s elektronickou literaturou předtím nesetkali. Prokázali pro jejich 

generaci definující digitální gramotnost (Gilster, 1997), jež je odlišuje od starších generací. V rámci přípravné 

fáze autorka dotazník namátkově testovala na zástupcích generace digitálních imigrantů, kteří tuto intuitivní 

kvalitu v přístupu k elektronicky založeným textům postrádali. 
256 Právě důvod pomalejšího oslovování případných respondentů, než s jakým jsem původně počítala, vedl 

k tomu, že konečné číslo zúčastněných na belgické části výzkumu jsem pokládala za nedostatečné s ohledem 

na validitu dat. Rozhodla jsem se proto na výzkum po svém návratu do Prahy navázat, přičemž oslovování 

probíhalo analogickým způsobem v souladu s předem vytyčenými paramenty. Na radu prof. Carpentiera byl 

důraz kladen na to, aby byly ve výběru zastoupeny státy z jižní, severní, východní i západní Evropy. 
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přičemž na neformální dotaz, co je k participaci přesvědčilo, se opakovaly odpovědi 

zvědavost, případně snaha seznámit se s jiným typem literatury. Za spolupráci byli 

zúčastněni odměněni pouze malým občerstvením. 

 

6.2 Design výzkumu a zpracování dat 

Metodologie vychází jednak z literární vědy, zejména recepční estetiky (reader-

response theory), posilující roli čtenáře v recepčním aktu (cf. Fish, 1980; Iser, 1972, 1976), 

jednak přímo z její Popeovy (2006) aplikace na hypertextovou fikci jako žánr elektronické 

literatury. Tato byla pro potřeby prezentovaného šetření, jež se elektronickou literaturou 

s důrazem na literární interaktivní narativ zabývá významně šířeji, modifikována. Z toho je 

patrné, že zde zvolená metodologie přes své možné odvíjení se od literární vědy musí být 

upravena pro potřeby jejího použití ve vztahu k multimediálním, hybridním textům, v nichž 

je role čtenáře oproti tištěné literatuře pozměněna ještě výrazněji. Role čtenáře elektronické 

literatury v sobě zahrnuje širší významové konotace, jak bylo v předešlých kapitolách 

prezentováno, odvíjející se ze studií nových médií. Minimálně by měla obsáhnout například 

současně roli uživatele platformy nového média. Livingstoneová (2004) poukazuje, že 

uživatelé technologií nových médií v sobě musí simultánně skloubit role „interpretů médií-

jako textu a uživatelů médií-jako-objektu“. (ibid.: 84) Stávající teorie je tedy nutno do určité 

míry upravit, aby toto rozšíření, v našem případě úlohy čtenáře, zahrnuly. 

Výzkum byl koncipován jako volné čtení zvolených literárních ukázek 

s individuálním asistovaným dotazníkem, s převahou kvalitativních prvků, částečně 

kombinovaný s etnografickým přístupem. Zvolená metoda volného čtení by měla zajistit 

možnost obsáhnout mimo jiné čtenářovu pozitivní nebo negativní tendenci k jednotlivým 

ukázkám a kvalitativní vnímání esteticky jednotlivých děl. Autorka měla současně svou 

přítomností, u níž byl důraz kladen, aby čtenáře co nejméně rušila (čtenáři bylo dopřáváno 

soukromí, vyjma momentů, kdy se na autorku sám obracel), možnost čtenáře z povzdáli 

pozorovat, například do jaké míry jej text vtahuje, nebo naopak frustruje. Na rozdíl od Popea 

(2006), který zvolil metodu volného čtení s poskytnutím ukázek domů a tím pádem 

konstatoval, že nelze monitorovat, jaké „úsilí“ každému z textů věnovali, zvolený přístup 
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obdobné pozorování umožnil.257 Lze shrnout, že každý respondent se každou ukázkou 

alespoň po minimální čas zabýval, nicméně měl možnost tuto četbu vždy kdykoli, kdy sám 

uznal za vhodné, ukončit (více k tomu v další částí o průběhu výzkumu). 

 Volba doplnění volného čtení dotazníkem umožňuje respondentům být v momentě 

hledání odpovědí stále v interakci s konkrétním dílem, v procesu jeho čtení, průběžně své 

odpovědi zaznamenávat. Tento postup byl pro možnost následné relevantní komparace 

ukázek žádoucí. 

Dotazník je rozčleněn do jedenácti oddílů. Jeho úvodní část má naznačit 

respondentovy zkušenosti s užíváním nových médií a potencionální předešlé znalosti 

o elektronické literatuře. Následuje devět pasáží, z nichž se každá věnuje jednomu 

z vybraných děl, přičemž v případě hypertextové fikce afternoon, a story (1987) byli 

respondenti v následujícím oddíle vyzváni, aby dílo znovu otevřeli a oddali se druhému čtení. 

Závěrečná část je zaměřena na souhrnnou komparativní reflexi všech textů, s otázkami 

zabývajícími se komplexním, zobecňujícím názorem na oblibu a zkušenosti s tištěnými 

versus elektronickými literárními texty. 

Dotazník byl kombinací otevřených a uzavřených otázek, které měly poodhalit 

vnímání textů čtenáři, včetně její estetiky, čtenářského prožitku v duchu Barthesovy 

jouissance, resp. konceptu imerze, tedy zde vnoření se do literárního textu. Bylo-li to 

vhodné, otázky se u jednotlivých textů opakovaly (event. byly uzpůsobeny tak, aby byly 

aplikovatelné na daný text), což mělo poskytnout možnost s daty dále pracovat a porovnávat 

je. Design dotazníku, resp. některé ze zařazených otázek (směřující např. na narativ, 

resp. příběh) se snažily předejít možnému mechanickému přístupu respondentů, případně 

hyperčtení, kdy by se respondentova pozornost soustředila kupříkladu téměř výhradně 

na porozumění navigace díla, kterou se čtenáři museli vždy primárně zabývat, aby mohli dílo 

číst a následně interpretovat. Respondent tak měl být motivován, aby neopomínal věnovat 

pozornost také obsahu díla. Veškerá získaná data byla přepsána, kódována a dále 

analyzována. 

Vzhledem k faktu, že většina děl elektronické literatury v době provádění výzkumu 

stále pocházela z angloamerické provenience, byla pro jeho potřeby zvolena díla v anglickém 

jazyce. Jedno z úskalí, kterému autorka při koncipování šetření čelila, je možná problematika 

                                                 
257 cf. Pope (2006: 457 an.). 
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jeho cizojazyčného uchopení. V návaznosti na anglické ukázky děl elektronické literatury 

byl dotazník i celý výzkum koncipovány v angličtině, která pro většinu respondentů nebyla 

jazykem mateřským. Této možné překážce se autorka snažila předejít výběrem respondentů 

– jednalo o studenty středních a vysokých škol, kteří mají ve svém studijním programu 

zařazeny předměty, resp. jejich studijní obor je kompletně vyučován v anglickém jazyce a 

lze tedy předpokládat, že jsou do jisté míry zvyklí v tomto jazyce číst a interpretovat text, 

obdobně jako v něm utvářet své myšlenky a vyjadřovat se. 

Získaná data autorka dále kódovala v anglickém jazyce a teprve následně výsledky 

a závěry překládala do českého jazyka pro potřeby této disertační práce. V obou těchto 

fázích, při sběru dat i jejich zpracování, může dojít k jisté míře zkreslení dat, jemuž se lze 

bránit pouze subjektivně. Ve stati Úkol překladatele (The Task of the Translator) poukazoval 

Benjamin (1969) na problematický fakt, že všechny jazyky v sobě obsahují historicky a 

kulturně specifické perspektivy. Je úkolem překladatele, říká Benjamin, aby „při re-kreaci 

díla osvobodil jazyk uvězněný v díle“. (ibid.: 80) S obdobným přístupem k překladu dat 

přistupovala autorka, která v případě nutnosti zvažovala, ev. konzultovala rodný jazyk 

respondenta. 

Pro úplnost dodávám, že před účastí v šetření respondenti, resp. rodiče nezletilých 

respondentů, podepsali informovaný souhlas s participací na výzkumu, zaručující jim, 

v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů, že jejich osobní údaje nebudou 

zveřejněny a sdělené informace budou v případě zveřejnění anonymizovány. Při citování 

respondentů byla jejich jména nahrazena kódy ve tvaru číslo respondenta v kódovací 

tabulce/pohlaví258/věk (např. 20M24). 

 

6.3 Průběh výzkumu 

Během výzkumu byly každému respondentovi předloženy tyto následující texty, 

které jednak všechny využívají konceptu literárního interaktivního narativu, resp. jeho 

podstaty, jednak vhodně reflektují historický vývojový posun v tvorbě elektronické 

literatury: 

 

                                                 
258 M (chlapec), F (dívka). 
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 Geoff Ryman, 253: The Print Remix. London: St. Martin’s Press, 1998, 

 Geoff Ryman, 253. Web hypertext. 1996. [online] <http://www.ryman-

novel.com>, 

 Michael Joyce, afternoon, a story. Computer software. Watertown, 

Massachusetts: Eastgate Systems, 1987, 

 Stuart Moulthrop, Victory Garden. Computer software. Watertown, 

Massachusetts: Eastgate Systems, 2002 [1992], 

 Andy Campbell, Dim O’Gauble. Web-based Digital Fiction. Dreaming 

Methods, 2007. [online] <http://dreamingmethids.com>, 

 Stephanie Stricklandová, V: WaveSon.nets/Losing L’una. London, New 

York: Penguin Books, 2002, 

 Stephanie Stricklandová, Cynthia Lawsonová, V: Vniverse. 2002. Web-

based poetry. [online] <http://www.vniverse.com>, 

 Roderick Coover, Cultures in Webs: Working in Hypermedia with the 

Documentary Image. Computer software. Watertown, Massachusetts: 

Eastgate Systems, 2003. 

 

Každý participant na výzkumu byl v jeho úvodu krátce seznámen s jeho průběhem, 

tedy s tím, že mu bude postupně předkládáno celkem osm tištěných a elektronických textů: 

pět fiktivních (253: The Print Remix; 253; afternoon, a story; Victory Garden; Dim 

O’Gauble), dvě formy poezie (V: WaveSon.nets/Losing L’una; V: Vniverse) a jedna ukázka 

z oblasti literatury faktu (Cultures in Webs: Working in Hypermedia with the Documentary 

Image). 

Vzhledem k převážně kvalitativní povaze dotazníku i zařazení otázky v závěrečné 

části, v níž měli respondenti celkově ohodnotit všechny pročítané ukázky, byly tyto 

respondentům předkládány nahodile, nicméně se zachováním pravidla, že ukázky obou děl 

Rymana, resp. Stricklandové/Stricklandové a Lawsonové byly vždy obě řazeny za sebou. 

Nahodilost výběru by měla zajistit validitu kvalitativních dat napříč dotazníkem, resp. 

ve vztahu ke všem literárním dílům v něm zařazeným. Autorka vycházela z publikovaných 

zjištění, že si respondenti nejvíce pamatují prvotní a závěrečné ukázky zařazené do výzkumu, 

což by zkreslilo jejich výpovědi v závěrečné části. Tímto způsobem měl být současně 
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minimalizován tzv. wear out effect, kterému se nicméně při tomto typu šetření nelze zcela 

vyhnout. 

Před čtením každého textu byl respondent obeznámen s názvem díla, jménem jeho 

autora a datem vzniku. Veškerá díla elektronické literatury byla čtena na autorčině 

notebooku. Respondentovi byla vždy otevřena úvodní strana díla z příslušného digitálního 

média (webová stránka, případně daný software). Čtenář byl dále vyzván k volnému čtení a 

zodpovídání souvisejících otázek v dotazníku. Předem byl požádán, aby se na autorku obrátil 

v momentě, kdy se domnívá, že je s konkrétní ukázkou a sadou otázek hotový. Tehdy mu 

bylo obdobným způsobem předloženo další dílo. 

Uchopení aktu čtení bylo ponecháno na respondentovi. Šetření nebylo časově 

limitováno. Respondent se mohl oddávat volné četbě a pauzám dle potřeby. Na časovou 

náročnost byl dopředu při domlouvání termínu participace na výzkumu upozorněn a bral ji 

v potaz. Každému z textů mohli respondenti věnovat tolik času, kolik pokládali za vhodné 

k zodpovězení k němu se vztahujících otázek. Současně se mohli k jakémukoli textu kdykoli 

vrátit. Průběh šetření nevylučoval možnost, aby se respondent v kterémkoli okamžiku 

rozhodl, že jej text dostatečně nezaujal, dále se jim nezabývat a v tomto duchu také 

odpovídal. Na druhou stranu mohl konkrétní text číst více než jednou, rozhodl-li se tak. 

S ohledem na volný průběh čtení a rozptyl líbivosti ukázek se doba potřebná 

k vyplnění dotazníku výrazně lišila, a to v rozmezí od 1 hodiny a 45 minut až po 6 hodin 

a 30 minut (kratší doba byla spíše velmi ojedinělá a naznačovala zřejmý nezájem respondenta 

o tuto oblast literatury). Výzkum probíhal v domácím prostředí (v domě/bytě autorky, resp. 

respondenta, podle požadavků jeho, event. jeho rodičů v případě nezletilých respondentů). 

Prostředí a atmosféra výzkumu měla respondentovi co nejvíce navozovat pocit pouhého 

čtení, kdy není ničím a nikým rušen, má pro čtení dostatek času a soukromí, může se případně 

občerstvit a průběžně odpočinout.259 

 

 

 

                                                 
259 Autorka si je vědoma toho, jak obtížné, ne-li vyloučené, je dosáhnout ideálního prostředí a atmosféry 

pro observaci čtení. Marshallová (2009) k tomu říká: „…čtení je v praxi velmi složité pozorovat (pozorovat 

někoho při čtení je dokonce považováno ze téměř nahánějící husí kůži)…“ (ibid.: 212) 
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6.4 K textům zařazeným do výzkumu 

Zvolený komplet výběru elektronické literatury představoval kombinaci děl 

placených a zpřístupněných ve veřejné doméně. Výčet ukázek zahrnoval žánry fikce, 

nefiktivní literatury a poezie. Následující pasáž stručně shrnuje každý z textů, s nimiž 

respondenti pracovali (v přílohách jsou pro dokreslení obsaženy statické obrázky z veškerých 

ukázek elektronických děl). 

 

6.4.1 253 a 253: The Print Remix 

Dílo 253 představuje text žánru hypertextové fikce s literárním interaktivním 

narativem, jehož příběh propojuje geografické místo a přináležitost k dočasné komunitě 

cestujících londýnského metra. V roce 1996 jej vytvořil autor science fiction Geoff Ryman. 

Úvodní webová stránka dílo popisuje jako román pro Internet o londýnském metru v sedmi 

vozech a o nehodě. Ryman si vytkl za cíl prozkoumat inovativní možnosti hypertextu v tehdy 

stále ještě novém prostředí celosvětové sítě Internet. Dílo původně publikoval jako 

jednoduchou webovou stránku v minimalistické grafice. Ryman se soustředil na typické 

barvy označování stanic londýnského metra, tedy červenou, modrou a bílou, jež doplňuje 

černá. Pozadí každé webové stránky je čistě bílé; text je v barvách černé, resp. modré 

v případě hypertextových odkazů v podobě slov a nadpisů, vizuální podobu nadpisů doplňuje 

červená).260 O dva roky později autor dílo publikoval ve verzi adaptované pro tisk 

pod názvem 253: The Print Remix.261 

Obsah, resp. děj hypertextového i tištěného románu se v obou případech neliší. 

Situovaný je do londýnského metra, konkrétně do jedné vozové soupravy na lince Bakerloo 

Line – jedoucích dne 11. ledna 1995262 mezi stanicemi Embankment a Elephant & Castle. 

Konkrétní souprava je do posledního sedadla zaplněna. Autor vysvětluje název následovně: 

„Vlak na lince Bakerloo Line sestává za sedmi vozů, každý má 36 sedadel. Vlak, ve kterém 

každý cestující sedí, přepraví 252 lidí. S řidičem jich je dohromady 253.“263 Tato citace 

vystihuje základní myšlenku příběhu: autorovým záměrem bylo co nejkomplexněji 

                                                 
260 cf. <http://www.ryman-novel.com>. 
261 Za tištěnou verzi získal Ryman ocenění za science fiction Philip K. Dick Memorial Award. 
262 Toto konkrétní datum má pro Rymana citový význam. V ten den se jeho nejlepší přítel dozvěděl, že 

do několika týdnů podlehne AIDS. 
263 cf. <http://www.ryman-novel.com/info/why.htm>. 

http://www.ryman-novel.com/
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postihnout veškeré interakce a spojitosti mezi cestujícími, včetně jejich interního světa 

myšlenek, snů, víry. Každému cestujícímu je věnována jedna webová stránka, na níž je 

v souladu s nadpisem popsán přesně 253 slovy (nadpisy nepočítaje). 

Čtenář v aktu čtení určuje, v jakém sledu bude jednotlivými lexiemi procházet. 

Začátek není ortodoxně fixní. Je na čtenářově volbě, zda si bude číst o jednotlivých 

cestujících v pořadí, v jakém sedí na sedadlech v metru, nebo jakkoli náhodně. Čtenář může 

textem procházet pomocí hypertextových odkazů, které cestující mezi sebou propojují. 

Čtenář si může předmětný fragment textu o každém cestujícím otevřít jednak skrze 

přehlednou cestovní mapu (Journey Planner) s rozkreslenými vozy metra a spletitou sítí 

odkazů, jednak prostřednictvím jednoho z hypertextových odkazů pro každý z vozů. Je však 

možno kliknout také na odkaz konec linky (End of the line), jenž je opět rozcestím ke všem 

sedmi vozům, obsahujícím další hypertextové větve. 

Předmětná hyperfikce nemá dějové vyvrcholení. Je skládankou informací o arbitrárně 

seskupených cestujících v jedné konkrétní vozové soupravě. Informace o každém 

z přítomných jsou rozděleny do tří částí: vnější vzhled (outward appearance); vnitřní 

charakteristika (inside information) a popis toho, co momentálně dělá nebo si myslí (what 

he/she is doing or thinking). V textu se objevují slova ve formě hypertextových odkazů, 

obsahujících doplňující informace, které se váží ke konkrétnímu slovu/spojení ve smyslu 

poznámek pod čarou (např. etymologický původu názvu uváděných stanic). S pořádkem 

čtení lexií si lze napříč pasažéry/vozy hrát, dokud to čtenáře baví. Právě zahrnutý element 

navigace s prožitkem předmětného textu úzce souvisí.  

Vně text díla mohou čtenáře odvést odkaz I’ve had enough, let me out of this stupid 

site so I can go somewhere sensible, který jej virtuálně přenese na webovou prezentaci 

společnosti technicky podporující Rymanovu fikci, ev. odkaz příznačně pojmenovaný Konec 

linky (The End of the Line) – autor připojil stručný popisu děje v jednotlivých vozech poté, 

co souprava přijede do konečné stanice.264 

                                                 
264 Ryman na předmětných webových stránkách později publikoval odkaz Another one along in a minute. 

Čtenáře vyzval, aby svými fragmenty textů přispěly k vytvoření nového díla, které se mělo zaměřit 

na vozovou soupravu uvíznutou v tunelu. V rozhovoru pro Chronicles Network v roce 2006 Ryman uvedl, že 

tento se nakonec z důvodu editační náročnosti rozhodl nedokončit (většina přispěvovatelů nerespektovala 

vytčené rozmezí 300 slov). 



127 

 

Zaměříme-li se na tištěnou knihu 253: The Print Remix, obsahově se opírá o obdobný 

princip. Každá stránka, ev. dvě stránky jsou vždy věnovány v totožné grafické úpravě 

(a stejném rozložení informací do výše zmíněných tří segmentů) jednomu cestujícímu. Z této 

charakteristiky je zřejmé, že knihu není nutno číst lineárně od první do poslední strany. 

Čtenáři mohou otáčet stránkami v návaznosti na odkazy na další cestující (těch je však 

v tištěné formě o něco méně). Zachovány jsou doplňující informace v podobě poznámek 

pod čarou, které však do jisté míry ztrácí na interaktivním půvabu. Naopak navíc kniha 

obsahuje rejstřík, jenž má čtenáři napomoci najít pasáže k tématům, které ho zajímají 

(například heslo Czech nás navede na dva cestující Čechy). 

V sepětí s touto knihou nemůžeme přímo hovořit o literárním interaktivním narativu 

v čisté podobě, nicméně jeho myšlenkovou podstatu tato forma obsahuje a některé atributy 

splňuje. Ve své době se nepochybně jednalo o nevšední nápad, který čtenáři ocenili. Kniha 

se dočkala několika vydání a byla přeložena do dalších jazyků. Nesporně lépe fungující je, 

z mého subjektivního pohledu, v prostředí internetu. 

 

6.4.2 afternoon, a story 

Michael Joyce bývá v odborné literatuře označován za otce hypertextové fikce. Dílo 

afternoon, a story, vytvořené v platformě Storyspace (jehož byl Joyce, pro připomenutí,  

spoluautorem), je považováno za průkopnické na poli zmíněného žánru.265 Jeho historický 

význam, a dnes již nepopiratelné místo v dějinách novodobé literatury, mimo jiné dokládá 

jeho zařazení do antologie mapující postmoderní americkou literaturu (cf. Geyhová et al., 

1997).266 Pasáže i celé kapitoly věnované afternoon, a story nalezneme v řadě odborných 

titulů zabývajících se elektronickou literaturou, resp. jejími žánry. (cf. Aarseth, 1997; 

Bellová, 2010; Ciccoricco, 2007; Haylesová, 2008) Omezím se zde na stručný popis. 

Po otevření díla ve formě počítačového softwaru se objeví úvodní webová stránka, 

která kromě tradičních údajů o díle (informace o nakladateli, datu vydání, autorskoprávní 

doložce) obsahuje základní instrukce k navigaci: „pro nasměrování klikněte ano (y) – pro 

                                                 
265 Poprvé bylo veřejnosti představeno v roce 1987, publikováno ve formě diskety bylo v nakladatelství 

Eastgate Systems v roce 1990, následované později formou CD a DVD-ROMů. 
266 Kromě Joyceova díla nalezneme v antologii ještě jednu ukázku elektronické literatury, a to v podobě 

I Have Said Nothing (1994) od Douglasové. 
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začátek stiskněte Return“. Za ní následuje první, fixní textová část, nazvaná „[begin]“. Čtenář 

postupně, na webových stránkách s bílým pozadím (typickým pro prostředí softwaru 

Storyspace), objevuje smysluplné fragmenty textu propojené hypertextovými odkazy. 

Každá webová stránka je označena názvem, který čtenáři usnadňuje orientaci 

při procházení textem. Tím lze procházet zcela nahodile, poklikáním na hypertextové odkazy 

v podobě slov na předmětné stránce,267 rozhodováním mezi klávesami Y (ano) a N (ne), 

volbami mezi možností zobrazit seznam hypertextových odkazů ve formě slov nebo jejich 

spojení, případně neúnavným klikáním na klávesu Enter/Return. O poslední možnosti se 

čtenář může dozvědět pouze náhodou, nikoli z instrukcí k navigaci. Tato mu v podstatě vždy 

zaručí procházení textem ve stejném pořadí a klasickou stavbu příběhu, včetně jeho 

chronologického řazení. Jedním ze zajímavých rysů díla, nicméně funkcí umožněnou 

softwarem Storyspace, je proces řazení textových lexií (v podobě jednotlivých webových 

stránek), kdy některé se čtenáři zpřístupní teprve po přečtení na ně napojených jiných lexií 

(jedná se o tzv. funkci guard fields); tato funkce se uplatní při jakémkoli způsobu procházení 

textem. 

V porovnání s pojímáním zřetelného narativního toku, například ruskými formalisty, 

je dílo strukturně velmi komplexním, spletitým (pro některé možná až překombinovaným) 

narativem, s nespočtem fikčních světů. Čtenář se od nedávno rozvedeného vypravěče Petera 

dozvídá příběh o autonehodě, v němž je těžké rozlišit aktuální od možného. V některých 

případech se na základě čtení domnívá, že Peter automobilovou nehodu zavinil, jindy že je jí 

přítomen jako svědek, popřípadě ji vlastně sám ani neviděl. Někdy se Peter táže po identitě 

obětí, zatímco v jiné variantě příběhu se jeho syn a bývalá manželka (možná) stali sami obětí 

autonehody. Bellová poukazuje, že text tímto charakterem hermeneuticky „zneužívá faktu, 

že čtenáři nemohou nalézt pravdu a juxtaponuje jejich vztah k textovému aktuálnímu světu 

[the Textual Actual World odkazující k Ryanové, pozn. aut.] s tím Peterovým“. (ibid.: 66) 

Na rozdíl od autorovy pozdější tvorby, afteroon, a story neklade přílišný důraz 

na vizuální podobu. Joyce zde estetiku svého literárního umu spojuje zejména, a téměř 

výhradně, s verbální složkou. Nepochybuji, že v tomto rozhodnutí svoji roli sehrála technická 

                                                 
267 Přitom ta, která jsou hypertextovými odkazy, nejsou graficky odlišena a čtenář je poklikáváním musí 

vyhledávat.  
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omezení plynoucí z publikování v softwaru Storyspace, který byl v tomto směru pro autory 

značně limitujícím.268 

Materiální uchopení textu je umožněno několika způsoby, kupříkladu navigací 

prostřednictvím voleb mezi Yes a No, zobrazujícími se v dolní části obrazovky, nebo pomocí 

hypertextových slov/slovních spojení, jež však, v rozporu se zažitou zvyklostí, nejsou nijak 

zvýrazněna a čtenář je musí v textu objevit. Jak Joyce poeticky objasňuje v úvodu, 

sestávajícím z bazálních navigačních instrukcí, které si čtenář, přirozeně, může a nemusí 

přečíst (v takovém případě se mu nabízí alternativa číst dílo intuitivně, ev. systémem 

pokus/omyl), navigaci textem umožňují „slova, která křičí“. 

Aarseth (2008) [2005] k afteroon, a story poznamenal: „Úspěch Joycova hypertextu 

v akademické komunitě, stejně jako obrovský populární úspěch počítačové hry Myst (Rand 

a Miller, 1993) pocházející ze stejného období, která rovněž obsahovala větvící se cesty 

[forking paths, pozn. aut.] k prozkoumání, tkvěl primárně v technické inovaci a koncepční 

jedinečnosti.“ (ibid.: 323-324) S tím se ztotožňuji. 

 

6.4.3 Victory Garden 

Podle Richardsona (2000) se postmoderní naratologie vyznačuje četností blízkých 

příběhů na úkor jediného, souhrnného narativu. (ibid.: 172) Tato charakteristika je poměrně 

přiléhavá na historickou hypertextovou fikci Stuarta Moulthropa, Victory Garden (2002) 

[1992]. Moulthrop se netajil obdivem k Borgesovi. V samotném díle nalezneme zejména 

úryvky z povídky Zahrada, v které se cestičky rozvětvují, stejně jako řadu narážek na různá 

Borgesova díla. Victory Garden je svou strukturou onou zahradou s proplétajícími se, 

krkolomnými cestami. V románu se však objevují také citace z děl dalších autorů, zejména 

Neila Postmana, Donny Harawayové nebo Michaela Joyceho. 

Dílo bylo kritiky a recenzenty srovnáváno s afternoon, a story, jemuž se obecně 

dostalo, možná i nespravedlivě, více uznání. Kritiku Victory Garden sklidilo mimo jiné 

za politické pozadí příběhu, resp. namítanou levicovou ideologii, o níž lze, podle mého 

                                                 
268 Současná verze Storyspace je k záměrům autorů dosáhnout komplexního digitálního díla příznivější, nelze 

ji však jednoznačně označit za nejideálnější prostředí pro tvorbu elektronické literatury. Na druhou stranu je 

vhodným nástrojem pro začínající autory, kteří nemusí mít rozsáhlé technické znalosti, aby byli schopni 

vytvořit a publikovat některé žánry elektronické literatury. 
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názoru, polemizovat. Důvodů pro komparaci těchto dvou klasických hypertextových fikcí 

bylo několik, zejména blízké období jejich vzniku a bezpochyby totožné užití softwarového 

nástroje Storyspace.269 Každý z této dvojice autorů však s tímto nástrojem pracuje do jisté 

míry odlišně, což byl jeden z důvodů, proč jsem se dílo rozhodla zařadit do svého výzkumu. 

Děj hypertextové fikce je situován do období války v Perském zálivu v roce 1990-

1991 a odehrává se jednak v místě válečného konfliktu, jednak v prostorách kampusu 

University of Tara v USA (to autorovi umožnuje předložit čtenářům rozdílné pohledy 

na válku). Sepětí s válečnou tematikou lze ostatně vyčíst již ze samotného názvu.270 I přes 

opakovaná čtení se žádná z postav nejeví jako hlavní protagonista, event. vypravěč. Lze 

shrnout, že text rozvíjí příběhy a vzájemné interakce mnoha postav v okolí vojínky Emily 

Runbirdové – jejích příbuzných, přátel, milenců, známých. Právě ta je bývalou studentkou 

univerzity výše. 

Obdobně jako Joyce, také Moulthrop si vystačil s graficky jednoduchou formou 

rozhraní, jež je tvořeno téměř výhradně černým verbálním textem na bílém pozadí (v případě 

dopisů se tištěné písmo mění pomocí odlišného fontu v rukopis), s několika lexiemi, jež navíc 

doplňují statické obrázky. 

I pro toto dílo je příznačná pluralita navigačních možností, které však nejsou totožné 

jako u afternoon, a story (např. pomocí mapy Victory Garden, seznamu hypertextových 

odkazů; slov v podobě hypertextových odkazů; voleb Ano/Ne, pomocí nichž lze zodpovědět 

na otázku položenou v konkrétní lexii). Naopak, též zde je čtenáři umožněno pročítat dílo 

po přednastavených cestách (default pathways) pomocí jednoho kliknutí klávesy Enter. 

Na rozdíl od hypertextové fikce afternoon, a story, která obsahovala pouze jednu 

přednastavenou variantu, Victory Garden jich má hned několik (určité lexie autor 

v přednastavených verzích upřednostňuje, včetně jejich chronologických sekvencí). Čtenáři 

při procházení textem usnadňují orientaci názvy jednotlivých lexií/webových stránek, 

obdobně jako u afternoon, a story. 

                                                 
269 Z hlediska rozsahu je Moulthropovo dílo rozsáhlejší – tvoří jej 1025 lexií, propojených 2800 

hypertextovými cestami. Pro srovnání, afternoon, a story sestává z 539 lexií a 950 propojeními mezi nimi. 

(Douglasová, 1994: 164; Selig, 2000: 651 an.) 
270 Sepětí s válečnou tematikou je zřejmé z názvu, jenž si vypůjčil pojmenování užívané během 1. a 2. světové 

války. Tehdy se v soukromých zahradách občanů do války zapojených zemí pěstovala zelenina a ovoce pro 

potřeby široké veřejnosti, aby se standardní komerční produkce mohla soustředit na dodávky potravin 

vojákům. 
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V příčinné souvislosti s navigačními volbami čtenáře se příběhy, jež všechny začínají 

fixním začátkem (čtenář do díla vstupuje přes stránku s fixním úvodním obrázkem), vyvíjejí 

v jednotlivých čtení zcela odlišně, resp. i protichůdně: v jedné z verzí Emily umírá, zatímco 

v jiné se z války vrací živá; v některých čteních se děj odehrává v Saudské Arábii, v jiných 

v Texasu. Lze polemizovat, do jaké míry je v tomto ohledu struktura díla inspirována 

Borgesem. Odpověď lze možná hledat v lexii s názvem All the Above: „Ve všech fiktivních 

dílech, pokaždé, když je člověk konfrontován s několika alternativami, jednu vybírá a ostatní 

eliminuje; ve fikci Cchuej Pena vybírá on – simultánně – všechny z nich. Vytváří, tímto 

způsobem, diverzní budoucnosti, diverzní časy, které se samy o sobě také množí a rozvětvují. 

– Borges a jeho Zahrada“. (Moulthrop, 2002 [1992])  

Dílo využilo funkci guard fields, umožněnou prostředím Storyspace (obdobně jako 

tomu bylo u afternoon, a story); naopak nezvyklým rysem je existence několika smyček lexií, 

kdy je čtenář v určitém bodě čtení vrácen o několik lexií zpět a v zásadě nucen jejich stejným 

pořadím znovu projít, než mu program umožní číst dále. Význam těchto smyček se zdá být 

nejasným, pro čtenáře spíše zavádějícím. „Nic se v hypertextovém románu nestane 

konečným, a zajisté ne jeho děj potud, pokud pokračujeme v důkladném prohlížení 

a opětovném prohlížení jeho základního, nestabilního příběhu.“ (Selig, 2000: 649) Tento fakt 

může některé potenciální čtenáře, toužící po porozumění příběhu, odradit. Tím spíše, pokud 

k jeho čtení přistupují se záměrem dobrat se jeho ukončení. 

 

6.4.4 Dim O’Gauble 

Dílo Dim O’Gauble (2007) označuje jeho autor, Andy Campbell, za multimediální. 

Ve srovnání s ostatními ukázkami fikce zařazenými do výzkumu, stojí nejvíce na pomezí 

literatury a interaktivní vizuální performance; časově spadá do druhé vlny elektronické 

literatury. Jako jedno z mála děl elektronické literatury disponuje Dim O’Gauble fixním 

začátkem i koncem. Dílo čtenáři odkrývá střípky příběhu noční můry, možná paranormálních 

vizí budoucnosti vnuka vypravěčky. 

Po otevření webové stránky, na níž se text díla Dim O’Gauble nalézá, se čtenář ocitá 

ve vizuálně bohatém a na sebemenší pohyby myši citlivě reagujícím barevném animovaném 

3D prostředí, které se v přímé závislosti na tyto pohyby přibližuje a zase vzdaluje. 
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Interaktivní, hybridní text je fyzicky situován do prostoru obdélníku vycentrovaného na střed 

obrazovky a je celý černě orámovaný, což na něj vizuálně ještě více přitahuje pozornost. 

Verbální a vizuální kód doplňuje audio složka, ve formě rytmické hudby, která 

prožitek ze čtení bezesporu ovlivňuje (považuje-li ji čtenář za rušivý element, může ji 

přirozeně vypnout). Při procházení dílem se v různých částech obrazovky na krátké časové 

sekvence objevují pomíjivé, nestatické části slovního textu (včetně úryvků poezie), které se 

někdy přeměňují, vždy po chvilce zmizí. Čtenář může časem identifikovat, že jejich výskyt 

souvisí s pohyby kurzoru po určitých oblastech obrazovky. Není vyloučeno, že je čtenář 

nestihne při prvním čtení přečíst. Jsou kolekcí (většinou) datovaných vzpomínek vnuka 

vypravěčky. 

Čtenář není s navigací dopředu seznámen, dílo neobsahuje žádné instrukce 

a vyžaduje tedy intuitivní navigaci myší, pomocí touchpadu, ev. dotykové obrazovky. Jak 

čtenář objeví, procházení textem se uskutečňuje jednak prostřednictvím slovních 

hypertextových odkazů, jednak zobrazujících se šipek, které pohybují celým grafickým 

prostředím. Právě tato prostorová navigace v kombinaci s dynamickou hudbou reagující 

na pohyb, může u čtenáře vzbuzovat dojem počítačové hry. Campbell svým textem zamýšlí 

vtáhnout čtenáře do děje ve smyslu konceptu imerze.271  

Některá slova nebo pasáže jsou vizuálně zdůrazněny a po kliknutí odvádějí čtenáře 

do dalších vizuálních prostředí (kombinujících fotografie a animované prvky s dalšími 

úryvky textu), z nichž se dalším klikem vrací zpět. V určitý moment četby se možnost 

navigace ukončí a čtenáři je nabídnuta fixní závěrečná videosekvence, přenášejícího jej 

do tunelu, v němž se objevují poslední úryvky textu. Je zřejmé, že v případě Dim O’Gauble 

má čtenář možnost obsáhnout jeho příběh, který další čtení prohlubují a umožňují čtenáři 

dosáhnout ukončení díla. 

 

6.4.5 V: WaveSon.nets/Losing L’una a V: Vniverse 

Dílo (resp. díla) V: WaveSon.nets/Losing L’una (2002), někdy zkráceně nazýváno 

jako V, lze označit za nekonvenční sbírku (sbírky) lyrické poezie, jejíž autorkou je americká 

                                                 
271 Podobné nevšednosti bývají námětem diskuzí v herních komunitách a potenciálně by mohly být tématem 

v diskuzním fóru čtenářů Dim O’Gauble. 
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básnířka a profesorka elektronické literatury, Stephanie Stricklandová.272 Nekonvenčnost 

díla tkví především v jeho formě. Při bližším prohlédnutí knihy zjistíme, že kosmos 

V obsahuje dvě samostatné, tištěné sbírky poezie (jak napovídá lomítko v názvu) – 

WaveSon.nets a Losing L’una. Na jedné straně knihy začíná jedna sbírka, při otočení knihy 

na zadní stranu a vzhůru nohama nalezneme začátek druhé sbírky, jejichž konce se setkávají 

zhruba uprostřed knihy. 

Stricklandová opakovaně vyjádřila svůj obdiv k francouzské filozofce, Simone 

Weilové. Právě té, jejímu „životu a myšlení“, věnovala sbírku WaveSon.nets, která dále 

obsahuje metatextové reference k Weilové a jejímu dílu. Básně ve sbírce Losing L’una 

sestávají z trojverší, která jsou napříč knihou číslována ne zcela logickým způsobem (tento 

fakt některé ze čtenářů účastnících se výzkumu pobízel, aby se snažili přijít na metodu 

číslování). Ve sbírce WaveSon.nets jsou číslovány pouze jednotlivé sonety, a to jasným, 

vzestupným způsobem od 1. ke 47. Poté, co čtenář obsáhne jakoukoli ze sbírek do konce 

(z pohledu tištěné knihy, zhruba do její poloviny), nalezne na poslední straně každé ze sbírek 

(tedy na dvou po sobě jdoucích stranách, jež jsou vůči sobě v inverzním rozložení) 

následující identický text: 

„V 

 

http://vniverse.com 

There Is a Woman in a Colonial Hat.” 

 

(Strickland 2002: 50 v části WaveSon.nets, 54 v čísti Losing L’una) 

 

Na doméně vniverse.com, k níž text odkazuje, čtenář objeví webovou poezii (web-

based poetry) V: Vniverse. Jako kdysi Apollinaire, ovlivněn avantgardním malířstvím, 

roztančil slova ve svých Kaligramech (1970), tak Stricklandová s technickou pomocí 

Lawsonové doslova rozhýbala doménu vniverse.com. Po otevření úvodní webové stránky 

čtenáře přivítá černá obrazovka s nespočtem drobných, z části se pohybujících hvězdiček. 

V pravém horním rohu se objeví kružnice a v levém dolním rohu písmeno X, jež plní funkci 

                                                 
272 Stricklandová je laureátkou několika cen za tištěnou i digitální poezii. 

http://vniverse.com/
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nápovědy. Po pár vteřinách se pohybující rej hvězdiček zastaví, obrazovka naoko zamrzne, 

a to až do chvíle, než čtenář začne s dílem interaktivně komunikovat. 

Pohyb kurzorem (pomocí myši, klávesnice, touchpadu, dotykové obrazovky) vyústí 

v zobrazení rozličných souhvězdí, která doplňují verše. Navigace obsaženými poetickými 

texty je možná několika způsoby: sonety/verše lze číst v nahodilém pořadí, postupně 

procházením po hvězdách tvořících souhvězdí, v rámci souhvězdí lze poklikat na zářící 

hvězdy nebo do kružnice umístěné v pravém horním rohu obrazovky vložit číslici v rozmezí 

1-232. 

S ohledem na slovní obsah se text prezentovaný na doméně vniverse.com neliší 

od veršů ve sbírce WaveSon.nets, v níž každý ze sonetů sestává z 15 veršů (tří čtyřverší 

a jednoho trojverší). Digitální V: Vniverse nicméně nenásleduje lineární strukturu, resp. 

vzorec tří čtyřverší a jednoho trojverší, jak je tomu v díle tištěném. Části sonetů je možno 

číst nahodile, což může následně ve čtenáři vzbudit dojem, že se jedná o individuální, 

nezávislé básně. Při vyjevování se jednotlivých veršů může jejich část zůstat skryta a objevit 

se později. V závislosti na čtenářových volbách se nicméně může zobrazit také celý sonet. 

Některé verše jsou zobrazeny barevně (např. modře, zeleně, červeně, žlutě), event. jsou 

zvýrazněny. 

 

6.4.6 Cultures in Webs 

Cultures in Webs: Working in Hypermedia with the Documentary Image (2003), 

autora Roberta Coovera, zastupovalo ve výběru nefiktivní ukázku využívající princip 

literárního interaktivního narativu. Dokumentární dílo ve formě CD-ROMu, interaktivně 

propojuje několik mediálních forem (dílo zahrnuje nespočet fotografií, videí, zvukových 

záznamů, textů, hudbu i grafiku). Coover si vytkl za cíl nabídnout čtenáři přehled možností 

práce s novými médii (terminologií Coovera hypermédii) v dokumentárním prostředí. Záměr 

autora vystihuje citace Clifforda Geertze, jíž Coover zařadil do úvodu: „Kulturní analýza je 

podstatně nekompletní. A ještě hůř, čím hlouběji jdete, tím méně kompletní je.“ (Geertz, 

1973: 29) 

Dílo sestává z úvodu a tří částí, jež Coover nazývá esejemi. V každé z nich 

zpracovává zvolené téma rozličnými technikami. V první eseji nazvané Metaphors, Montage 
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and Worldmaking Coover kriticky rozebírá dokument Roberta Gardnera z roku 1986, Forrest 

of Bliss, jenž popisuje pohřební tradice a rituály v indickém městě Benáres. Druhá esej, The 

Harvest, představuje práci s fotografickým materiálem v prostředí nových médií, na příkladu 

sklizně a zpracování hroznového vína v typické francouzské vinařské vesnici v Burgundsku. 

Pro třetí esej, Concealed Narratives, si Coover zvolil kulturní etnografickou komparaci 

v jednom z regionů Ghany (prezentované zejména na veřejných událostech, slavnostech a 

souvisejících hudebních nahrávkách).  

Dílo se vyznačuje zdařilým vizuálním a audio zpracováním, v rámci něhož mohou 

některé pasáže vystupovat jako samostatná umělecká díla (např. prezentace fotografií The 

Harvest, které byly mj. v roce 2001 vystaveny na sympoziu State of the Arts v New Yorku). 

Naopak, interaktivní možnosti díla mohou dnešní čtenáři pokládat do jisté míry za omezené, 

což souvisí s technickým pokrokem v oblasti nových médií od doby vzniku díla. 

 

6.5 Podrobné závěry výzkumu 

Následující pasáž prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na recepci výše 

anotovaných děl elektronické literatury a s ní provázaných dvou ukázek experimentální 

literatury. Všichni respondenti potvrdili, že mají doma počítač nebo notebook, který 

pravidelně používají, a to minimálně několikrát do týdne. Přes 90 % (konkrétně 64) 

respondentů konstatovalo jejich denní používání. Respondenti měli odhadnout, kolik hodin 

denně počítač/notebook v průměru používají – z výsledků vychází průměr 3,74 hodin týdně.   

 

 

Obrázek 6.1 Průměrný počet hodin na počítači/notebooku denně 
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Přes 90 % respondentů uvedlo, že používá internet, email a sociální sítě. Pouze 

5 respondentů (tedy méně než 1 %) používá čtečku elektronických knih. Celkem 38 

respondentů (54 %) uvedlo, že hraje videohry (výrazně převažují muži), přičemž 25 z nich 

(téměř 36 % ze všech respondentů) někdy hrálo videohru žánru adventura. V takovém 

případě měli respondenti uvést příklady adventur, které se jim vybaví. Uvedené názvy však 

pokrývaly širší žánrové spektrum, než co pod pojmem adventury rozumí herní teorie. 

Respondenti se dále odhadem vyjadřovali také k tomu, kolik hodin denně v průměru 

stráví online. Průměrná doba zde činí 4 hodiny denně a zahrnuje veškerá zařízení nových 

médií, nejen počítač. Výsledky se u hráčů videoher (dále jen „hráčů“) a ostatních významně 

nelišily, přesto byly mírně delší. 

 

  

Obrázek 6.2 Průměrný počet hodin online denně 

 

Zajímavé výsledky poskytují odpovědi na otázku, zda a kolik času věnují respondenti 

ve svém volném čase četbě. Pro zajímavost, hráči počítačových her podle nich obecně čtou 

častěji. Porovnáním skupiny hráčů s ostatními vyplývá, že například ve skupině hráčů 

přibližně dvakrát tolik čte ve svém volném čase knihy každý den v porovnání se skupinou 

nehrajících respondentů. 
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Obrázek 6.3 Výsledky odpovědí na otázku, jak často respondenti ve volném čase čtou 

 

Respondenti byli rovněž dotázáni, zda někdy četli knihy typu gamebooks, resp. 

adventure books, v nichž se lze setkat s větvícím se narativem. Respondentům byla před 

zodpovězením této otázky, s ohledem na relevanci odpovědí, poskytnuta k nahlédnutí 

konkrétní ukázka273 (z důvodu správného porozumění daného termínu, který může být 

v jejich rodném jazyce ne zcela totožný). Ze všech zúčastněných zkušenost s tímto typem 

literatury označilo 26 respondentů (přibližně 37 %), přičemž bližším pohledem a křížovým 

porovnáním se jedná o zcela diverzifikovanou skupinu, která není specifická v rámci celého 

vzorku věkem, pohlavím, ani tendencí k počítačovým hrám. 

Žádný z participantů výzkumu nepotvrdil předešlé zkušenosti přímo s četbou 

elektronické literatury. Esslinová a Pope (2010) se s podobnou situací setkali ve svém 

omezeném šetření, přičemž jej pokládají za znak stále ještě avantgardní povahy elektronické 

literatury, s čímž bych se ztotožnila. 

 

6.5.1 Tištěný versus elektronický text 

„Důkazů přibývá: lidé všeobecně, a mladí lidé zvlášť, čtou více digitálních materiálů 

na obrazovkách než kdy dříve. Mezitím, čtení tištěných knih a literárních žánrů (románů, 

dramat a básní) za posledních dvacet let klesá,“ domnívá se Haylesová (2012: 55-56). 

                                                 
273 Jackson, Livingstone (2009) [1982] The Warlock of Firetop Mountain (Fighting Fantasy series). 
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Upozorňuje na upadající čtenářskou gramotnost žáků základních a středních škol s odkazem 

na výsledky dvou amerických národních studií. Výsledky mého výzkumu, jakkoli 

kvantitativně omezeného, klesající zájem o tištěný text u generace digitálních domorodců 

nepotvrzují. Ba naopak. Respondenti byli v obecné rovině dotazováni na své preference 

v případě možnosti výběru čtení obsahem totožného textu v tištěné nebo elektronické formě 

(např. online, na CD-ROMu). Přes občasné váhavé rozjímání před zodpovězením by 

59 respondentů (přibližně 84 %) dalo přednost tištěné formě. 

 

 

Obrázek 6.4 Preference čtení totožného textu v elektronické, resp. tištěné formě 

 

 

Příklady odpovědí jsou následující: „Vím, že je v současné době snadné najít knihu 

online, ale já je preferuji číst tradičním způsobem. Je pro mě jednodušší se tak koncentrovat,“ 

1M21. „Možná jsem ze staré školy, ale ráda cítím papír a líbí se mi možnost psát si po 

stranách poznámky. Necítím se tak pohodlně, když sedím před obrazovkou, a to ani u čtecího 

zařízení. Knihu si taky můžete vzít do postele, mluvit o atmosféře,“ 53F20. V některých 

odpovědích se respondenti zamýšleli též nad ekologickými důsledky. 66M15, přívrženec 

elektronického textu, k jeho výhodám uvádí: „Je to rychlejší a nemusíte plýtvat papírem.“ 

„Výhodou elektronických médií je, že je lze číst kdekoli, na mém telefonu/počítači, zatímco 

fyzická kopie musí být extra věc, kterou s sebou musíte nosit,“ 20M24. 
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Následující tabulka (obrázek 6.5) předkládá seznam kódovaných zobecnění, 

vycházející z důvodů, kterými respondenti objasňovali svou preferenci tištěného, resp. 

elektronického textu. Respondenti v předkládání argumentů nebyli nijak limitováni, otázka 

byla otevřená, se zřejmou možností plurality důvodů. V tabulce níže jsou zahrnuty pouze ty, 

které se objevily více než dvakrát. Nejčastějším argumentem byla jednoznačně snadná 

přenositelnost, a to shodou okolností v obou případech. 

 

Atributy Preference 

elektronické verze 

Preference 

tištěné verze 

Celkem 

Snadná přenositelnost 5 71 % 20 34 % 26 36 % 

Možnost poznámek/podtrhávání/zvýrazňování 1 14 % 17 29 % 18 26 % 

Únava očí 0 0 % 14 24 % 14 20 % 

Komfort 0 0 % 13 22 % 14 19 % 

Snazší koncentrace na papír 1 14 % 12 20 % 14 19 % 

Hmatatelnost/materialita textu 0 0 % 11 19 % 12 16 % 

Snadný přístup k elektronickému textu 3 43 % 5 8 % 9 11 % 

Rychlejší únava 0 0 % 8 14 % 8 11 % 

Vhodnější pro oči 0 0 % 6 10 % 6 9 % 

Nedostatečná schopnost/neochota používat počítač 0 0 % 6 10 % 6 9 % 

Není potřeba elektřina/nabíjení 1 14 % 4 7 % 5 7 % 

Vhodné pro školu/studium 0 0 % 4 7 % 4 6 % 

Dobré pro oči 0 0 % 4 7 % 4 6 % 

Způsobuje bolest hlavy 0 0 % 3 5 % 4 4 % 

Preference zvyku 1 14 % 2 3 % 3 4 % 

Tradičnost 0 0 % 3 5 % 3 4 % 

Možnost uchovávání více textů v jednom 

elektronickém zařízení 
1 14 % 2 3 % 3 4 % 

Ochrana životního prostředí/plýtvání papíru 1 14 % 2 3 % 3 4 % 

 

Obrázek 6.5 Zobecnění zdůvodnění preference čtení totožného textu v elektronické, resp. tištěné formě 

 

Respondenti opakovaně před zodpovězení otázky namítali, že jejich volba závisí 

nejen na obsahu textu, ale také na účelu, pro nějž jej zamýšlí přečíst, což jen podtrhuje 

charakteristiku generace digitally born, která umí s tištěným i elektronickým formátem 

pracovat promiscue. Bernstein (2009) tento postoj shrnuje: „Pohybujeme se od obrazovky 

k papíru a zase zpátky k obrazovce, přesně tak, jako následujeme linky v hypertextech, které 

píšeme, přepracováváme a přeorganizováváme.“ (ibid.: 12) 

Dotazník respondenty rovněž vyzval k zamyšlení se nad odpovědí, jaké důvody je 

vedou k vytištění elektronického textu v případě, že právě tento čtou. Mezi nejčastějšími 
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argumenty byly následující: možnost poznámek/zvýraznění/podtržení textu (39 % výskytu), 

školní/studijní účely (33 % výskytu) a snadná přenositelnost/mobilita (20 % výskytu). 

„Nikdy jsem si nevytiskl text z Internetu, s výjimkou pro školu,“ 32M16. „Používám tištěný 

text během zkoušek. Když se toho musím hodně učit. Nebo když nějaká dobře psaná 

myšlenka upoutá moji pozornost,“ 17F22. Podle 19M23 je rozhodující délka textu: „Mohu 

číst text v elektronické formě, ale v případě, že je delší (10 stran a více), preferuji tištěnou 

verzi.“ 

 

Atributy Preference 

elektronické verze 

Preference 

tištěné verze 

Celkem 

Možnost 

poznámek/podtrhávání/zvýrazňování 

3 43 % 24 41 % 27 39 % 

Vhodnost pro školu/studium 3 43 % 20 34 % 23 33 % 

Snadná přenositelnost 0 0 % 14 24 % 14 20 % 

Zajímavost/důležitost 3 43 % 5 8 % 8 11 % 

Hmatatelnost/materialita textu 0 0 % 7 12 % 7 10 % 

Sdílení textu 2 29 % 4 7 % 6 9 % 

Délka textu 0 0 % 6 10 % 6 9 % 

Snazší koncentrace na papír 0 0 % 4 7 % 4 6 % 

Porovnání textů 0 0 % 4 7 % 4 6 % 

Únava očí 0 0 % 4 7 % 4 6 % 

 

Obrázek 6.6 Zobecnění zdůvodnění vytištění elektronického textu 

 

K zamyšlení nad porovnáním elektronického textu s (vy)tištěným byli respondenti 

v dotazníku vyzváni znova v jeho závěrečném oddílu. Zde se však popsaná výchozí situace 

lišila a respondenti se zamýšleli nad porovnáním textu elektronické a tištěné literatury poté, 

co byli seznámeni se všemi zařazenými ukázkami děl a tyto měli možnost sami pročítat, 

zakusit jejich diference v podobě rozdílných možností práce s tímto specifickým textem. 

Zúčastnění byli konkrétně dotázáni, zda by tento typ elektronických textů upřednostnili 

v tištěné verzi, a to i přesto, že by tím texty elektronické literatury příkladmo do značné míry 

ztratily svůj interaktivní charakter, resp. by se staly fixními (respondenti zde mohli čerpat 

mimo jiné ze svých zkušeností s oběma Rymanovými díly a zobecnit je). 

Také v tomto případě sice preference inklinovala k tištěnému textu, byla však méně 

výrazná. Tuto možnost výslovně zvolilo 35 respondentů (tedy přesně 50 %), téměř 29 % by 

zachovalo elektronickou formu a 21 % respondentů zůstalo nerozhodných. Z následujícího 

grafu je také patrný nárůst odpovědi „nevím“ (tato otázka nezůstala nezodpovězena). 
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Charakter textů elektronické literatury tak zřejmě na jednu stranu zaujal vyšší počet 

respondentů než v případě porovnání práce se standardním elektronickým versus tištěným 

textem, jednak dřívější inklinaci k tištěnému textu znejistil. 

 

 

 

Obrázek 6.7 Preference konvertování elektronického textu do tištěné podoby s vědomím ztráty jeho 

charakteristických atributů souvisejících s podstatou platformy nových médií 

 

„S ohledem na výzkum, nejsem přesvědčen o jasné odpovědi. Každá z navrhovaných 

variant má své výhody a nevýhody,“ 10M24. „To záleží. ‚Afternoon, a Story‘ bych si 

vychutnal více jako běžnou knihu, zatímco ‚253‘ je, podle mého názoru, lepší jako 

interaktivní webová stránka,“ 63M24. Následující tabulka předkládá zobecněná zdůvodnění 

preferencí. Také v tomto případě se jednalo o otevřenou otázku s možnou pluralitou 

odpovědí. V tabulce níže (obrázek 6.8) jsou zahrnuty pouze ty, které se objevily více než 

dvakrát. 

 

Atributy Preference 

elektronického 

textu 

Preference 

tištěné verze 

Nevím Celkem 

Elektronické texty mají zůstat 

elektronickými 
9 60 % 3 9 % 6 30 % 18 26 % 

Interaktivní texty musí být/jsou 

vhodnější v elektronické podobě 
10 67 % 3 9 % 2 10 % 15 21 % 

Tištěný text je pohodlnější na čtení 0 0 % 8 23 % 0 0 % 8 11 % 
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Snadnější porozumění tištěnému 

textu 
0 0 % 4 11 % 3 15 % 7 10 % 

Obtížnější koncentrace při čtení 

tištěného textu 
0 0 % 6 17 % 0 0 % 6 9 % 

Nezájem o elektronické texty/nelíbí 

se (bez upřesnění) 
0 0 % 2 6 % 2 10 % 4 6 % 

Tištěný text je 

poutavější/příjemnější 
0 0 % 3 9 % 1 5 % 4 6 % 

Interaktivita v elektronických 

textech není potřebná/zajímavá 
0 0 % 3 9 % 0 0 % 3 4 % 

Texty se mají číst v autorově verzi, 

přesto elektronické texty lépe 

vytištěné 

1 7 % 1 3 % 1 5 % 3 4 % 

Požitek z dotyku tištěného 

textu/hmatatelnost 
0 0 % 2 6 % 1 5 % 3 4 % 

Preference nečíst z obrazovky 0 0 % 3 9 % 0 0 % 3 4 % 

Více možností práce 

s elektronickým textem 
1 7 % 1 3 % 0 0 % 2 3 % 

Elektronické texty jsou více jako 

hra 
0 0 % 2 6 % 0 0 % 2 3 % 

Preference tištěného textu 

ze zvyklosti 
0 0 % 2 6 % 0 0 % 2 3 % 

Tištěný text je méně vzrušující 2 13 % 0 0 % 0 0 % 2 3 % 

Snadnější přenositelnost tištěného 

textu  
1 7 % 0 0 % 1 5 % 2 3 % 

 

Obrázek 6.8 Zobecnění zdůvodnění preference ponechání textu v elektronické podobě, resp. jeho 

konvertování do tištěné formy se ztrátou jeho atributů souvisejících s podstatou platformy nových médií 

 

 

Zastánci elektronické formy uváděli v zásadě uniformní odpovědi. Podle nich 

interaktivní text nemůže být v tištěné formě; text byl vytvořen pro elektronická média. 

„Všechno, co se mi na elektronickém textu líbí, by v knize zmizelo, kniha není tak 

interaktivní a když je, je to velmi složitý,“ 3M23. „Spektrum konců je obrovské, a proto 

zajímavější,“ 9M18. „Celá pointa e-textů leží v interaktivitě. Bez ní jsou nudné,“ 16M17. 

„Myslím si, že e-texty by měly být dostupné pouze v elektronické formě, protože můžete 

měnit příběh podle textu, podle vašich potřeb,“ 43F18. „Příběh je příběh. Je napsán autorem 

a pro něho/ni má zvláštní význam. Také čtenář interpretuje příběh různými způsoby. Nevidím 

smysl v tom to měnit,“ 70F21. 

Důvody pro přiklonění se k tištěné formě byly rozmanitější. Opakovaly se však 

argumenty, že tištěný text je snadnější pro porozumění a koncentraci. „Preferuji komfort 

čtení tištěných knih před interaktivitou. Myslím si, že interaktivita je zábavná nebo užitečná 

pro jiné aktivity jako hry, ale ne pro čtení,“ 18F21. „Nejsem schopna se soustředit, když čtu 
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dlouhé texty na obrazovce,“ 36F21. „Pro mě jsou e-texty matoucí k užívání a mám pocit, že 

kdyby byly v tištěné formě, připadaly by mi snadnější a příjemnější ke čtení,“ 49F21. 

„Preferuji čtení knih, protože jsem staromódní čtenářka,“ 62F24. 

 

6.5.2 Příběh versus narativ 

Respondenti byli v úvodní části dotazníku, tedy před tím, než jim byla předložena 

první ukázka, dotázáni, aby svými slovy postihli příběh (story) a následně narativ 

(narrative), pokud tento pojem znají (57, tedy zhruba 81 % respondentů uvedlo, že o pojmu 

narativ už slyšeli). Záměrem bylo ponechat respondentům prostor pro vymezení jejich 

definičního rámce předtím, než jim budou předkládány ukázky textů využívajících literární 

interaktivní narativ, které s formou narativu i příběhu pracují, ve srovnání s tradičními 

literárními texty, odlišně. Z odpovědí respondentů je patrné, že zatímco ti, kteří o narativu 

slyšeli, v mnoha případech intuitivně tuší, co znamená, jeho definice je obtížná (ostatně, to i 

pro samotné naratology). Je však patrné, že se respondenti snaží odlišit narativ od příběhu 

(což může být do značné míry způsobeno faktem, že jsou tyto otázky položeny), což byl 

do určité míry důvod zařazení těchto otázek. 

Naopak odpověď na dotaz, co je příběh, poskytlo 96 % respondentů. Délka jejich 

odpovědí se značně lišila. Nejvíce z nich (40 %) ve svých definicích odkazovalo 

na médium/mediální formu (např. zachycení na médiu), resp. mediální přenos. Pro 36 % je 

důležitá posloupnost událostí/dějový vývoj. Ve 27 % odpovědí byl příběh vymezen odkazem 

na obsah (fikční, faktický nebo deskriptivní). 21 % respondentů zmínilo začátek, prostředek 

a/nebo konec. 

„Příběh je něco, co se stalo a je to někde zaznamenáno – mysl, noviny, romány atd.,“ 

3M23. „Je to pohádka napsaná v knize,“ 32M16. „V příběhu by měla být nějaká počáteční 

situace, nějaká překážka nebo věc, co se stane, která změní počáteční situaci a pak konec,“ 

39F20. „…něco, co se ti stalo, někdo ti to řekl nebo jsi to našla on-line & řekneš mi to. Je to 

většinou něco rozumného, ne ty nesmysly o celebritách nebo školní fámy,“ 48F14 „Pro mě 

jsou to nějaké události, které jsou propojeny narativem,“ 63M24. „Psaný nebo dokonce 

mluvený ‚text‘, který se v některém okamžiku dobere nějakého konce,“ 69M15. 
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6.5.3 Uchopení příběhu ve formě literárního interaktivního narativu 

Mají fiktivní literární interaktivní narativy příběh nebo jsou seskupením příběhů? 

Otázka, které se ve svých statích věnovalo několik teoretiků (např. Aarseth, 1997; Landow, 

1992; Liestøl, 1994). Formu literárního interaktivního narativu charakterizuje multinarativní 

struktura. Zatímco kompozičně se mnoho příkladů literárních interaktivních narativů 

vyznačuje fixními začátky (kde mohou být čtenáři vysvětlena pravidla navigace textem), 

fixními konci už nikoli (výjimku v tomto ohledu mohlo pro čtenáře představovat dílo 

Dim O’Gauble v případě, že jej nepřestali číst/nezavřeli webovou stránku příliš brzy). Bolter 

(1991) se nad příběhem zamýšlel v relaci k hypertextové fikci: „Mohli bychom říci, že tam 

není žádný jednotný příběh, jehož verze je v každém čtení, protože každé čtení determinuje 

příběh tak, jak jde. Mohli bychom říci, že tam není vůbec žádný příběh; jsou tam jenom 

čtení.“ (ibid.: 124). S jeho názorem, specificky vyřčeném o jednom ze žánrů elektronické 

literatury je možné polemizovat, neboť trpělivému čtenáři se může příběh vyjevit, přestože 

v některých případech až po opětovných čteních. 

Respondenti byli v souvislosti se čtyřmi (afternoon, a story; Victory Garden; Dim 

O’Gauble a V: Vniverse) ukázkami dotázáni, zda by, pokud by měli takovou šanci, měli 

zájem předmětný text přečíst ještě jednou. Jednotlivé výsledky zobrazuje graf níže. 

 

 

 

Obrázek 6.9 Výsledky odpovědí, zda by měl respondent zájem podrobit předmětné  

ukázky dalšímu čtení, pokud by měl tu možnost 
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V relaci k afternoon, a story respondenti své uvedené odpovědi nejčastěji 

zdůvodňovali, že by text preferovali v tištěné formě, text je komplikovaný, navigace náročná, 

resp. že by chtěli textu porozumět, hledali příběh, eventuálně chtěli zjistit, zda se příběh bude 

opakovat. „Ano, ale v tištěné verzi. Mohl by to být hezký intelektuální rébus, který však 

vyžaduje mnohem více času (který nedokáži věnovat koukání se na obrazovku počítače),“ 

4F21. „Jsou miliony tradičních knih, které stojí za to číst, takže nepotřebuji žádný extra 

hypertext.“ 6F21. „Možná bych v tom jeden den našel příběh,“ 12M16. „Ano, protože 

vyprávění bylo dobré, dialog byl také dobrý. Autor musí být dobrý,“ 25F24. Ráda bych to 

četla ještě jednou a zjistila, jestli je příběh opravdu lineární, jak předpokládám nebo jestli by 

se příště vyvinul zcela jinak,“ 59F24. Ano, protože na konci jsem měl dojem, jako bych skoro 

rozuměl tomu, jak to funguje.“ 32M16 „Nevím, nejsem si jistá, manipulace byla zmatená,“ 

34F18. „Podle mého názoru, poměrně složitý text. Velmi odlišný od textů, které jsem zvyklá 

číst,“ 43F18. „Nejsem si jistý, líbí se mi ten koncept, ale nemám dost času na to, abych četl 

texty, v nichž vím, že když se do nich začtu, ztratím ponětí o čase,“ 47M16 

Respondenti si během výzkumu uvědomovali dočasnost jimi aktuálně 

čtených/vystavěných jednotlivých verzí textu. Kromě toho, že se měli možnost k textům děl 

vrátit, pokud měli zájem, absolvovali všichni v rámci šetření jedno opakované čtení právě 

díla afternoon, a story. Ani v jednom případě tohoto opakovaného čtení se respondent 

nesetkal s totožnou verzí, neboť k navigaci díla se podruhé všichni rozhodli přistoupit 

odlišně.  

V návaznosti na druhé čtení byli respondenti vyzváni k zamyšlení se nad tím, zda byl 

zážitek z druhého čtení odlišný. Celkem 44 respondentů (zhruba 63 %) uvedlo, že ano; 

naopak pro 24 zúčastněných (34 %) nikoliv. Respondenti, kteří pokládali zážitek z druhého 

čtení za odlišný, vyzdvihovali fakt, že pro ně byla interakce s textem snazší/zřejmější, a tím 

pádem si čtení mohli více užít. Za kladné pokládali též odlišnosti v příběhu. „Naprosto, 

tentokrát se mi to vlastně líbilo,“ 12M16. „Ano, vkládal jsem rozdílné odpovědi a vyšel mi 

rozdílný příběh,“ 21M23. „Ano, víc mě to bavilo,“ 33M15. „Mohla jsem se více soustředit 

na obsah, ale v zásadě je tu ten důvod, že čtení na obrazovce je pro mě těžké, a tím je pro mě 

tento příběh složitý,“ 36F21. „Ne, text je opravdu zmatený, a ne dobře vysvětlený,“ 7F17. 

„Ne, ani trochu,“ 38F21. „Ne doopravdy, působilo to stejně jako první čtení.“ 60M17. 
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V závěrečném oddílu dotazníku byli respondenti dotázáni na postoj k faktu, že příběh 

pravděpodobně nebude při příštím čtení elektronického textu stejný, a byli vyzváni, aby 

zaškrtli jednu z odpovědí na Likertově škále. Naprosto nebo převážně pozitivně se vyjádřilo 

48 %, v porovnání s 15 % respondentů, podle nichž je tento rys převážně nebo zcela 

negativní (mezi jejich odpověďmi se nejčastěji vyskytovala obava, že ztratí verzi, která se 

jim líbí). 

 

 

Obrázek 6.10 Vyjádření postoje k pravděpodobné změně příběhu při opětovných  

čteních textu díla elektronické literatury 

 

Mezi zcela a spíše pozitivními odpověďmi zaznívalo, že se jim líbí právě odlišnost, 

resp. jedinečnost: „Nemám rád stereotypy,“ 46M18. „Je to jako nikdy nekončící příběh, 

znovu objevující zápletku,“ 62F24 „Shledávám to docela vzrušujícím a odlišuje to 

elektronické texty od klasických textů. Fakt, že tam na vás vždycky čeká odlišná zkušenost 

se čtením, je spíše atraktivní,“ 29M23. „Je to pozitivní, protože pak se čtení stává unikátní 

9%

39%

31%

11%

4%
6%

0

5

10

15

20

25

30



147 

 

zkušeností…“ 42F20. „…příběh je jako živý a bohatší s více možnostmi,“ 45F20. „Je lepší 

získat více verzí – ale na druhou stranu, může se nám líbit určitá verze,“ 34F18. 

Zčásti nebo zcela negativní odpovědi vyznívaly obdobně: „Možná je to staromódní, 

ale když se mi doopravdy líbí číst nějaký text, chci ho číst znova. Tady to není možné,“ 

59F24. „Je v podstatě nemožné jít zpět a zkontrolovat, jestli jsem něčemu porozuměl dobře. 

Mám rád logičtější příběhy,“ 25F24. Respondenti se zamýšleli také nad interpretací: „Pokud 

je to pokaždé odlišné, znamená to, že nemůžete postihnout celý význam,“ 6F21. „Příběhy a 

knihy by měly zůstat tak, jak jsou. Čtenář sehrává roli spoluautora tím, jak vyčaruje příběh 

ve své představivosti,“ 38F21. 

Respondenti se u vybraných ukázek (afternoon, a story; Victory Garden; Dim 

O’Gauble) měli vyjádřit, co si myslí o ukončení nebo konci předmětného elektronického 

textu. Joyce (1995) v kontextu literárního interaktivního narativu pokládá za ukončení 

příběhu okamžik, kdy se čtenáři zdá, že se příběh už dále nikam neposouvá, nevyvíjí se. 

Okamžik, kdy se příběh zacyklí, resp. kdy čtenář pocítí, že už dál nepotřebuje nebo nechce 

číst. V tomto smyslu disponuje každý literární interaktivní narativ nespočtem možných 

konců. 

Z odpovědí je patrné, že respondenti takto chápaný konec textu spíše nezvažují, resp. 

za konec příběhu nepokládají nutně jeho ukončení, a to ani v okamžiku, kdy jej hledají. 

Ve vztahu ke dvěma ukázkám hypertextové fikce se odpovědi nelišily, spíše opakovaly. 

Respondenti uváděli, že se v daném čtení textu díla konce/ukončení nedobrali, resp. že 

konec/ukončení text neobsahuje (vzhledem k proměnlivosti příběhu). Někteří se zamýšleli 

nad jakýmsi prostorovým zakončením, které eventuálně hledali. Respondenti poukazovali 

na otevřenost textu bez konce/ukončení. Popřípadě, že se v textu pohybovali v kruzích. 

Odpovědi u zařazeného žánru hypertextové fikce vyznívaly obdobně. Vyjádření 

k afternoon, a story, po jeho obou samostatných čteních: „Nemám pocit, že tam byl konec, 

pořád čtete dále a získáváte nová témata, ale ta byla nekoherentní a nefungovala dohromady 

směrem ke konci,“ 27F20. „To má konec?“ 56M24 „Není tam žádné ukončení, žádný konec,“ 

62F24. „Nemohl jsem najít žádný konec, nějak jsem četl některé stránky více než jednou. To 

znamená, že tam žádné ukončení nebylo,“ 20M24. „Myslím si, že ten text neměl jasný konec, 

je to jako nekonečná smyčka,“ 64M20. 
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Obdobně vyzněly odpovědi ve vztahu k Victory Garden: „Nedostal jsem se 

na konec,“ 9M18. „Nejsem si jistý, zda tam bude konec. Nedostal jsem se k němu.“ 31M24 

„Nevím, protože jsem to nedokončila, navíc mám pocit, že jsem to ani nezačala,“ 5F20. 

„Pardón, ale odpověď je stejná, jako u textu Joyceho. Neuměla jsem postihnout, co bylo 

ukončením. Možná tam není jenom jedno ukončení nebo se k němu nelze dostat kvůli 

struktuře knihy,“ 37F20. „Znova jsem si docela jistá, že tam doopravdy žádné ukončení není. 

Ale vlastně si tím nejsem jistá, je to něco, co bych chtěla objevit při druhém čtení. 39F20. 

„Je tam mnoho konců a ukončení, takže to záleží, který si vybereš. Ukončení je také několik 

interpretací knihy,“ 14F24. „Text je vždycky nekompletní, takže je to zmatené,“ 17F22. 

Odlišný čtenářský zážitek poskytuje multimediální dílo Dim O’Gauble, v němž se 

respondent konce ve smyslu Aristotelova pojetí může dočkat, nicméně záleží na jeho 

subjektivní interakci s dílem. Z odpovědí je zřejmé, že tato podoba čtenáře do jisté míry více 

uspokojila, minimálně v tom smyslu, že se v odpovědích, na rozdíl od předešlých, více 

zabývali významem textu, resp. shrnutím děje. Na druhou stranu, k mému překvapení, ani 

tento text u některých zcela nevyvrátil pochybnosti o prezenci konce/ukončení textu, 

přestože se jej dobrali. „Je to nečekané a imaginativní. Je to trochu překvapující,“ 5F20. 

„Chlapec povídá o svém pokoji a problémech ve škole,“ 7F17. „Bylo tam hodně napětí a bylo 

to originální,“ 22M16. „Je to, obdobně jako u designu, doopravdy abstraktní a ponechává 

čtenáři mnoho prostoru na interpretaci,“ 55M22. „Není to úplně jasné, že je to konec. Musela 

jsem se vrátit zpátky k příběhu, abych se na ten konec podívala, a je to docela divné, abych 

byla zcela upřímná,“ 13F24. „Nevím proč, ale cítila jsem, že nemůžu vůbec ovlivnit konec 

příběhu,“ 15F21. „Myslím si, že v tomto textu není doopravdy ukončení,“ 50F22 „Byl tam 

nějaký?“ 52F18 „Ten ‚konec‘ příběhu mi připadal trochu podivný, protože to nebylo 

opravdové ukončení tradičním způsobem,“ 63M24.  

 

6.5.4 Forma literárního interaktivního narativu: literární dílo nebo hra? 

Interaktivní narativ bývá přirovnáván k labyrintu, který je hrou. (cf. Montfort, 2003) 

Hranice mezi interaktivní hrou s narativními prvky a literárním interaktivním narativem 

mohou být v některých případech nezřetelné, resp. rozvolněné ve prospěch obou kategorií. 

Přestože ukázky zařazené do výběru byly voleny tak, aby disponovaly zřetelným narativem 
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a možný herní prvek v nich byl eliminován, zvláště multimediální díla, jakými jsou 

V: Vniverse a ještě výrazněji Dim O’Gauble, mohou u respondentů navozovat pocit 

interaktivní hry. 

U jednotlivých předložených textů elektronické literatury274 měli respondenti 

po přečtení rozhodnout, zda jej pokládají za literární dílo, hru, kombinaci obou nebo za něco 

zcela jiného. Výsledky potvrzují, že elektronická literatura se vydává napříč žánry a formami. 

„Není to doopravdy hra a nevypadá to dost důležité na to, aby to byla literatura. Řekla bych, 

že je to interaktivní příběh,“ 27F20. 

V případě klasických fiktivních literárních interaktivních narativů – afternoon, a 

story a Victory Garden, je nejvíce respondentů označilo za literární díla (v obou případech to 

bylo 43 %). V případě 253 (49 %), V: Vniverse (50 %) a Dim O’Gauble (44 %) se největší 

počet respondentů přiklonil k tomu, že se jedná jak o literární dílo, tak počítačovou hru. 

Zajímavé srovnání poskytuje poetické dílo V: Vniverse, v jehož případě se vůbec největší 

počet respondentů shodl na jeho formě, jak bylo výše uvedeno.275 V jeho případě jej pouze 

4 % respondentů identifikovala jako hru, zatímco 32 % jej považovalo čistě za literární dílo. 

Přestože se u 253 a Dim O’Gauble nejvíce respondentů přiklonilo ke kombinaci literárního 

díla a hry, z porovnání odpovědí u ostatních možností vyplývá, že se v jejich případě 

obdobně vyrovnané výsledky objevují též pro volbu kategorie literárního díla, jakož 

i kategorie hry. 

 

                                                 
274 Z tohoto srovnání byla vyjmuta tištěná díla a nefiktivní Cultures in Webs: Working in Hypermedia with the 

Documentary Image. 
275 Přestože intencí Stricklandové bylo vytvořit jednotné dílo propojující tištěnou a digitální poezii, a v tomto 

ohledu bylo dílo zařazeno do předmětného srovnání jako jednotné, někteří respondenti jej ve vysvětlení svých 

odpovědí pokládali za nutné rozlišit. „Není to skutečně literární, protože je to příliš složité na čtení tak, jak to 

je. Kniha ale je literární,“ 58F20. 
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Obrázek 6.11 Výsledky uzavřené otázky, zda respondenti považují vybraná díla elektronické literatury 

za hru, literární dílo, jejich kombinaci nebo něco zcela jiného 

 

V případě Dim O’Gauble pokládám výsledky za překvapivé. Moje hypotéza 

předpokládala, že právě toto dílo, datem vzniku spadající do druhé fáze historického vývoje 

elektronické literatury (svou grafikou, ale i navigací může evokovat pocit počítačové hry) 

a disponující nejpropracovanější vizuální stránkou, bude nejvíce respondentů pokládat 

za hru. Důvodů, proč tomu tak není, může být několik. Za jeden z nich, možná hlavní, spatřuji 

fakt, že si jsou respondenti vědomi účasti na dotazníkovém šetření a do jisté míry korigují 

svoje odpovědi, aby vyhověli očekáváním výzkumu zaměřeného na elektronickou literaturu. 

Z výsledků napříč texty dále vyplývá, že respondenti, kteří jsou hráči počítačových 

her, se více klonili k tomu, že zařazené příklady elektronické literatury jsou literárním dílem. 

Je zřetelné, že jejich herní očekávání jsou náročnější. Tento závěr je evidentní při porovnání 

skupin hráčů a respondentů, kteří v dotazníku uvedli, že počítačové hry nehrají. Hráči se 

svými předešlými herními zkušenostmi se zjevně v textu angažovali odlišně a jak výsledky 

naznačují, předmětné ukázky elektronické literatury považovali méně za zábavu, jakou 
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očekávají od počítačových her. „Raději bych to nazvala uměleckým dílem…,“ konstatovala 

hráčka 14F24. 

Pro úplnost dodávám, že respondenti navíc po druhém přečtení ukázky afternoon, 

a story byli dotázáni, zda jim text, resp. zkušenosti s ním připomínají nějaký jiný žánr nebo 

médium, případně jaký. Kladně odpovědělo 30 % respondentů; z nich 38 % uvedlo, že jim 

text připomněl gamebooks (tedy analogové předchůdce interaktivního narativu) a 19 % 

v něm spatřovalo zkušenosti s počítačovými hrami (v dalších odpovědích se objevily odkazy 

na experimentální literaturu a film). 

 

6.5.5 Navigace, design, rozhraní 

Podle Wardrip-Fruina (2007) mají být hlavními komponenty kritického přístupu 

ke studiu elektronické literatury v podobě explicitního modelu cíleného na publikum 

„povrch díla“ (surface of the work) a „prostor možných interakcí s dílem“. (ibid.: 164) 

Zatímco první komponent odkazuje jednoduše k tomu, co čtenář vidí, co se mu zobrazuje, 

ten druhý směřuje k responsivnímu stavu čtenáře a díla. Rozhraní/povrch díla je významnou 

složkou, přímo ovlivňující čtenářovu interakci s dílem a tím pádem též jeho chuť, resp. touhu 

dílo číst, objevovat a naopak. Bez ohledu na obsah může špatně zvolené rozhraní čtenáře 

odradit. Zejména raná díla hypertextové fikce tuto tezi podceňovala, což potvrzují i výsledky 

šetření. 

Po přečtení ukázek afternoon, a story, Victory Garden, Dim O’Gauble, V: Vniverse 

a Cultures in Webs byli respondenti dotázáni na jejich názory ve vztahu k navigaci, 

layoutu/designu jednotlivých textů. Navigace je v případě čtení textu s literárním 

interaktivním narativem jeho významnou a nepostradatelnou součástí. U klasických ukázek 

hypertextové fikce afternoon, a story a Victory Garden se respondenti shodovali, že navigace 

byla (zbytečně) obtížná, nejasná, popř. neusnadňovala čtení (u Victory Garden několik 

participantů kvitovalo zařazení navigační mapy, jíž využili). Lze říci, že v některých 

případech byli respondenti až frustrováni tím, že způsobům navigačních možností 

(automaticky) nerozumí.276 Naopak, za poměrně snadno uchopitelnou pokládali respondenti 

navigaci u díla V: Vniverse; nejpozitivnější ohlasy se objevovaly v hodnocení Dim O’Gauble 

                                                 
276 Objevovaly se názory, že příliš složitá navigace by je za jiných okolností mohla od dalšího čtení okamžitě 

odradit. 
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a Cultures in Webs, u nichž byla navigace označována za přirozenou, intuitivní, k uživateli 

přátelskou; srozumitelnou, jednoduchou. 

Z pozorování vyplynulo, že většina nevyužila možnosti otevřít si u patřičných děl 

nápovědu a dozvědět se, jaké možnosti navigace dílo obsahuje. Respondenti se naopak 

ubírali cestou náhodné navigace, nejčastěji pomocí myši a klikání. V závislosti na zjištěných 

odezvách textu odvozovali jeho navigaci, kterou posléze uplatňovali ve svých dalších 

volbách, resp. dalších textech.  

V případě layoutu a designu je roztříštěnost obliby obdobná. Respondenti 

layout/design afternoon, a story a Victory Garden považovali za obyčejný, jasný, jednoduchý 

(někdy až příliš). Na druhou stranu často jedním dechem dodávali, že jim pro četbu fikce 

vyhovuje, neboť je neruší. Chvály se ve většině případů dočkal design díla Dim O’Gauble, 

který respondenti označovali za moderní, neotřelý, skvělý, zábavný (rovněž vyzdvihovali 

zvukovou složku, která podle nich vhodně dílo dotváří, zvyšuje napětí děje). Obdobně 

pozitivní názory panovaly také na layout díla V: Vniverse a Cultures in Webs, u nichž 

respondenti vyzdvihovali srozumitelnost a neupozaďování textu. Z odpovědí je patrné, že 

čtenáři chápou vizuální a zvukovou složku díla jako doplňkovou, která má jejich potěšení 

z textu podpořit. 

 

6.5.6 K interaktivitě 

Respondenti měli při četbě jednotlivých ukázek možnost nahlédnout různou formu 

a míru interaktivity. V závěrečném hodnocení se měli zamyslet nad tím, zda z interaktivity 

měli požitek, užívali si ji či nikoli a svou odpověď zdůvodnit. Otázka měla ozřejmit, do jaké 

míry čtenáři interaktivitu v aktu čtení považují za přínosnou, nebo ji naopak shledávají jako 

nemístné, resp. rušivé rozptýlení. 

Celkem 45 respondentů (zhruba 64 %) označilo interaktivitu v textech za pozitivní 

element oproti 10 (zhruba 14 %) respondentům, pro něž byla negativním prvkem. Výsledky 

potvrdily moji hypotézu, že hráči počítačových her obecně nahlížejí interaktivitu v dílech 

elektronické literatury pozitivněji – kladně se o jejím výskytu v předložených textech 

vyjádřilo 76 % z nich; naproti tomu v případě nehrajících participantů se obliba interaktivity 

snížila na 50 %. Komentáře k volbám odpovědi byly velmi diverzní. 
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Mezi zastánci interaktivity se 23 % z nich odvolávalo na aspekty zábavy, legrace, hry. 

„Interaktivita se mi zdála jako nejzajímavější faktor na e-textech a rozhodně jsem si ji užil, 

někdy více, někdy méně. Určitě to je přidaná hodnota v porovnání s klasickými texty,“ 

29M23. „Je to vodítko, co chtěl autor skutečně vložit do příběhu, celý nápad atmosféru, 

charakteristiku… interaktivita byla velmi hravá, ale myslím si, že je to více pro mladší 

generaci…,“ 53F20. „Líbila se mi interaktivita e-textu, protože dává čtenáři pocit propojení 

s dílem. Myslím si, že je zvláště zajímavá i v díle ‚afternoon, a story‘ a ‚Victory Garden‘ 

(obdobně jako u 253),“ 55M22. 

Naopak respondenti, kteří shledávali prezenci interaktivity jako negativní, opakovaně 

zdůrazňovali, že ji ke čtení textu nepotřebují. „Mám raději tradiční způsob čtení textu,“ 2F24. 

„Raději si čtu knihu od začátku do konce, což je koherentní…,“ 27F20 „Nepotřebuji ji, abych 

si užil text,“ 36F21. „Myslel jsem si, že to odvádí pozornost od hlavních myšlenek textů…,“ 

38F21. 

Z celkového počtu všech respondentů 17 % z nich podtrhlo, že si interaktivitu 

vychutnávalo pouze u některých textů. „Užila jsem si interaktivitu u ‚253‘ nebo ‚Dim O 

Gauble‘ → objasňující uměleckou formu / ‚cultures in webs‘ – objasňující edukativní 

a zábavnou formu. Ale všechna interaktivita byla, podle mého názoru, zbytečná v ‚afternoon, 

a story‘ a ‚victory garden‘,“ 4F21. „Ano, když byl formát a design/layout dobrý, jako ve 253, 

dávalo smysl následovat odkazy nebo v Dim O Gauble to byl krásný design. Jinak mi to 

nepřináší nic extra, když klikám na tlačítka,“ 25F24. „Obecně se mi líbila, ale ne v Afternoon, 

a story a ve Victory Garden,“ 65M19. 

Respondenti se měli rovněž zamyslet, zda se při interakci s textem 

(čtení/hraní/prozkoumávání e-textů) cítili jako spoluautoři v tom smyslu, že svou činností 

sami přispívali k produkci významu textu. Celkem 36 respondentů (přibližně 51 %) 

odpovědělo záporně. Poukazovalo na fakt, že význam textu byl dán autorem, resp. že čtenář 

text nepíše. Někteří uváděli, že se v textech ztráceli, resp. že je chápali spíše jako hru „Ne, 

následoval jsem jen to, co autor naplánoval, a uvědomil jsem si, že jsou tam jen omezené 

cesty k následování,“ 3M23. „Protože to bylo v některých okamžicích matoucí, cítila jsem se 

jako zmatený divák, který neví, zda není dostatečně inteligentní nebo je to chyba ‚knihy‘,“ 

17F22. „Text už je celý napsaný, nehledě na to, jakým směrem se v příběhu nakonec vydáte, 

pořád to nejste vy, kdo jej píše,“ 49F21. „Vlastně ne, všechno už bylo předem naplánováno. 
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Pouze v tom jednom, nazvaném ‚Vniverse‘, jsem se svým způsobem tak cítila, protože jsem 

vytvářela báseň s mnoha dalšími kusy básní,“ 54F18. „Cítila jsem, že mám spoluúčast, ale 

ne moc. Necítila jsem, že mám kontrolu nad příběhem a někdy jsem byla trochu ztracená,“ 

18F21. „Byl jsem spíše ztracen,“ 69M15. „Neměla jsem pocit ‚spoluautora‘, spíše jsem se 

cítila jako, že hraju hru,“ 14F24. 

Naopak 28 respondentů (40 %) zaškrtlo odpověď, že se jako spoluautoři cítili. 

Většina podtrhovala fakt, že vytvářeli unikátní příběhy a jejich dějové linie. „Cítila jsem se 

jako spoluautor, protože jsem vybírala pořadí. Nicméně, moje pozice byla vždycky 

podřízená, protože jsem se nikdy nerozhodovala, co napsat,“ 8F21. „V některých textech 

jsem vytvářel příběh,“ 9M18. „Vytvořil jsem nové příběhy,“ 35M15. „Tímto způsobem jsem 

o tom neuvažoval, ale je to dobrá definice toho, co jsem cítil…,“ 44M20. „Líbilo se mi, že 

jsem mohl opakovaně kombinovat odlišné části textu, vytvářet vlastní příběh,“ 64M20. 

„Samozřejmě, věřím, že to byl záměr původního autora,“ 53F20 

Respondenti specificky vyzdvihovali díla Dim O’Gauble, následované dílem 253, 

jako ta, která v nich (nejvíce) vzbuzovala pocit spoluautorství. „Obzvláště při 

čtení/prozkoumávání ‚Dim O Gauble‘. Pro mě to vypadá spíše jako hra než literární text. To 

samé u elektronické verze ‚253‘,“ 1M21. „Samozřejmě, že cítila. Zvláště, když jsem četla 

elektronickou verzi ‚253‘ nebo ‚Dim O Gauble‘ protože ty kusy textu, které se objevovaly 

na obrazovce, byly na mě,“ 4F21. „Záleží na knize, cítila jsem se tak například u Dim 

o Gauble,“ 15F21. „Pouze u Dim o Gauble,“ 65M19. 

 

6.5.7 Celkový dojem z prezentovaných děl elektronické literatury 

V závěrečné části, po seznámení se všemi zařazenými elektronickými texty, se 

respondenti měli vyjádřit, zda a jaké u nich spatřují společné problémy odvíjející se od jejich 

formy. Mezi s převahou nejčastějšími důvody (přičemž také zde bylo možno uvést pluralitu 

důvodů) se objevovaly obtížnost porozumění textu/následování příběhu (27 respondentů, 

tedy téměř 39 %) a nejasné použití/navigace (22 respondentů, tedy 31 %). Další důvody se 

objevují o poznání méně frekventovaně: nutnost používat počítač (8 respondentů), chaotická, 

zmatená struktura narativu (6 respondentů), příliš experimentální povaha textů 

(4 respondenti), špatný obsah (4 respondenti) atd.  



155 

 

Respondenti byli požádáni, aby všechny ukázky, na základě osobních preferencí, 

klasifikovali známkami od jedničky do osmičky (jednička představovala nejlepší známku, 

osmička nejhorší). Výsledky detailně prezentuje obrázek 6.12. U respondentů, k mému 

překvapení, zvítězilo dílo 253, které známkou 1-3 ohodnotilo více než 70 % (průměrná 

známka, kterou dílo obdrželo, je 2,9). Respondenti u něj vyzdvihovali snadnost čtení 

a porozumění, přehlednou navigaci, snadné porozumění a v porovnání s tištěnou verzí se jim 

zdála elektronická forma vhodnější. „Hezký design, snadný jazyk, dobrá orientace…,“ 34F18 

„Líbí se mi nápad prezentovat příběh tímto způsobem. Interaktivní verze byla lépe 

strukturovaná a jednodušší k manipulaci,“ 56M24 „Protože je to příběh, který mě nejvíce 

přitáhnul. Protože si myslím, že konkrétně tento získává nejlepší výhodu z elektronické 

podpory,“ 64M20. 

Na druhé a třetí místo respondenti zařadili Dim O’Gauble (s průměrnou známkou 3,4) 

a 253: The Print Remix (s průměrnou známkou 3,5). Porovnáním rozložení známek je zřejmé, 

že si obě díla vedla v oblíbenosti velmi obdobně. V případě Dim O’Gauble zúčastnění 

vyzdvihovali jeho multimediální komplexitu, estetičnost a fakt, že se dobrali příběhu. „Případ 

Dim O’Gauble byl nejzajímavějším příběhem z důvodu prezentované formy, zahrnující 

interaktivitu; hravý a zábavný způsob, jak procházet příběhem,“ 10M24 Obdobně smýšlí 

respondenti 12M16: „Z důvodu layoutu, stylu, hudby a příběhu a videa (bylo to jako hra).“ 

A participant 19M23: „Krásný design a všechno ostatní. Zajímavý, psychologický příběh. 

Vypadalo to jako kompletní balíček, jedno dílo.“ 

Tištěná verze 253: The Print Remix si respondenty získala zejména snadností 

uchopení a opět originalitou (v tomto se od elektronické verze neliší). 1M21: „Preferuji 

tištěnou verzi a doopravdy se mi líbí tato forma, nápad na takovou knihu. Chtěl bych tuto 

knihu číst od začátku do konce.“ „Byla to jediná [253: The Print Remix, pozn. aut.], která 

mne doopravdy zaujala a k jejímuž čtení bych se vrátila. Nechtěla jsem ji doopravdy dát 

z ruky. Kdybych nevěděla, že tu knihu budou potřebovat také další lidé, kteří se tohoto 

výzkumu zúčastní, zeptala bych se, zda si ji můžu vypůjčit...,“ 13F24. 

Z hodnocení je očividné, že u čtenářů v zásadě neuspěly klasické hypertextové 

novely, vyzdvihované teoretiky elektronické literatury, a to Victory Garden (průměrná 

známka 5,8) a afternoon, a story (průměrná známka 6,3). Z kompletních výsledků lze 

odvozovat, že napříč respondenty existuje koherentnější obrázek o tom, co se příčí jejich 
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čtenářskému vkusu, resp. co je dostatečně nezaujme. Naopak, mezi prvními třemi nejlépe 

ohodnocenými díly se vyskytují formálně odlišná díla, která neprofilují žádnou konkrétní 

čtenářskou orientaci. 

 

 

Obrázek 6.12 Graf reprezentace hodnocení respondentů jednotlivých ukázek zařazených do výzkumu 

 

Při srovnání recepce ukázek mezi hráči počítačových her a ostatními se významněji 

rozdílné výsledky objevují pouze v případě afternoon, a story, Dim O’Gauble a Cultures in 

Webs. Díla afternoon, a story a Dim O’Gauble se u nich těší větší oblíbenosti; na druhou 

stranu Cultures in Webs hodnotili hráči ve srovnání s nehrajícími hůře. Zatímco u díla Dim 

O’Gauble výsledky potvrzují moji hypotézu, nepatrné vyzdvižení afternoon, a story je 

zajímavé. Tím spíše, že se totožný vzorec neopakuje u stejného žánru zařazeného 

do výzkumu, tedy u Victory Garden. 
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6.5.8 Shrnutí hlavních závěrů výzkumu 

Respondenti svým přístupem k nabídnutým dílům elektronické literatury potvrdili 

hypotézu, rozhodující pro výběr jejich vzorku, a to že digitální domorodci jsou zběhlí 

v používání nových médií. Z výzkumu vyplynulo, že generace čtenářů-digitálních 

domorodců zatím obecně přistupuje k elektronické literatuře s očekáváními opírajícími se 

o jejich předešlé zážitky se čtením analogové literatury – prózy či poezie (nejméně patrný je 

tento přístup v případě Cultures in Web, tedy díla nefikčního). Tento rys zřetelně vystupoval 

například u kombinované ukázky tištěné a webové poezie kosmu V: Vniverse. Čtenáři 

opakovaně uváděli odkazy na knihu a tištěnou literaturu jako jejich čtenářský referenční 

rámec. O zařazených ukázkách elektronické literatury se vyjadřovali doslova jako o knihách. 

Z pozorování i výsledků z dotazníků rovněž vyplynulo, že žádný z respondentů se 

přímo nezalekl nezvyklé formy prezentace literatury na obrazovce počítače/notebooku, jež 

pro ně naopak představovala nekonvenční, v mnoha případech zajímavý a nevšední způsob 

četby. Je zřejmé, že generaci digitálních domorodců usnadňují uchopení (manipulaci, 

navigaci, interaktivitu) elektronické literatury také předchozí zkušenosti s novými médii 

v různých podobách, včetně případného hraní počítačových her, resp. seznamování se 

s rozličnými formami digitálního umění. To z nich však samo o sobě současně nečiní čtenáře 

ad hoc kompetentní a (dostatečně) připravené přijmout výzvu elektronické literatury, 

resp. v ní obsaženého literárního interaktivního narativu.277 

Výzkum prokázal tezi uváděnou napříč textem – elektronická literatura je specifickou 

uměleckou formou a s tímto vědomím k ní čtenář musí přistoupit, má-li být pro něj její četba 

minimálně neodrazující zkušeností, případně mají-li být jeho čtenářská očekávání naplněna. 

S tím souvisí též obsáhlejší a aktivnější role čtenáře, než na jakou může být zvyklý 

z konvenční literatury, ale na druhou stranu i z běžného používání technologií nových médií. 

Texty elektronické literatury nejsou ani standardními elektronickými texty, s nimiž se 

pravidelně setkává. Elektronická literatura v tomto smyslu boří zažité konvence čtení 

analogového textu, obdobně jako běžného digitálního textu. V roli čtenáře elektronické 

                                                 
277 Jako příklad můžeme uvést hypertextové odkazy, které jsou ve většině běžně dostupných elektronických 

textů zřetelně zvýrazněny. To naopak nebývá pravidlem u elektronické literatury, kde je na čtenáři, aby 

slova/pasáže, jež plní funkci hypertextů a umožňují pohyb textem, odhalil. Zatímco čtenář k textu 

elektronické literatury sice přistupuje se znalostí existence a funkce hypertextu, jeho latentní výskyt, 

předpokládající čtenářovo aktivní hledání, jej v řadě případů může od dalšího čtení odrazovat. 
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literatury je potřeba obsáhnout kompetence obou (gramotného uživatele platformy nových 

médií i gramotného čtenáře), přičemž jen s tímto přístupem lze postupně nabývat nové 

kompetence čtenáře elektronické literatury a v četbách dalších děl je alespoň částečně 

aplikovat. Respondenti opakovaně vyjádřili přání dobrat se ukončení/konce, který někteří 

nacházeli až při opětovných čteních, poté, co lépe pochopili specifickou narativní strukturu 

textu. To potvrzuje moji hypotézu, že větší požitek z elektronické literatury mají kompetentní 

čtenáři. 

I přes v minulosti zejména teoretiky rané hypertextové teorie proklamovanou touhou 

čtenářů být ve své roli aktivnější, tento postulát se obecně nepotvrdil. Respondenti byli 

u jednotlivých ukázek elektronické literatury (fikce, poezie i nefiktivního díla) dotazováni, 

jak si užili (enjoy) příběh (story) a celkový proces čtení textu (process of reading). 

Z porovnání vyplývá, že proces čtení shledávali obecně zábavnějším/zajímavějším než 

samotný příběh. Nutno však podotknout, že se jednalo o čtenáře poprvé se seznamující 

s elektronickou literaturou (tato skutečnost nebyla záměrná a jen dokládá zatímní spíše 

alternativní status elektronické literatury).278   

U ukázek fikce si respondenti opakovaně, napříč dotazníkem, stěžovali, že pokládají 

za náročné soustředit se na zápletku, pokud ji vůbec naleznou. Přes obecně pozitivní verbální 

komentování předložených ukázek elektronické literatury a proklamace, že seznamování se 

s jednotlivými texty pro ně bylo zajímavé a nezvyklé, by řada z nich, podle předložených 

odpovědí, upřednostnila vytištění textu a jeho čtení v konvenční, analogové formě (objevují 

se důvody, že by si přáli texty číst ve správném pořádku, dobrat se příběhu, ale též fakt, že 

fikci nechtějí číst z obrazovky).279 

Lze polemizovat, do jaké míry je tento fakt způsoben tím, že i přes určitou mediální 

gramotnost byly předložené ukázky elektronické literatury pro respondenty zcela unikátními 

ve způsobu čtení a požadované různé míře interaktivity. Tyto závěry potvrzují výsledky 

obdobného výzkumu Jamese Popea (2010), podle něhož autoři interaktivní fikce (termín, 

jehož Pope užívá místo literárního interaktivního narativu) kladou na čtenáře svou tvorbou 

                                                 
278 Přestože někteří respondenti v úvodu šetření konstatovali, že o elektronické, resp. digitální literatuře 

v minulosti slyšeli, nepotvrdilo se, že by některý z respondentů měl s touto literaturou předešlé zkušenosti. 

V některých případech se respondenti domnívali, že jim budou předkládány texty děl elektronických knih. 
279 Opakovaly se názory, že text je zmatený, neukončený ve smyslu rozuzlení děje. Čtenáři očekávali tradiční, 

zápletkově orientovaný příběh, s dějovým vyvrcholením. Právě tomu se však mnohdy vymyká také moderní, 

tištěná literatura a drama, více k tomu Jahn (2005). 
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příliš vysoké kognitivní nároky (nelze je snadno uchopit zažitými kognitivními schématy). 

To v konečném výsledku způsobuje, že čtenáři se nedostává barthesovské rozkoše z textu. 

Čtenáři by rovněž v díle rádi nacházeli nástroje, umožňující jim jasnější orientaci 

v rámci textu (tím spíše, že měli možnost porovnat díla, z nichž některá tyto možnosti 

obsahovala). V opačném případě je dílo rychleji odradilo; respondenti opakovaně uváděli, 

že se v něm ztráceli. „Myslím si, že je to docela ‚výzva‘ pro autora i čtenáře, jelikož to 

vyžaduje velmi vysokou koncentraci… Líbil se mi způsob, jakým si můžeš vystavět svůj 

vlastní příběh a nelíbila se mi zmatečnost, jaká tam při čtení může být,“ 64M20. Právě 

přívlastky zmatený/komplikovaný se při popisu toho, co se čtenářům u zvolených ukázek 

líbilo nejméně, objevovaly nejčastěji. 

Někteří si stěžují na fakt, že jim nejsou zřejmé postavy příběhu (autor je podle nich 

buď vůbec, nebo ne zcela dostatečně v úvodu představil). Čtenáři vyžadují, aby jejich četba 

byla odměněna ve formě jimi uchopitelného (třebaže s každým čtením proměnlivého) 

příběhu, což nebývá ve formě literárního interaktivního narativu vždy pravidlem. Tyto 

požadavky kladou nesporně vyšší nároky na autory v procesu psaní. S formou literárního 

interaktivního narativu se nevylučují. Vložená interaktivita a další možnosti umožněné 

publikováním v platformě nových médií (např. audiovizuální uchopení) by měly působit 

stimulujícím dojmem, aniž by příběh upozadily/rušily.  
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Závěr 

 

Lyotard (1984) označil tuto historickou epochu názvem počítačová společnost. 

Mobilní telefony, tablety, počítače, čtečky elektronických knih – pro mnohé běžná zařízení 

každodenní potřeby. Nová média ovlivnila naše uvažování o médiích stejně, jako (novou) 

mediální gramotnost. Transformovala a ovlivnila stávající formy a žánry obdobně, jak o tom 

kdysi v souvislosti se staršími médii přemýšlel McLuhan (1964). V relaci k technologiím 

nových médií na něj v konceptu remediace navázali Bolter a Grusin (1999). Ve vztahu 

k tématu této práce se můžeme zamýšlet například nad remediací knihy, i když v tom případě 

se dostáváme spíše k elektronické knize než elektronické literatuře. 

V úvodu antologie Postmodern Literary Theory napsal v roce 2000 její editor Niall 

Lucy: „... literatura je dnes velmi odlišným konceptem (ne-li odlišnou kulturní praxí 

a průmyslem) od toho, jakým byla pouze o generaci zpět, a tato myšlenka – ať už nahlížena 

jako posilující nebo narušující – je přičítána obvykle ‚postmodernismu‘ jako mocnému 

označujícímu toho radikálně nového a vyzývavého nebo všeho, co se nezdařilo ve studiu 

literatury v poslední době. Nejradikálnější ze všeho je možnost, že samotný pojem literatura 

činí postmodernismus neudržitelným.“ (ibid.: vii-viii) 

Platforma nových médií umožnila vznik elektronické literatury, která subsumuje 

diverzní skupinu žánrů. Přestože tyto nejsou výhradně determinovány technologiemi nových 

médií, bez porozumění jejich limitům a možnostem nelze jednotlivé žánry elektronické 

literatury teoreticky (a pro autory ani prakticky) obsáhnout. Elektronická literatura se od té 

konvenční nepochybně v mnoha ohledech odlišuje. Nicméně ani to nepokládám za důvod, 

abychom ji do oblasti literatury nezařazovali, jak jsem se v této práci pokusila, navzdory 

názorům některých teoretiků, prezentovat. Elektronickou literaturu považuji za obohacující 

součást nejen literatury v širším slova smyslu, ale také pro literární studia, teorii, nebo studia 

nových médií. Přistupovat k ní nelze jinak než interdisciplinárně. 

Domnívám se, že elektronická literatura 21. století si získala také v rámci diskurzu 

nových médií své pevné místo. Jak je z její krátké historie patrné, není neměnnou 

ontologickou kategorií. V porovnání s konvenční literaturou je textově bohatší ve smyslu 

rozmanitého prolínání mediálních textů. Estetiku psaného slova doplňuje stránka vizuální 

a akustická. Lze hovořit o juxtapozici estetiky nových médií a literatury. Výzkum 
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elektronické literatury musí nutně zahrnovat kromě otázek lingvistických také další typické 

rysy těchto hybridních, elektronických textů, tedy jejich multimedialitu, interaktivitu, 

navigaci. Právě tyto se ve svém celku podílejí na konečné literárnosti díla elektronické 

literatury. 

V porovnání s klasickou literaturou, kde je text úzce propojen s médiem (knihou), 

elektronická literatura obdobné spojení částečně popírá. Je pro ni příznačné, že text není 

spojen s jedním typem média, jako je tomu u tištěné literatury. Předmětné dílo elektronické 

literatury můžeme číst na tabletu, počítači, notebooku, pokud jej softwarově podporují. To jí 

však současně klade jistá omezení. Čtenář, který má zájem tuto literární oblast objevovat, 

musí disponovat příslušným rozhraním, tedy novým médiem ve formě hardwaru, stejně jako 

softwaru.280 Vedle toho, v porovnání s klasickou knihou, elektronická literatura, jejíž 

uchovávání je bytostně závislé na technologiích podléhajícím enormně rychlému vývoji 

v čase, oproti knize dříve zastarává.281 S tím souvisí též problematika vhodného archivování 

elektronické literatury pro další generace (mnoho prvotin elektronické literatury se 

v důsledku toho ztratilo v proudu dějin). 

Jak je, věřím, z textu této práce zřejmé, nová média mají bezesporu dopad 

na samotnou narativní praxi, ale i teorii. Forma média ovlivňuje uchopení a prezentaci 

narativu na všech jeho úrovních, tedy sémantické, syntaktické i pragmatické. Nejinak je tomu 

v případě nových médií. Narativ může a nemusí (zčásti nebo zcela) reflektovat a využívat 

idiosynkrasie jednotlivých médií, v tomto směru lze spatřovat rozdíly například mezi 

elektronickými knihami a elektronickou literaturou. 

 

„Počítač může být využit k tomu, aby rozšířil nebo zničil tradiční narativní koncepty 

všemi možnými způsoby, ale jeho schopnost kombinovat naraci a simulaci je zvláště 

významná v digitálním umění, elektronické literatuře a videohrách.“ (Montfort 2009 

[2007]: 172) 

                                                 
280 Příkladem, poetické dílo V: Vniverse, volně dostupné online, je možno v jeho plné interaktivní verzi 

objevovat pouze, je-li na daném hardwaru nainstalován Adobe Shockwave plug-in, na což dílo čtenáře 

upozorní a nabídne mu odkaz, kde je možné jej zdarma nainstalovat, pokud je tato instalace kompatibilní 

s operačním systémem příslušného zařízení. 
281 Například jen málo počítačů umožňuje otevřít rané pokusy elektronické literatury zaznamenané 

na disketách, obdobně řada hmotných původních děl nakladatelství Eastgate Systems už dnes není operačními 

systémy podporována, případně novodobé hardwary na standardní úrovni automaticky neobsahují mechaniku 

CD-ROM. Propagace a zajištění udržování funkčnosti děl elektronické literatury zatím zůstává zejména 

v rukou jejích autorů a nakladatelů, na jejichž webových stránkách se nejčastěji vyskytují. 
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Elektronickou literaturu od jiných forem digitálního umění odlišuje převládající 

význam narativu. S ním pracuje v porovnání s klasickou, analogovou literaturou odlišně, jak 

bylo napříč touto disertační prací uvedeno. Tak, jako si knihu můžeme vychutnat pouze 

tehdy, rozumíme-li jazyku, jakým byla napsána, obdobné platí i v případě elektronické 

literatury, jíž nelze s potěšením zakoušet, nerozumíme-li, metaforicky řečeno slovy 

Manovicha (2001), jazyku nových médií, nebo ještě lépe přímo jazyku elektronické literatury. 

Ten je tím novým, co odlišuje nová média od starších mediálních forem, elektronickou 

literaturu od konvenční. Pro úspěšnou interpersonální komunikaci je vyžadována platforma 

v podobě sdílení jazyka a významů (jimž oba komunikátoři rozumí a které jsou pro ně 

zasazeny do blízkého kontextu); obdobné předpokládá komunikace na úrovni 

uživatele/čtenáře/hráče versus nová média (elektronická literatura). 

Interaktivní narativ je formou narativu přesahující verbální artefakt. Literární 

interaktivní narativ otevírá nové možnosti práce s textem, umožňuje pronikat do textu 

novými způsoby, objevovat jeho odlišné souvislosti, být v interakci s ním aktivnějším. 

Příběhová složka literárního interaktivního narativu není obvykle lineární a souvislá, jak je 

typické pro konvenční narativ, není fixní. K literárnímu interaktivnímu narativu lze do určité 

míry přistupovat v rámci naratologické tradice, nicméně s uvědomováním si 

charakteristických rysů, a s tím souvisejících odlišností počítačově založených technologií 

nových médií v kontrastu k narativu v médiích analogových. Jeho studium jsem v této práci 

prezentovala právě pomocí teoretického rámce naratologie, s přesahy zejména do studia 

nových médií. 

Přístup ke studiu literárního interaktivního narativu (ať už pro něj teorie zvolí 

jakýkoli fixní název) by neměl být ani příliš oslavným (jak tomu bylo zejména v případě 

raných prací na začátku 90. let 20. století282), ani příliš kritickým (jak se tomu někdy děje 

u skupiny zatvrzelých naratologů). Není bez zajímavosti, že řada, zvláště prvních autorů 

teoretických statí o (literárním interaktivním) narativu v prostředí nových médií byla a je 

současně činnými autory v elektronické literatuře. Právě tyto praktické zkušenosti jejich 

teoretické bádání přímo ovlivňovaly. 

                                                 
282 Vyzdvihována byla zejména její nelineární struktura a nesekvenčnost jako unikátní rysy, nicméně nutno 

poznamenat, že tyto principy můžeme nalézt v experimentálních obměnách také u tradičního narativu. 
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„Film a televize, ‚interaktivní‘ video instalace a videohry otevírají virtuální světy, 

do nichž lze vstoupit, aniž by k tomu bylo třeba znát písmo. To však nesmí svádět 

k chybnému závěru, že ke vstupu do těchto světů není zapotřebí žádného kulturního vědění, 

jež je pro tato média specifické,“ píše Struck (1999) v eseji Svět médií.  To samé platí jak 

pro čtenáře, tak současně pro autory děl elektronické literatury. Autoři musí dobře promyslet 

vyváženost mezi pozorností kladenou na psaní a na kreativní tvorbu a ostatními, 

techničtějšími atributy textu, které v souhrnu dotvářejí jeho literárnost. Právě technické 

aspekty a možnosti by čtenáře neměly zahltit a narativ zcela odsunout do pozadí. 

Elektronická literatura se zatím zjevně nestala součástí dominantního literárního 

diskurzu, stále je spíše okrajovou záležitostí a je možné, že u této pozice zůstane. Domnívám 

se, že to do jisté míry souvisí též s menším zájmem komerčních nakladatelství (významněji) 

podporovat tvorbu elektronické literatury v porovnání s tou konvenční. Srovnáme-li situaci 

elektronické literatury s herním průmyslem283, pak jeho progresivní rozvoj posledních let je 

mimo jiné spojený právě se zájmem komerčních subjektů, kteří jej podporují. To se projevuje 

mimo jiné tím, že jsou ochotni investovat už v průběhu tvorby do jeho designu, testovat jej, 

aby jednotlivé prvky byly v rovnováze a byly předpokladem pro co možná nejpřívětivější 

hráčovu zkušenost, potažmo komerční úspěch nabízeného produktu. S tímto přístupem se 

v elektronické literatuře nesetkáváme. 

Na autory elektronické literatury jsou obecně kladeny vyšší nároky. Většina děl bývá 

dílem jediného autora. Ten v sobě, kromě narativního talentu, musí do určité míry skloubit 

také technické, resp. výpočetní kompetence (jakkoli, na trhu existují softwary, které mu 

v tomto ohledu psaní zjednodušují a znalosti programování nepředpokládají, je alespoň 

minimální znalost žádoucí). V předloženém výzkumu recepce byla v tomto ohledu výjimkou 

autorka Stephanie Stricklandová, která si pro elektronickou část svého díla přizvala 

na pomoc s praktickým uchopením rozhraní digitální umělkyni C. Lawsonovou.284 

Nová média nepopiratelně zanechala stopu na způsobu, jakým čteme elektronické 

texty, nejen elektronickou literaturu. Pokud jsme četbu tradiční literatury spojovali 

                                                 
283 V něm se nabízí hledat paralely – právě ve videohrách nacházíme kořeny interaktivního narativu a za jejich 

oblibou bývá spatřován důvod rychlého prosazení počítačů do domácností. 
284 Konečně, též pro autora je software, v němž se rozhodne psát a publikovat, do určité míry určující, 

případně omezující jeho možnosti, kreativitu (jako příklad může posloužit zejména pro autory hypertextové 

fikce speciálně vyvinutý software Storyspace, o jehož kvalitách i limitujících faktorech bylo v textu 

pojednáno). 
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s pozorným čtením do hloubky (ačkoliv také zde jsou historicky patrné rozdílné nároky 

kladené na čtenáře, akt čtení a interpretaci obecně), zvyklosti obklopující čtení se v prostředí 

nových médií změnily. Čtení je laterálnější, s možnostmi, které text často nabízí, představuje 

větší výzvu pro naši koncentraci. Nároky kladené na čtenáře elektronické literatury jsou 

rovněž o něco vyšší. Neznalého čtenáře, leč počítačově gramotného, mohou odradit. Pokud 

přistoupíme na názor, že vyprávění příběhů je formou kognitivní hry, která nám mimo jiné 

umožňuje simulovat fikční světy, pak elektronická literatura, a ještě výrazněji její texty, které 

využívají literárního interaktivního narativu, tuto hru umocňují svou podstatou uchopení, 

svým čtením a je účelné znát, metaforicky řečeno, pravidla. 

„Opravdu jen velmi málo lidí někdy přečetlo celý text afternoon, protože je docela 

dobře možné, že nikdy nenajdete cestu skrze všechny rozličné cesty,“ vyjádřila se v roce 

1997 pro noviny The New York Times Paula Geyhová, jedna z editorek antologie Postmodern 

American Fiction: A Norton Anthology, do níž byly tehdy vůbec poprvé zařazeny dvě díla 

elektronické literatury (jedním z nich bylo odkazované afternoon, a story).285 Lidé podle ní 

přestávají číst Joyceovo dílo z různých důvodů, zřídkakdy však proto, že by se domnívali, že 

již obsáhli všechny jeho možnosti. 

Domnívám se, že pro další vývoj elektronické literatury a literárního interaktivního 

narativu je bezesporu klíčová právě čtenářská reflexe. Přestože je pro její pochopení nutno 

vzít v úvahu její specifika, nelze čtenářský prožitek redukovat na čísla, procesy a interakce. 

Tento pohled jsem se v této disertační práci pokusila postihnout a doplnit o závěry 

vyplývající z mého výzkumného projektu recepce elektronické literatury s důrazem 

na literární interaktivní narativ v generaci tzv. digitálních domorodců (v konkrétním případě 

respondentů ve věku 14-24 let). Úlohu podobně uchopených průzkumů shledávám v tom, že 

mohou sloužit jako korektiv pro autory elektronické literatury v tom smyslu, aby lépe poznali 

očekávání a nároky čtenářů a mohli je reflektovat. 

Z jeho výsledků vyplývá, že respondenti by v protikladu k názorům skupiny 

teoretiků, podle nichž rozkoš z textu elektronické literatury vychází zejména z nových 

interaktivních čtenářských možností a proměnlivosti textu (cf. Bolter, 2001; Douglasová, 

1994), naopak uvítali zřetelnější narativní strukturu a vývoj, a to i na úkor některých 

z vyzdvihovaných atributů literárního interaktivního narativu. Je zřejmé, že mezi 

                                                 
285 cf. Mirapaul (1997). 



165 

 

respondenty existuje koherentnější obraz o tom, co se příčí jejich čtenářskému vkusu, resp. co 

je dostatečně nezaujme (mezi jinými překombinovaná navigace, nejasná funkčnost odkazů, 

nezajímavý layout). Na druhou stranu, současně lze konstatovat, že řadu respondentů 

objevování nových forem textů zaujalo, a to i tehdy, pokud obsah některých děl pokládali 

za zmatený, event. postrádali dostatečně se vyvíjející fabuli. Z pozorování jejich čtení je 

patrné, že se opakovaně snaží do textu proniknout. To, z mého pohledu, dává vhodně 

uchopené formě elektronické literatury, resp. literárního interaktivního narativu jasnou naději 

do budoucna. 

„Tak, kam se odsud vydáme, zajímá-li nás otevření interaktivních narativů širší 

komunitě autorů a čtenářů?“ ptá se Pope (2010) v závěru své studie zaměřené na čtenářskou 

odezvu hypertextové fikce, jež mne k předmětnému výzkumu původně inspirovala. (ibid.: 

90) Zda elektronická literatura zůstane pouze okrajovou, experimentální formou nebo dojde 

k jejímu rozšíření, zůstává otázkou. Její vývoj mají, ve velké míře, ve svých rukou samotní 

autoři. Vývojem zajisté procházejí též čtenářovy nároky a očekávání (právě ta jsou u většiny 

z nich stále spojena se zážitky vycházejícími z předešlých zkušeností s tištěnou literaturou, 

bez ohledu na jejich gramotnost v oblasti nových médií).  

Pro porozumění kontextu čtení elektronické literatury je nutno oprostit se 

od technodeterministické euforie. Přestože z výsledků mého šetření vyplývá, že tito mladí 

lidé část svého volného času stále věnují četbě (navzdory obecně proklamovaným výrokům, 

že mladí lidé nečtou), správně uchopená forma literárního interaktivního narativu, a v širší 

perspektivě elektronické literatury, může být prostředkem, jak ke čtení častěji přilákat mladší 

generaci čtenářů. Ostatně, jak bylo zřejmé u nefiktivní ukázky Cultures in Webs, zařazené 

do výzkumu, interaktivní forma v této podobě respondenty lákala. Opakovaly se pozitivní 

reakce na fakt, že naučný text vhodně doplňují obrázky, videa a zvukové záznamy. Proces 

takového vzdělávání označovali za zábavu. 

„Nic není riskantnější než predikce,“ píše Haylesová (2008: 159) při svém zamyšlení 

nad budoucností elektronické literatury a předpověď vyřkne. „… digitální literatura bude 

signifikantní součástí kánonu dvacátého prvního století.“ (dtto.) Tato predikce se v zásadě 

vyplnila, pokud si uvědomujeme, že Haylesová v tomto případě neztotožňuje digitální 

literaturu s elektronickou, ale subsumuje pod ni též elektronické knihy. S Haylesovou nelze 

než souhlasit, nicméně si dovolím formulovat predikci konkrétně směrem k fenoménu 
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elektronické literatury. Podle mého přesvědčení má budoucnost, vyžaduje ovšem zkušeného, 

gramotného čtenáře. Nová média v sobě sice zahrnují potenciál rychlého technologického 

rozvoje a s ním spojeného spektra technických možností, nicméně čtenáři potřebují 

k adaptaci svůj čas. Na tištěnou knihu jsme si měli možnost zvykat několik století, 

v porovnání s pouhými zhruba třemi desetiletími v případě literárního interaktivního 

narativu, resp. elektronické literatury. 
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Summary 

 

Stories are an integral part of each of our lives. We find them everywhere, every day, 

in all media. Ubiquitous from early childhood, narrative competence is taught via fairy tales. 

We must often present several of our everyday and extraordinary experiences in the form of 

a narrative286, be it for personal or professional purposes. Stories are part of our community 

as well as society, they are a reflection of the world as seen by phenomenology. Interest in 

stories, more specifically narrative, can be found already in the works of the ancient 

philosophers. Nowadays it permeates through and across many scientific disciplines, not only 

the humanities. From an evolutionary point of view (e.g. literary Darwinism), the popularity 

of telling stories in human history has played a positive role. By simulating events, we can 

be taught to survive in the world; theoretically preparing for the dangers found in life. The 

popularity of stories is thought by psychologists to develop more contextual empathy, which 

is cited as a condition for success in contemporary society.  

The emergence of new media287 prompted  the establishment of a new discipline in 

the humanities and social sciences – New Media Studies.  Also, for them, like the (traditional) 

media studies, interdisciplinarity is characteristic. Compared to historically older media 

forms, new media are characterized by very rapid and intense technological changes. Their 

interest is the revision of the classical concepts of media studies (including interactivity), but 

also the new concepts based on their characteristic features. 

This is related to the issues of terminological and conceptual codification, refinement 

of frameworks, which are crucial for each field. It is clear (hopefully) the provisional 

persistence of the terminology of this young field. Under the influence of, in particular, 

technological progression, it is changing so that new media studies can respond to change. In 

some cases, of course, a different terminology is purposeful, used as a means of profiling 

with the prior art, respectively, development stages. These complications were also reflected 

                                                 
286 In everyday speech, we usually do not distinguish between narrative and story as just one of the 

components of narrative. The terminological volatility is typical of my study of narrative (a literary interactive 

narrative). 
287 In this work, the author adhered to the terminological use of new media, as understood, for example, by 

Lister et al. (2009) [2003] or Manovich (2001), the title for a group of media – a counterpart to traditional, 

analogue media. 
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in the writing of this dissertation.288  The most obvious terminological challenge I have 

encountered in grasping the topic of this dissertation is directly related to its title Digital 

storytelling with an emphasis on interactive narrative. From the beginning, my intention was 

to cover the area of electronic literature, which was (not only) characterized by 

terminological fragmentation. At the time when, as a PhD. student, I chose the title of a 

dissertation, I opted for the digital narrative option. That was from my point of view 

appropriately and literally referring to the intended content intent. Over time, however, the 

terminology of digital narration, more accurately digital storytelling, has been relatively 

clearly profiled and its meaning has shifted towards a separate, different concept (or 

movement), only partially overlapping with the theme of this work above. Therefore, from 

today's point of view, the title of my thesis seems to me to be not entirely accurate. For this 

reason, I decided to use the term electronic literature as a terminus technicus instead of the 

titular terminology. At the same time, I agree with Rettberg’s (2019) statement that the term 

electronic literature connotes ‘both a continuity and a break between contemporary literary 

practices in digital media and hundreds of years of literary tradition’. (ibid .: 4) 

It is difficult to define electronic literature, especially if the validity of the definition 

is to withstand time and rapid technological development, which the authors of the electronic 

literature are also adapting to their creation (the means and technologies chosen for both its 

grasping and presentation). New media has generally influenced how we think about 

literature, which is rather related to the philosophical question of the essence of literature. 

Literature is no longer the exclusive environment of verbal literary texts, if we accept the 

idea that it subsumulates the field of electronic literature as it proposes. New media has 

underscored the intangible dimension of the book as opposed to its current majority as a 

printed material object. Poetics of electronic literature is inextricably linked to the 

technological nature of the new media; its texts make use of the possibilities that their 

attributes and the environment generally provide. As conventional289 literature is limited by 

its physical form of a book as an artefact, the electronic literature finds its limitations and 

                                                 
288 An example per se is the terminology of new media, particularly problematic to the historical context, and 

the efforts of some authors to avoid it. Similarly, in the case of electronic literature or interactive narrative. 
289 The term conventional in connection with literature is referred to in the text as opposed to electronic 

literature, not as a qualitative assessment of aesthetic quality. 
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boundaries in the capabilities of the software and hardware. With due care, a book can survive 

for centuries, the lifetime of electronic literature is once again closely linked to the interface, 

that is, the technological support for the selected software and compatible hardware. Works 

of electronic literature must be born digital.290 

 I believe that electronic literature should be viewed both in the spirit of new 

(necessarily interdisciplinary) literary horizons while recognizing the existing literary 

tradition.291 Understanding electronic literature is not possible without understanding the 

technological context, postulates Rettberg (2019) and I agree with it. Indeed, the ontological 

essence of electronic literature, like its aesthetics (as opposed to electronic books), is 

influenced by digital computation. New media is inherently multimodal, like electronic 

literature.  An electronic literature reader is encouraged to be more active while approaching 

these specific texts and their interpretation. Knowing this, the working definition of 

electronic literature could be as follows: electronic literature covers a diverse group of literary 

forms and genres directly created in the new media technology platform and using their 

attributes (including networking), except for the simple digital conversion of conventional 

(analogue) literature. 

The new media platform offers the potential for both a new approach to the traditional 

form of narrative and the emergence of a new narrative form, interactive narrative, which is 

also used within the genres of electronic literature. New media have generally influenced the 

creation of narrative, the way we experience it, its interpretation. Also, interactive narrative 

cannot be approached in a way which is not interdisciplinary. It is a concept of mutual (ideally 

artistic) interconnection between and across technology platforms of new media and text, 

consisting of a variation of verbal and nonverbal semiotic sources: words, static and moving 

images, graphics, sound, noises, etc. It is their symbiosis that is enabled by the fact that all 

semiotic forms are recorded in the same code, while at the same time retaining the 

characteristics of a cultural tradition. (Manovich, 2001) We mean a symbiosis in the sense of 

a computer-enabled process that communicates in a way that it could not be communicated 

in analogue media. The interactive narrative assumes simultaneous presence of elements of 

                                                 
290 cf. Hayles (2008). 
291 cf. Hayles (2008), who in the subtitle of her book speaks of the New Horizons for the Literary of Electronic 

Literature; or Rettberg (2019), who postulates that electronic literature allows us to explore new horizons, but 

also introduces us to a "retrospective journey" to better understand the evolution of literature. (ibid .: 6) 
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narrative and interactivity, merged, created and made available to us in the new media 

environment. In many cases, it is not only an expression of the artist’s artistic license in their 

grasp, but it is subject to technical limitations. 

This dissertation thesis is divided into six chapters, introduction, conclusion, list of 

references and, finally, list of appendices.  The inclusion of the introductory three chapters is 

intended to present a broader interdisciplinary context, i.e. where I situate my thinking about 

the field of electronic literature and interactive narrative, what I refer to, how to think within 

the fields of narratology, media studies, and new media studies. These chapters must, to a 

certain extent in view of their broad scope, only remain at the level of the notes. They open 

the dialogue. The following three chapters comprehensively represent electronic literature, 

the concept of interactive narrative, and finally the results of data analysis of the reader-

oriented empirical study of electronic literature with an emphasis on interactive narrative in 

the generation of digital natives. I believe that awareness and consideration of readers’ 

expectations is essential for the further development of electronic literature. 

The aim of my dissertation is to grasp the electronic literature within the study of new 

media, its incorporation into the scientific discourse with regards to the continuity of literary 

tradition, which is missing in Czech published texts. At the same time, I focus on the 

prototypical aspects of the interactive narrative, and in this approach, the reference 

framework is often a comparison with conventional narrative, where certain simplifications 

cannot be avoided. I approach interactive narrative in the continuity of narratological 

tradition, as a form of poststructuralist or postmodern narrative. With the chosen concept and 

the analysis of the reception of electronic literature, I am trying to record the state of the art 

of a progressively changing field, which could be followed up. 
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