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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je analýza kritických reflexí tří vybraných románů s 

válečnou tematikou, které zároveň spadají do kategorie Young Adult literatury. V první 

části práce se zabývám Young Adult literaturou obecně, jejím vývojem a žánrovými 

tendencemi. Jedna kapitola je věnována i literární kritice a stručné charakteristice 

sledovaných periodik a odůvodnění, proč jsem si k analýze zvolila kritické reflexe v nich 

uveřejněné. Hlavní část práce pojednává o dílech V šedých tónech Ruty Sepetysové, Anna 

a Vlaštovčí muž Gavriela Savita a Zlodějka knih Markuse Zusaka a především o jejich 

mediálních ohlasech publikovaných v českém i zahraničním tisku. 

 

Annotation 

The subject of this thesis is the analysis of critical response to three selected novels 

featuring war theme as well as being written as literature for Young Adults. The first part 

of the thesis is devoted to Young Adult literature in general, its evolution and trends. This 

part also explains literary criticism as a term, explores its history, and briefly describes the 

character of analyzed media. The main part of the thesis is dedicated to the novels titled 

Between Shades of Gray by Ruta Sepetys, Anna and the Swallow Man by Gavriel Savit and 

The Book Thief by Markus Zusak, and the critical response to the books both in Czech and 

foreign press.  
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Úvod 

 

Předmětem mé bakalářské práce je válečná tematika v Young Adult literatuře a 

analýza vybraných děl a jejich kritických reflexí v domácích i zahraničních médiích. Toto 

téma jsem si zvolila proto, že mě zajímalo, jak obraz válečných let zpracovávají současní 

autoři adresující svou tvorbu dospívajícím a jak jejich literární pokusy posléze reflektují 

kulturně zaměřená, ale i tematicky nevyhraněná média. Sledovala jsem také, jak se kritické 

ohlasy zahraničních a českých kritiků liší.  

Byť se v současných románech pro dospívající čtenáře téma války objevuje 

poměrně hojně, nejen druhé světové, ale například i války ve Vietnamu nebo konfliktů 

z ještě dřívějších století (občanská válka, Velká válka atp.), v české překladové produkci 

cílené na tzv. Young Adults (mladé dospělé) se stále vyskytují poměrně zřídka. Největší 

zastoupení má právě druhá světová válka – a proto se v této práci zabývám díly Young 

Adult literatury, jež ji tematizují.  

V první kapitole jsem se kromě toho zaměřila i na vymezení termínu Young Adult 

literatury, stručně jsem popsala i historické milníky a charakterizovala její žánrové 

tendence v dějinách i současnosti. 

Nejznámějším románem pro dospívající s tematikou druhé světové války je 

pravděpodobně Chlapec v pruhovaném pyžamu Johna Boynea, který v Česku vyšel 

v několika vydáních, a byl dokonce zfilmován. Analýze Boyneova díla jsem se však 

rozhodla nevěnovat samostatnou kapitolu, neboť byl román díky své popularitě mnohokrát 

analyzován v jiných odborných textech. Nicméně v celkovém kontextu jej pro 

nezpochybnitelné literární kvality nelze opomenout. I proto se jím budu stručně zabývat 

v teoretické části v rámci podkapitoly Tematika válečných konfliktů v Young Adult 

literatuře. 

Následuje úvod do literární kritiky, v němž jsem definovala, co pod pojmem 

literární kritika rozumíme a kdo se ve světových i českých dějinách kritice věnoval, ať už 

z teoretického nebo praktického hlediska, a úvod do kvalitativní analýzy. Dále jsem 

stručně popsala periodika, z nichž jsem vybírala recenze a kritiky věnující se zvoleným 

dílům. Těmi je román V šedých tónech Ruty Sepetysové, Anna a Vlaštovčí muž Gavriela 

Savita a Zlodějka knih Markuse Zusaka.  
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V šedých tónech Ruty Sepetysové (2013) jsem si vybrala proto, že se zabývá méně 

častými tématy; zatímco holokaust zpracovala celá řada autorů, okupaci Litvy a deportaci 

Litevců na Sibiř se věnovalo spisovatelů o poznání méně. Ruta Sepetysová navíc v roce 

2016 navštívila Prahu v rámci festivalu Young Adult literatury HumbookFest, kde byla 

jedním z hlavních hostů. Českým čtenářům je velmi dobře známá a její romány 

vyhledávají. 

Totéž platí o Zlodějce knih Markuse Zusaka (2009). Tento román patří k autorovým 

nejznámějším nejen celosvětově, ale i v tuzemsku. Téměř všude byl prezentován jako 

román pro čtenáře Young Adult. Zajímavé ovšem je, že v Zusakově rodné Austrálii byl 

publikován v rámci literatury pro dospělé čtenáře a někteří recenzenti se dokonce 

domnívají, že sám Zusak jej zamýšlel adresovat dospělým; už jen proto, že na první pohled 

atributy Young Adult románu, které rozebírám v následujících kapitolách, prvoplánově 

nesplňuje. Přesto mezi mladými čtenáři dosáhl takového úspěchu a vysokých prodejních 

čísel, že se v roce 2013 dočkal i filmového zpracování. Román vyniká svou vypravěčkou – 

Smrtí, psychologií postav i kompozicí, což budu šířeji analyzovat v samostatné kapitole.  

Anna a Vlaštovčí muž (2016), debut a zatím jediný román amerického prozaika 

Gavriela Savita, se od většiny válečných románů odlišuje svou poetičností. Děj jako by 

v Anně a Vlaštovčím muži ustupoval důmyslné symbolice – ani to nebývá u válečných 

románů nebo románů pro Young Adults příliš častým jevem. I přes svou komplikovanost 

se útlá kniha stala bestsellerem a do češtiny byla přeložena pouhé čtyři měsíce po vydání 

originálu. Pro výše zmíněné rozdílnosti mezi Annou a Vlaštovčím mužem a jinými romány 

stejného žánru se stejnou cílovou skupinou jsem se rozhodla Savitovu prvotinu do práce 

zařadit. 

V analýze kritických reflexí jsem se zaměřila i na to, zda recenzenti v hodnocení 

přihlíží k tomu, že byly romány určené dospívajícím čtenářů, případně hodnotí, jestli a jak 

splňují znaky pro Young Adult literaturu typické a zda by danou knihu doporučili i 

dospělým čtenářům. Cílem bylo hodnotit i to, na co kladou ve svých recenzích největší 

důraz; jestli analyzují spíše děj, postavy nebo jazyk, zda zahrnují kontext autorovy tvorby, 

případně literárně-historický kontext. Předmětem mého zájmu byl i výklad jednotlivých 

částí románu danými recenzenty; zvlášť u Savitova díla, které hojně užívá symboliky, jejíž 

vnímání se u jednotlivých autorů může různit. V neposlední řadě jsem se věnovala i 

komparaci analyzovaných reflexí. 
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Je třeba zdůraznit, že některé romány – například V šedých tónech – zaznamenaly 

větší kritický ohlas v zahraničí, a to zejména v anglosaských zemích, na jejichž recenze 

jsem se rozhodla zaměřit a zpřesnila jsem podle toho názvy jednotlivých kapitol. Přesto 

jsem analyzovaná periodika vybírala tak, aby v práci měla pokud možno podobné 

zastoupení média anglosaská i česká. Česká jsem pak volila tak, aby se mezi 

analyzovanými periodiky objevily celostátní deníky typu Hospodářských novin, kulturní 

časopisy jako je Tvar, ale i literární servery. Jako jejich zástupce mi posloužila 

iLiteratura.cz.  
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1. Vymezení termínu Young Adult literatura a její 

historický vývoj 
 

Zjednodušeně by Young Adult literatura mohla být definována prakticky jako 

jakákoliv literatura, kterou si čtenář ve věku od 14 do 20 let zvolí k četbě, ať už pro školní 

účely nebo potěšení. Tato poměrně vágní definice však už v základech naráží na jeden 

problém, a to stanovené věkové rozmezí cílové skupiny. Literární teoretici se na něm totiž 

neshodují. Někteří čtenáře Young Adult literatury definují jako mladé dospělé ve věku od 

18 do 22 let, jiní dokonce inklinují k rozmezí 21 až 25 let. 1 Nakladatelé si ale uvědomují, 

že velký rozdíl ve smýšlení může být i mezi čtrnáctiletým a šestnáctiletým člověkem, proto 

se z Young Adult literatury vyčlenily další subkategorie. Například ve Spojených státech 

se vyvinul druh Young Adult literatury psané pro ty, kteří se věkem nacházejí mezi 

dětstvím a adolescencí, a je i literaturu pro ně určenou popisuje jako tzv. „tweeners“.2  

Další komplikaci mnozí spatřují právě v samotném termínu „Young Adult 

literatura“. Ani toto pojmenování totiž není ustálené, třebaže v posledních letech je 

knihkupci, nakladateli i na akademické půdě používáno nejčastěji, zejména v anglosaském 

světě. Tam se pro literaturu pro mladé dříve majoritně užíval termín „adolescence 

literature“, ale byl postupně nahrazen, protože podle některých odborníků evokoval 

„nedospělost“ v pejorativním smyslu. Stejně tak vymizely názvy jako „juvenile literature“, 

„junior novel“ nebo „juvie“, naopak v současnosti bývá termín Young Adult literatura 

často variován na „teen fiction“ či „teenage books“.3 Také v některých českých 

knihkupectvích je zažitá sekce „pro děti a mládež“ vytlačována stále populárnějším 

označením Young Adult – a literatura pro děti je tak zřetelněji oddělena od té pro mladé 

dospělé a dospívající.  

Karen Coatsová v publikaci Handbook of Research on Children's and Young Adult 

Literature zmiňuje, že názory na to, kde je hranice mezi literaturou pro děti a mládež a 

mezi literaturou pro Young Adult, se poměrně liší a různí odborníci je definují za pomoci 

jiných měřítek. Ona sama zastává názor, že literatura pro děti je ta, kde je pro „ty zlé“ vždy 

připraven odpovídající trest, a naopak odměna či dobrý konec pro „ty hodné“. Je-li však 

                                                           
1 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 3–4. 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž. 
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morální hranice mezi dobrem a zlem diskutabilnější, spadá podle Coatsové takový příběh 

jasně do kategorie literatury pro Young Adults. 4  

Jestli můžeme Young Adult literaturu něčím vymezit, pak to není věk čtenáře ani 

souhrnné pojmenování, jímž by se měla celosvětově označovat, nýbrž téma, které je jí 

společné, a to napříč bohatou škálou žánrů: hledání sebe sama. Protagonista, s nímž se 

čtenář touží v určitých životních aspektech identifikovat, čelí vnitřnímu či vnějšímu 

konfliktu, který jej v závěru posune blíž k hranici dospělosti, k uvědomění si toho, jakým 

člověkem se stane, jaké zastává hodnoty a jaké místo zaujímá ve společnosti. 5 

K bližší specifikaci můžeme využít i následující charakteristiky. Aby se čtenář 

mohl ztotožnit s hlavním hrdinou v co největší míře, využívají autoři Young Adult knih 

často vyprávění z pohledu mladého člověka. Ich-forma dodává příběhu na naléhavosti, 

větší emocionální autenticitě. Nicméně skrývá řadu nevýhod. Patří mezi ně například 

nemožnost popisovat myšlenky či pocity jiných, a když, tak pouze zprostředkovaně a 

dvojrozměrně. Proto řada autorů využívá střídání vypravěčské perspektivy, případně 

kombinaci ich-formy a er-formy. Někteří jsou však tak zkušenými vypravěči, že dovedou 

pocit intimnosti mezi postavou a čtenářem, kterou nabízí ich-forma, vyvolat i přes 

kompletní naraci příběhu v er-formě. 6 

Dospělé postavy zároveň dostávají minimum prostoru a vystupují spíše epizodicky, 

často také jednají šablonovitě a nepodléhají vnitřnímu vývoji v průběhu vyprávění. 

Autorským odůvodněním může být, že mladí protagonisté mají být těmi, kteří vyřeší 

problémy, s nimiž se potýkají – ne dospělí, ať už se jedná o rodiče nebo třeba učitele. 7 

Reportér magazínu Time, David Spritz, přišel v roce 1999 s teorií, že „teen fikce 

může být prvním literárním žánrem zrozeným z internetové éry. Její rychlé tempo čerpá 

z demografické blízkosti s MTV… internetem a lehkostí, s jakou děti zpracovávají 

informace z nekonvenčních formátů.“ 8 (překlad A. M.) Young Adult literatura, přestože 

jinak nazývaná, ve skutečnosti samozřejmě vznikla dávno před internetem. Nicméně 

                                                           
4 COATS, Karen: „Young Adult Literature: Growing Up, In Theory“, in: Handbook of Research on 

Children’s & Young Adult Literature, Illinois State University, Routledge, 2010, s. 315–329. 
5 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 4. 
6 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 28–30.  
7 Tamtéž. 
8 „Teen fiction may, in fact, be the first literary genre born of the Internet. It’s fast-paced narratives drawn 

upon the target demographic’s kindship with MTV… and the Internet and kids‘ ease in processing 

information in unconventional formats.“ SPRITZ, David. In: NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, 

DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson 

Education, 2014, s. 32. Přeložila Anna Musilová. 
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faktem zůstává, že internet některé populární Young Adult knihy současnosti do jisté míry 

ovlivnil. Právě zmíněné rychlé tempo vyprávění, krátké kapitoly či silné, emotivní výjevy 

jsou něčím, co mladí lidé na různých sociálních sítích nebo ve stále oblíbenějších seriálech 

konzumují každodenně. 9 

Podle knihy Literature for Today’s Young Adults „před padesáti lety romány psané 

specificky pro teenagery a prodávané do škol a veřejných knihoven prezentovaly ideální 

život středních vrstev na předměstí jako z knih o Dickovi a Jane – a o knihách tohoto typu 

se většina amerických dětí učila. Ale v druhé polovině 60. let 20. století nastala výrazná 

změna. Jedno po druhém padla tabu týkající se sprostých slov, rozvodů, sexuality, 

rasových nepokojích, potratech nebo drogách. To umožnilo spisovatelům zasazovat 

příběhy spíše do realistického než do idealizovaného prostředí a vyprávět příběhy lidí, o 

jejichž životech se do té doby mlčelo.“ 10  (překlad A. M.)  

Dalším charakteristickým znakem Young Adult literatury je, že knihy jsou často 

součástí série. Mezi nejpopulárnější série pro mladé čtenáře řadíme Harryho Pottera nebo 

dystopii Hunger Games. Na trhu literatury pro Young Adults mají série bezpochyby své 

stálé místo a zvlášť v konkrétních žánrech, a to fantasy a dystopiích, se staly trendem. 11 

1.2. Žánrové tendence 

 

V eseji pro Triangl, přílohu časopisu Tvar, Kateřina Stupková uvádí, že „celé téma 

ještě komplikuje otázka, jestli je YA možné chápat jako samostatný žánr, nebo jde jen o 

určitý typ literatury, který vykrystalizoval ze zaměření na jednu konkrétní věkově 

vymezenou cílovou skupinu. Vzhledem k tomu, že tematicky se velmi různí a sdílejí jen 

několik málo pro žánr typických znaků, bude lepší v tomto případě pojem žánr nepoužívat 

                                                           
9 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 32 
10 „Fifty years ago, the novels written specifically for teenagers and sold to schools and public libraries 

presented the same kind of middle-class, white picket fence neighborhoods as the ones featured in the Dick 

and Jane books from which most U.S. children were taught to read. But the mid- and late-1960s witnessed a 

striking change in attitudes. One by one, taboos on profanity, divorce, sexuality, drinking, racial unrest, 

abortion, pregnancy, and drugs disappeared. With this change, writers were freed to set their stories in 

realistic, rather than romanticized, neighborhoods and to explore the experiences of characters whose 

stories had not been told before.“  In: NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, 

Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, 

s. 35. Přeložila Anna Musilová. 
11 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 37. 
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a vztáhnout pojem YA pouze na primárně zamýšlenou cílovou skupinu. Můžeme ji poté 

dále dělit na žánry v pravém slova smyslu.“ 12 

V posledních dekádách vývoje Young Adult literatury některé žánry získaly na 

větší popularitě, jiné se lehce deformovaly tak, aby vyhovovaly požadavkům doby, jiné 

zanikly a některé jsou v podstatě novinkou uplynulých let.  

Mezi žánry, které se v literatuře pro mladé dnes už téměř nevyskytují, jsou tituly 

s tematikou náboženství. Na konci 19. a v počátku 20. století ještě byla literatura s tímto 

tématem poměrně častá, avšak později mezi velkými nakladatelstvími převládla tendence 

vyhýbat se jí, a to především ze strachu, že by některým náboženským skupinám mohla 

prostřednictvím výběru děl k publikaci stranit a jiné naopak odsouvat na společenský 

okraj. Ale také z přesvědčení, že náboženskou výchovu by měly mít plně v rukou rodiny 

dospívajících. 13 

Relativní novinkou nabývající na stále větší popularitě jsou výše zmíněné dystopie, 

které se vyčlenily jako okrajové z žánrů fantasy a science-fiction, a i když aktuálně 

nespadají ani do jedné z kategorií, sdílejí některé rysy pro ně typické. Často jsou například 

zasazeny do budoucnosti, případně do postapokalyptického světa, ale autoři se více než na 

roli technologií a vědeckých výdobytků soustředí na propojování a využívání 

psychologických a sociologických aspektů. Mladé čtenáře přitahují více než jejich 

protějšky utopie. Zejména proto, že jsou dramatičtější a obsahují jakési varování před 

možným vývojem společnosti, které je však mnohdy nadsazené.14 Kromě zmiňované 

dystopické série Hunger Games je pravděpodobně neznámější Young Adult dystopií 

současnosti Povstalecká trilogie od Veronicy Rothové, která vstoupila do povědomí 

čtenářů pod názvem Divergence, což je název pouze prvního dílu. Dále můžeme jmenovat 

také Smrtku Neala Shustermana. 

Protože se fantasy a sci-fi literatura pro Young Adults těší stále větší oblibě, 

vyčlenily se z nich kromě dystopií i další subžánry – a to především z žánru fantasy. 

Namátkou můžeme jmenovat gotickou fantasy, fantasy založenou na mytologii 

konkrétních zemí, paranormální fantasy nebo urban fantasy. Jako příklad populární urban 

fantasy lze zmínit sérii Samanthy Shannonové Kostičas. Kateřina Stupková ve své eseji 

                                                           
12 STUPKOVÁ, Kateřina. Kostičas a monstra v kulisách rozpadlých měst: Nad dvěma knihami z rodu Young 

Adult Literature. Tvar: Triangl. 2018, s. 2. 
13 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 34. 
14 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 162–163. 
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pro Triangl píše, že šestnáctiletá Paige, z jejíhož pohledu je příběh psán, řeší problémy 

tíživějšího charakteru než běžní teenageři a že „Paige je na svůj věk velmi vyspělá: 

neprojevuje se jako typická šestnáctiletá hrdinka, možná i proto série oslovuje také 

dospělejší čtenáře. V románech se hojně využívá téma hledání vlastní identity a místa ve 

světě, prosazování vlastního názoru a zároveň respektu vůči autoritám.“15 V Česku se na 

vydávání Young Adult fantasy a sci-fi zaměřuje především nakladatelství CooBoo, 

brněnský Host nebo nakladatelství YOLI.  

Úspěch fantasy literatury pro mládež bezesporu odstartoval mimo jiné Harry Potter, 

který přinutil nakladatele, aby na fantasy literaturu pro mladší čtenáře nenahlíželi jako na 

podřadnou.16 K nejčtenějším autorům Young Adult fantasy současnosti patří například 

Sarah J. Maasová, a to především díky sériím Dvůr trnů a růží a Skleněný trůn. V Hostu se 

kromě zahraničních autorů jako Tomi Adeyemiové s fantasy Děti krve a kostí (fantasy 

inspirovaná jorubskou duchovní tradicí) etablují i čeští autoři: například Petra Stehlíková 

se sérií Naslouchač nebo Petra Machová s Dračím městem. Ze sci-fi literatury je to 

například série Ohnivák americké spisovatelky Claudie Grayové nebo Kázání ohně od 

Francescy Haigové.  

Žánr, který se v rámci vývoje Young Adult literatury stále drží na vrcholu, ale je 

ovlivňován a do jisté míry i určován tématy, která hýbou světem nejen mladých lidí, je 

žánr současného společenského románu. Ten je zároveň nejobsáhlejší, co se množství 

titulů, které do něj lze řadit, týká. 

Tematicky se nejčastěji věnuje vztahům, přátelství a lásce. V romantických Young 

Adult románech je klasický vzorec pro vyprávění milostných příběhů, kdy se chlapec 

zamiluje, ztratí dívku svého srdce a později ji získá zpět, obrácen, protože autorkami těchto 

příběhů jsou často ženy, a tedy bývají vyprávěny z dívčího úhlu pohledu; dívka je tou, 

která se uchází o pozornost chlapce.17 Dobrý romantický příběh by měl obsahovat kromě 

milostné linky i určitou přidanou hodnotu, například náhled do sociálního problému.  

                                                           
15 STUPKOVÁ, Kateřina. Kostičas a monstra v kulisách rozpadlých měst: Nad dvěma knihami z rodu Young 

Adult Literature. Tvar: Triangl. 2018, s. 2. 
16 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 125. 
17 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 89–90.  
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Určitým znakem romantických příběhů pro Young Adults také je, že jsou často 

eliminovány explicitní popisy fyzické lásky, čímž se liší od žánrových románů pro dospělé 

čtenáře. 18 

Nejznámějším autorem současného společenského románu pro mladé je 

pravděpodobně americký spisovatel John Green, jehož knihy se v zahraničí i v tuzemsku 

opakovaně umisťují na žebříčcích bestsellerů. Jeho romance Hvězdy nám nepřály nebo 

Papírová města byly dokonce zfilmovány. Greenova díla mají žánrový přesah, protože se 

kromě milostné linky zabývají i psychickými poruchami. Například ve své nejnovější 

knize Jedna želva za druhou Green otevírá téma života s kompulsivně-obsedantní 

poruchou, čímž zároveň přispívá k destigmatizaci duševních onemocnění. Mezi populární 

autory v rámci žánru dále patří Colleen Hooverová nebo Gayle Formanová.  

Tento žánr se rovněž vyznačuje největší plasticitou. Důkazem toho je, že milostné 

vztahy v těchto románech se zhruba v poslední dekádě neomezují pouze na chlapce a 

dívku, stále populárnější jsou i LGBT romány, které se zabývají homosexuální láskou, a to 

především mezi dvěma chlapci. Ze zahraničních autorů největší ohlas v posledních letech 

vyvolal rovněž zfilmovaný román Probuzení Simona Spiera od Becky Albertalli nebo Dej 

mi své jméno Andrého Acimana – filmová podoba románu byla nominována hned na 

několik Cen Akademie.  

I na poli LGBT literatury pro mladé se však dostávají do povědomí čeští autoři. 

V roce 2018 nakladatelství YOLI vydalo prvotinu českého autora tvořícího pod 

pseudonymem Theo Addair Muffin a čaj. Pro velký úspěch nakladatelství na rok 2019 

naplánovalo volné pokračování příběhu, i tento román se tedy stane součástí série.  

Některé romány žánru staví konkrétní společenský problém do popředí příběhu 

natolik, že se stává jeho hlavním motivem. Příkladem může být Vypálená nenávist od 

Angie Thomasové, která se zabývá problematikou rasismu (autorka je členkou 

aktivistického hnutí Black Lives Matter) nebo román Luisy Halse Andersonové Mluv, který 

otevírá téma sexuálního násilí.  

Podle spisovatele a odborníka na Young Adult literaturu Michaela Carta je hlavním 

přínosem těchto knih to, že může některým mladým lidem pomoci srovnat se s událostmi, 

které je potkaly, a okolí naopak přimět, aby bylo vůči lidem s těžkou zkušeností 

empatičtější. Próza, která autenticky reflektuje problémy, které by jinak byly pro část 

                                                           
18 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 89–90. 
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společnosti neuchopitelné, podle něj k rozvoji tohoto druhu empatie u mladých výrazně 

přispívá. 19 

Cart v textu From Insider to Outsider: The Evolution of Young Adult Literature 

uvádí, že zlatý věk Young Adult literatury poprvé nastal, když vyšli Outsideři S. E. 

Hintonové, které lze klasifikovat právě jako společenský román pro mladé, ačkoliv 

v prvopočátku všeho mohl stát podle Carta také román Seventeenth Summer Maureen 

Dalyové. Nyní se Young Adult literatura opět ocitá v „novém zlatém věku“, píše. 

Důkazem jsou podle Carta i významná ocenění, která se knihám pro Young Adults 

každoročně udělují, například Michael L. Pritz Award, Los Angeles Times Book Prize či 

National Book Award. 20 

Z dalších žánrů, které se v rámci Young Adult literatury také objevují, můžeme 

jmenovat magický realismus (například v knize Pí a jeho život od Yanna Martela), 

humoristický román (Řada nešťastných příhod od autora píšícího pod pseudonymem 

Lemony Snicket)21 a romány s tematikou války, které dostanou více prostoru níže.  

Marginálně se vedle prózy pro čtenáře Young Adult na pultech knihkupectví 

objevuje i drama nebo poezie. Nakladatelství YOLI na sklonku roku 2018 například 

vydalo sbírku Young Adult básní O princezně, která se zachránila sama od Amandy 

Lovelace.  

1.3. Tematika válečných konfliktů v Young Adult literatuře 

 

 

Termínem válečná literatura rozumíme díla, která reflektují válečné útrapy. 

Přestože mohou odkazovat k válkám napříč historií, většinou je takto označována 

literatura, která se váže k oběma světovým válkám. Část literatury vznikala už v průběhu 

válek, například deníky, většina ale byla napsána až dlouho po jejich skončení. Toto téma 

zůstává až do současnosti jedním z nejatraktivnějších, a to jak u autorů, tak čtenářů. 22 

Literární kritička Svatava Urbanová upozorňuje, že v posledních dvou desetiletích 

se výrazně proměnila společenská situace, a vzpomínání na válečné konflikty – zvláště pak 

                                                           
19 CART, Michael. Necessary Noise: Stories About Our Families as They Really Are. HarperCollins, 2006. s. 

9–13. 
20 CART, Michael. From Insider to Outsider: The Evolution of Young Adult Literature. In: Voices from the 

Middle, 2001, s. 95–97. 
21 NILSEN, Alleen Pace, BLASINGAME, James, DONELSON, Kenneth L., NILSEN, Don Lee Fred: 

Literature for Today’s Young Adults, Harlow, Pearson Education, 2014, s. 194. 
22 BRÁZDOVÁ TOUFAROVÁ, Eva. Bojovníci perem, potápěči? Obraz druhé světové války v nizozemských 

(nejen) obrázkových knihách. In: ČEŇKOVÁ, Jana, ed. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a 

publicistice. Praha: Karolinum, 2016, s. 127-144. 
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druhou světovou válku spojenou s holocaustem – se stalo nejen evropskou, ale 

mezinárodní záležitostí. 23  

Urbanová rozděluje literární tvorbu s tematikou války pro mladé čtenáře do čtyř 

kategorií. První jsou deníky židovských dětí, které odráží jejich zkušenosti s transporty, 

koncentračními tábory či dlouhodobým skrýváním. 24  

Nejznámějším dílem z této skupiny je bezpochyby Deník Anne Frankové, který se 

stal symbolem židovského utrpení za druhé světové války. Anne Franková byla literárně 

zdatná, navíc jí nepříznivé okolnosti daly předčasně vyspět, a dokázala se tak vyjádřit 

k závažným válečným tématům jedinečným způsobem.25 Reflektovala rovněž zprávy o 

válečném dění, které slyšela v rozhlase, ale i vztahy v rodině a deník prokládala vlastními 

úvahami nad literárními díly. 26  

Kromě Deníku Anne Frankové můžeme zmínit také Deník Otty Wolfa, který 

doplňuje množství fotografií a na rozdíl od Deníku Anne Frankové má dokumentární ráz – 

Otto Wolf se soustředil převážně na zaznamenávání údajů, které považoval za podstatné, 

například stav počasí, zdroj jídla, zkrátka to, co bylo v daném období pro rodinu důležité.27 

Roku 2011 vyšel výbor z Deníků, které si psala Hana Bořkovcová, autorka knih pro 

mládež. Zaznamenávají průběh válečných událostí od protižidovských opatření až po 

návrat do života po válce. Bořkovcová je také autorkou románu Zakázané holky, který se 

zachycuje přátelství dvou dívek v období protektorátu.28 

Druhá skupina příběhů rekonstruuje vzpomínky na válku. „Motivací se stává odkaz 

pro vlastní potomky, v edicích se netají etický a morální zřetel. Pisatelé vycházejí z vnitřní 

paměti, kde jsou přirozeně mnohé zážitky již jen fragmentární a vzniklé mezery se vyplňují 

informacemi dodatečně dohledanými29,“ píše Urbanová.  

Třetí skupinu tvoří příběhy autorů, kteří holocaust osobně zažili. Opírají se o vlastní 

zážitky, ale jejich příběhy nemají podobu dokumentu, jsou beletrizované. Pokud se v nich 

                                                           
23 URBANOVÁ, Svatava. Děti a holocaust: Téma paměti v literatuře pro děti a mládež v posledních dvou 

desetiletích. In: Dítě - dětství - literatura. Praha: Památník národního písemnictví, 2016, s. 30-45. 
24 Tamtéž. 
25 MALÝ, Radek. Deníková tvorba mladých ve stínu holokaustu. In: ČEŇKOVÁ, Jana, ed. Válečné dětství a 

mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Praha: Karolinum, 2016, s. 164-171. 
26 URBANOVÁ, Svatava. Děti a holocaust: Téma paměti v literatuře pro děti a mládež v posledních dvou 

desetiletích. In: Dítě - dětství - literatura. Praha: Památník národního písemnictví, 2016, s. 30-45. 
27 Tamtéž. 
28 MALÝ, Radek. Deníková tvorba mladých ve stínu holokaustu. In: ČEŇKOVÁ, Jana, ed. Válečné dětství a 

mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Praha: Karolinum, 2016, s. 164–171. 
29 URBANOVÁ, Svatava. Děti a holocaust: Téma paměti v literatuře pro děti a mládež v posledních dvou 

desetiletích. In: Dítě - dětství - literatura. Praha: Památník národního písemnictví, 2016, s. 32. 
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dokumentární prvky vyskytují (rozhovory, dopisy, deníky atp.), považujeme je spíše za 

kompoziční záměr autora.30 

Do poslední, čtvrté skupiny podle Urbanové spadají autoři nové generace, tedy 

nepamětníci a jejich texty. Z jejich pera vzniká především beletrie, která se vrací ke 

vzpomínkám prarodičů, ale nevyhýbá se ani zpracování „národní paměti“.31 

Z údajů dostupných na oficiální stránce Tweede Wereldoorlog, která se věnuje 

druhé světové válce, vyplývá, že „mezi lety 2010–2014 totiž jen v Nizozemsku vyšlo 16 

prozaických děl pro děti a mládež, reflektujících zmíněné historické období a zařazených 

do literárního kánonu.“ 32 

Děl s touto tematikou ale přibývá celosvětově. Kromě titulů, jimž se tato práce 

věnuje, můžeme zmínit román Anthonyho Doerra z prostředí nacisty okupované Paříže, 

Jsou světla, která nevidíme, který v roce 2015 získal Pulitzerovu cenu.  

Věhlas získal také autor dvou Young Adult knih s tematikou války, John Boyne. 

Jeho novela Chlapec v pruhovaném pyžamu o devítiletém Brunovi, který se jednoho dne 

musí s rodinou přestěhovat z Berlína do nového prostředí, Osvětimi, protože jeho otec 

dostává úkol od „Fíry“. Právě v Osvětimi se setkává se stejně starým židovským chlapcem 

Šmuelem a rozvine se mezi nimi zakázané přátelství. Boyne podle svých slov novelu 

napsal v rekordním čase dvou a půl dne a sám odmítá, že by příběh byl určen výhradně 

jedné věkové skupině čtenářů. Chlapec v pruhovaném pyžamu získal řadu literárních 

ocenění a byl přeložen do třiceti jazyků.33 V roce 2015 tento irský spisovatel vydal další 

Young Adult příběh nesoucí název Chlapec na vrcholu hory, který se zabývá 

předválečnými léty vyprávěnými z pohledu mladého Pařížana Pierrota.  

Ruta Sepetysová publikovala kromě románu V šedých tónech také dílo s názvem 

Sůl moře, které rovněž tematizuje druhou světovou válku. Román je zasazen do roku 1945, 

kdy statisíce Němců prchaly před postupující Rudou armádou. Mezi nimi jsou i Emilia, 

Florian a Joana, sestřenice Liny z románu V šedých tónech, kteří se souhrou událostí stanou 

svědky jedné z největších námořnických katastrof v dějinách – potopení lodi Wilhelm 

Gustloff. Sepetysová není jedinou autorkou, která se rozhodla tuto pozapomenutou událost 

                                                           
30 URBANOVÁ, Svatava. Děti a holocaust: Téma paměti v literatuře pro děti a mládež v posledních dvou 

desetiletích. In: Dítě - dětství - literatura. Praha: Památník národního písemnictví, 2016, s. 30-45. 
31 Tamtéž. 
32 BRÁZDOVÁ TOUFAROVÁ, Eva. Bojovníci perem, potápěči? Obraz druhé světové války v nizozemských 

(nejen) obrázkových knihách. In: ČEŇKOVÁ, Jana, ed. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a 

publicistice. Praha: Karolinum, 2016, s. 127-144. 
33 POLÁK, Milan. Chlapec v pruhovaném pyžamu – odkaz minulosti dnešku. In: ČEŇKOVÁ, Jana, ed. 

Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Praha: Karolinum, 2016, s. 193–209.  
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ve svém díle přiblížit, psal o ní také německý spisovatel Günter Grass ve své novele Jako 

rak. Nicméně tato americká spisovatelka s litevskými kořeny je první, která se tragédii 

rozhodla vhodně literárně zpracovat pro mladé čtenáře. To se jí bezpochyby povedlo, 

jelikož se román stal záhy po vydání bestsellerem a byl přeložen do několika jazyků. 

Jaroslav Praisler v recenzi pro Triangl o Soli moře píše, že „se nevyznačuje vysokou 

uměleckostí, ale na tu ani neaspiruje, jsouc velmi čtivou a dobře zpracovanou výpovědí o 

hrdinství, lidskosti, lásce a nezměrném utrpení plynoucím z války. To je třeba stále 

připomínat, a to především mladým lidem, pro něž je koneckonců tato kniha určena, byť si 

ji mohou přečíst i lidé ve věku středním a kmeti, aniž by se nad ní cítili nepatřičně.“34 

Důvodů, proč válka autory Young Adult literatury stále láká, může být mnoho. 

Patří mezi ně snaha poskytnout čtenářům co nejautentičtější představu o tom, jak válečné 

běsnění vypadalo, jakou mělo atmosféru. Válečné knihy zároveň velmi často spadají do 

žánru dobrodružných knih, které obsahují patřičnou dávku napětí pro mladé čtenáře 

přitažlivou. Některé příběhy s tematikou války se cíleně zaměřují na způsob prožívání 

konfliktu z pohledu psychologie postavy. To, že jsou dospívající úměrně svému věku 

srozuměni s tím, jak války vypadaly a jaké měly dopady na životy obyčejných lidí, kteří 

žili ve stínu velkých dějin, by v nich mělo vzbudit pocit sounáležitosti35 a již zmíněné 

empatie, avšak v jiném rozměru, než je tomu u jiných Young Adult děl, které odrážejí 

soudobé problémy mladých lidí.  

2. Vymezení pojmu literární kritika  
 

Termínem literární kritika rozumíme jednak veřejnou reflexi literárního díla a její 

autory, jednak žánry publicistického funkčního stylu, jež tato díla hodnotí. Mezi ně patří 

například kritická esej nebo v kulturních rubrikách masových médiích hojně využívaná 

recenze. 36 Jedná se o text, který většinou představuje nově vydaná díla, avšak recenzenti 

se věnují také novým vydáním starších děl, a to i autorů klasických. Recenze často bývají 

                                                           
34 PRAISLER, Jaroslav. Zasloužený bestseller o pozapomenuté tragédii. Tvar: Triangl. 2018, s. 5. 
35 BRÁZDOVÁ TOUFAROVÁ, Eva. Bojovníci perem, potápěči? Obraz druhé světové války v nizozemských 

(nejen) obrázkových knihách. In: ČEŇKOVÁ, Jana, ed. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a 

publicistice. Praha: Karolinum, 2016, s. 127–144. 
36 ČEŇKOVÁ, Jana. Kritika literární a publicistická. In: HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. 

Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 

2017, str. 135–137.  
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odrazovým můstkem pro další studie díla, jelikož jsou jeho prvním odbornějším 

posouzením. 37  

Recenzent by měl dílo zasadit do širšího kontextu, jak v rámci autorovy tvorby, tak 

literární scény obecně. Měl by se taky snažit popsat jeho hlavní smysl a může zařadit 

krátké ukázky, které by však měly sledovat další záměr recenzenta, který na výňatcích 

chce ilustrovat například narativní postupy a další atributy textu. V současnosti se však 

v denním tisku stále více objevují tzv. „PR recenze“, které obsahují v podstatě jen lehce 

upravenou anotaci díla a jejich hlavním účelem není dílo kriticky reflektovat, ale 

především na něj upozornit potenciální kupce. Tím tyto texty sledují spíše zájmy 

managementu. 38 

Co se historie literární kritiky týká, její zárodek vzniká už v antice. Od té doby 

vstřebává různá schémata, která vychází z filosofických směrů. Je rovněž součástí literární 

vědy. Od kritéria vědění, kterému šlo především o formální jazykovou strukturu, dochází 

v době osvícenství v 17. a 18. století k zohledňování estetiky, ve 20. století pak k 

„významnému strukturalistickému konceptu náhledu na dílo. Strukturalismus již během 

svého meziválečného období procházel proměnami od pojetí uměleckého díla jako 

esteticky dominantního systému jazykových znaků až k francouzskému strukturalismu 

Clauda Lévi-Strausse, který pojmenoval strukturní znaky mýtů a archaické kultury. (…) 

Významně ovlivnil strukturalistickou teorii Northrop Frye ve svém díle Anatomie kritiky 

teoriemi archetypů v dílech, podle nichž vytvořil typologii hrdinů a literárních druhů.“ 39 

V průběhu dějin se kritikové postupně začali čím dál více zaměřovat na interpretaci 

soudobé literatury, „aby ze srovnání anciens a modernes postuloval (relativní) svébytnou 

hodnotu soudobých autorů. Tento imperativ aktuálnosti a vztahu k přítomnosti se ještě 

vyostřil v důsledku osvícenství, kdy vzniká literární trh a literární provoz, jenž se čím dál 

víc organizuje podle svých vlastních principů. Kritik nyní získává důležitou funkci 

prostředníka mezi autorem a publikem: jeho úkolem je neustále vést v patrnosti to, co je 

„nové“, aby mohl svými komentáři doprovázet aktuální publikace a konjuktury literárního 

pole a zároveň poskytovat publiku radu, bez níž by se v nepřehledné a stále narůstající 

záplavě textů ztratilo. Určujícím faktorem, díky němuž se tento nový typ kritiky na 

                                                           
37 ČEŇKOVÁ, Jana. Recenze. In: HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad 

pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, str. 198–199. 
38 Tamtéž. 
39 ČEŇKOVÁ, Jana. Kritika literární a publicistická. In: HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. 

Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 

2017, str. 135–137. 
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počátku osvícenství rozšířil a dočkal úspěchu, jsou nová média a veřejnost utvářející se 

souběžně s nimi.“ 40 

Literární kritika v českých zemích se začala více rozvíjet v době národního 

obrození a její první větší zkouškou bylo vydání Máchova Máje, který na tehdejším 

literárním poli vybočoval, a kritika měla obtíže si s jeho dílem poradit.  

Významným českým kritikem byl Františkek Xaver Šalda, který dal formu pojetí 

kritiky a ta stala „stejnou tvůrčí činností jako literatura. (...) Oceňoval ve stejné míře tvůrčí 

odvahu i tvárnou kázeň.“ 41  

Ve svých Bojích o zítřek, sbírce esejí z literární vědy, filozofie, výtvarného umění 

nebo etiky o kritice uměleckého díla píše například následující: „Jest otázka, kterou se dá 

vystihnouti, vede-li se srdnatě a neúchylně jako meč k srdci uměleckého díla, položí-li se 

nebojácně a přesně a odpoví-li se na ni správně a přesně, význam a dosah každého díla v 

říši života a hodnoty – a přece neklade ji skoro nikdy kritika, buď z nevědomosti nebo z 

bázně, z bázně nejen o dílo, které posuzuje a jež favorisuje, ale i z bázně o sebe, poněvadž 

tato otázka soudí zároveň nad jiné jasně a bezohledně i kritika: dovedl-li ji položit a 

dovedl-li na ni odpovědět. Jest to otázka po odvaze díla, které mám před sebou. Kam až 

jde jeho odvaha a jaká je to odvaha? Z jaké psychické látky jest jeho odvaha? Odkud 

přichází a kam míří? Z kterých prvků jest složena? Z kterého koření jest svařen tento 

nápoj, který podmaňuje jako žádný druhý každé krásně a silně bijící srdce lidské? Je to 

přirozená, štědrá a překypující síla, která tu mluví a nejen mluví, ale září a hraje nad dílem 

laskavým sluncem jako nejvyšší svoboda duše, naplnění všech slibů a předpovědí, radost 

všech rozžehnutých ohňů a odlesk všech budoucích vítězství – nebo jest to nedostatek, 

který chce býti zakryt, slabost, která potřebuje a hledá si zbroje a štítu před útokem 

vnějšího světa? Nebo jest to divadelní pósa, vynucená na chvíli, krátkého dechu a 

vypůjčený kostým? Nebo silácká maska, za kterou se kryje prostřednost, hrubost a 

opovážlivost – něco, co se chce přehlušovat a má potřebu přehlušovat se a znásilňovat se? 

(…) Jest to otázka, která více než všecky jiné sonduje dílo." 42 

Na konci 30. let 20. století se prosadil také významný kritik Václav Černý. Založil 

Kritický měsíčník, do kterého také pravidelně psal. 43  

                                                           
40 NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - 

osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006, str. 455–457. 
41 Tamtéž.  
42 ŠALDA, F. X. Boje o zítřek: Duše a dílo. Praha: Melantrich, 1973, str. 191–192. 
43 NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - 

osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006, str. 455–457. 
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„Po období násilné ideologické indoktrinace v 50. letech 20. století se literární 

kritika rozvíjí v 60. letech. Tuto dobu lze postihnout spíše jako období několika 

vyhraněných a různorodých osobností.“44 Mezi ně patří například Jan Lopatka, Josef 

Vohryzek a Jiří Opelík. Po roce 1968 někteří literární kritici odešli do exilu a jiní nesměli 

publikovat.  

Po sametové revoluci začala prestiž literární kritiky pozvolna klesat, především 

v denním tisku. S nástupem internetu se mediální produkce zrychlila, což se samozřejmě 

do jisté míry odrazilo i na kvalitě textů. „V daleko větší míře se objevují pokusy vtáhnout 

kritiku do televize, a tím ji učinit atraktivnější a sdělnější.“ 45 

Nicméně recenze a kritiky jsou i dnes důležitou součástí médií. V denících se 

objevují spíše recenze, ve společenských časopisech často již uvedené tzv. „PR recenze“. 

Kritiky mají vyhrazený prostor v literárních a kulturních časopisech, jako je například 

měsíčník Host, kde je vždy několik stran věnováno jak kritikám, tak recenzím, ale také 

kritikám v diskuzi, kde vícero autorů polemizuje o vybraném literárním díle a 

bezprostřední střet názorů přináší netradiční úhel pohledu a možná i větší množství 

podnětů k zamyšlení než klasický kriticky zaměřený text. Mezi literární periodika patří 

kromě měsíčníku Host také čtrnáctideník Tvar nebo kulturní časopis A2 a měsíčník 

Literární noviny se specializovanou přílohou Biblio.  

V internetovém světě se rovněž setkáváme s kvalitními kritikami a recenzemi, jako 

příklad zde poslouží server iliteratura.cz.  

2.1. Sledovaná periodika 

 

Jako zástupce českých deníků, jejichž recenze na vybraná díla budu analyzovat, 

jsem zvolila Mladou frontu DNES, kde vyšly recenze na romány V šedých tónech a Anna a 

Vlaštovčí muž a Hospodářské noviny, v nichž byla publikována recenze Zlodějky knih.  

Mladou frontu proto, že se jedná o noviny s dlouhou tradicí, které jsou historicky 

spjaté s jedním z největších tuzemských nakladatelství, stejnojmennou Mladou frontou. 

Mezi lety 1990 a 2008 zaštiťovaly udílení významné Ceny Jiřího Ortena pro autory, kteří 

přihlášené dílo dokončili před dovršením svého třicátého roku.46  

                                                           
44 NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - 

osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006, str. 455–457. 
45 Tamtéž.  
46 JAREŠ, Michal. Mladá fronta. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. [cit. 2019-03-09]. 

Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1656&hl=mlad%C3%A1+fronta  

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1656&hl=mlad%C3%A1+fronta
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Recenzi na Zlodějku knih v Hospodářských novinách jsem vybrala pro jejího 

autora, jímž je Ladislav Nagy, který přednáší na Ústavu anglistiky Filozofické fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a do jeho pole zájmu spadá mimo jiné 

anglosaská kritika a literární teorie. 

Z kulturně zaměřených periodik budu analyzovat recenzi Anny a Vlaštovčího muže 

ve Tvaru, konkrétně v příloze Triangl, jejíž autorkou je absolventka magisterské 

žurnalistiky s kulturním zaměřením na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Ditta 

Kotoučová. A zvolila jsem také recenzi Zlodějky knih v Literárních novinách. Literární 

noviny vychází od roku 1952, od té doby prošly velkými proměnami, až získaly podobu 

dnešního kulturně-politického měsíčníku. V minulosti do Literárních novin přispívaly 

osobnosti jako Jan Vladislav a Jiří Opelík, kteří psali například kritické eseje. 47 

Z internetových kulturních webů, které se zaměřují převážně na kritickou reflexi 

literatury, vybírám iLiteraturu a recenzi Mileny Šubrtové na román Anna a Vlaštovčí muž. 

Milena Šubrtová se na Masarykově univerzitě věnuje tématu literatury pro děti a mládež a 

na vedení stejně orientované sekce participuje také na stránkách iLiteratury.  

Ze zahraničních reflexí se budu soustředit na ty zveřejněné v listu The New York 

Times, konkrétně vybírám recenze na Zlodějku knih a V šedých tónech. V anglosaském 

světě nebývá výjimkou, že tituly recenzují autoři knih s podobnou tematikou, případně 

podobného žánru, připustíme-li, že někteří literární odborníci vnímají Young Adult 

literaturu jako samostatný žánr. Zusakovu Zlodějku knih v Timesech tak kriticky zhodnotil 

v první kapitole blíže charakterizovaný autor Young Adult bestsellerů John Green.  

Dále jsem vybrala recenzi na román Ruty Sepetysové v Los Angeles Times, které, 

jak jsem uvedla už v první kapitole, každoročně udílejí prestižní ocenění Los Angeles 

Times Book Prize, vyjma jiným i dílům spadajícím do kategorie Young Adult. Posledním 

ze zahraničních periodik je britský deník The Guardian, který dříve dokonce na svém 

serveru umožňoval teenagerům publikovat vlastní literární recenze, a to v sekci nazvané 

Teen Reviewer. Klasické recenze pro The Guardian, stejně jako pro The New York Times, 

píší kromě novinářů i autoři obdobně zaměřené fikce. Z The Guardian jsem k analýze 

zvolila recenzi Anny a Vlaštovčího muže Philipa Womacka a recenzi Zlodějky knih od 

Philipa Ardagha.  

                                                           
47 DOKOUPIL, Blahoslav. Literární noviny. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. [cit. 2019-03-

09]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=151&hl=Liter%C3%A1rn%C3%AD+noviny  

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=151&hl=Liter%C3%A1rn%C3%AD+noviny
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3.  Pojem kvalitativní výzkum 
 

 

Kvalitativní výzkum je formou výzkumu, která získala převážně v sociálních 

vědách ekvivalentní postavení vedle jiných metod, například hojně využívaného 

kvantitativního výzkumu. Do určité doby totiž někteří metodologové vnímali kvalitativní 

analýzu pouze jako doplněk kvantitativních strategií, jiní jako jejich protiklad. Významní 

metodologové Barney Glaser a Juliet Corbinová jej například negativně vymezili tím, že se 

jedná o jakýkoliv výzkum, který výsledků nedosahuje za pomoci statistiky. 48
 

S tím nesouhlasil například John W. Creswell, který napsal, že „kvalitativní 

výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a 

provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ 49 

Základních přístupů kvalitativního výzkumu je hned několik. Patří mezi ně 

například případová studie, etnografický výzkum, fenomenologické zkoumání, 

biografický, akční, historický, kritický výzkum nebo také zkoumání dokumentů. 50
 

To se standardně objevuje i v kvantitativním výzkumu. Podle Hendla může 

výzkumník dokumenty analyzovat z různých hledisek. „V dokumentech se projevují 

osobní nebo skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje. Dokumenty jsou 

knihy, novinové články, záznamy projevů funkcionářů, deníky, plakáty, obrazy, také filmy 

a fotografie. Za dokumenty se mohou obecně považovat veškeré stopy lidské existence.“ 51
 

Výhodou tohoto přístupu je, že data nepodléhají zkreslení při zpracování informací 

již obsažených v daných dokumentech, subjektivní je pouze výběr konkrétních dokumentů, 

které se stanou předmětem analýzy. Ale přesto se „kvalitativnímu výzkumu vytýká, že jeho 

výsledky představují sbírku subjektivních dojmů“. 52 

Kvalitativní výzkum je často kritizován také kvůli tomu, že je obtížné provádět 

kvantitativní predikce. Sběr, následná analýza dat jsou časově náročné a jejich zobecnění 

komplikované a mnohdy nemožné. 53 

                                                           
48 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2016, s. 45-

46.  
49 Tamtéž.  
50 Tamtéž.  
51 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2016, s. 134. 
52 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2016, s. 48. 
53 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2016.  
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Mezi jeho pozitiva naopak podle Hendla patří získávání „podrobného popisu a 

vhledu při zkoumání jedince, skupiny, události, fenoménu.“ 54 

V případě kvalitativního výzkumu je vztah výzkumníka k subjektu na rozdíl od 

kvantitativní metody těsný, výzkumník je uvnitř situace, strategie výzkumu je slabě 

strukturovaná, data jsou bohatá a hloubková a výsledná práce nezobecňuje, naopak uvádí 

informace v kontextu. 55 

4. Analýza románu V šedých tónech 
 

Ruta Sepetysová je americká autorka románů pro děti a mládež. Ve svých dílech 

tematizuje mimo jiné období druhé světové války v pobaltských zemích a život tamějších 

obyvatel.  Román V šedých tónech je její prvotinou, v originále vyšel v roce 2011. O dva 

roky později vyšel druhý román Sepetysové, Potrhaná křídla. Odehrává se v 50. letech 

v New Orleans a vypráví o mladé dívce Josie, která má hlavu plnou snů, avšak její rodinné 

zázemí a okolnosti komplikují cestu za jejich realizací. Ve třetím románu Sůl moře se opět 

vrací do Evropy a období druhé světové války. Čtveřice mladých lidí se sejde na lodi 

Wilhelm Gustloff, která převážela tisíce uprchlíků do bezpečí – cesta za svobodou ale 

skončí jednou z největších námořních tragédií v dějinách.  

Jedním z důvodů literárního zachycení těchto historických událostí je snaha 

Sepetysové zapojit dospívající do diskuze o politice a historii. V rozhovoru pro 

zpravodajský server Českého rozhlasu iRozhlas uvedla: „Mladí lidé prožívají události 

hodně intenzivně, a proto jsem si řekla, že bych chtěla přinést tato těžká témata publiku, 

která je možná ocení nejvíce. Knihy, které čteme v pubertě, v nás zanechají hluboký 

dojem. Všichni si dokážeme vzpomenout na nějakou knihu, kterou jsme četli, když nám 

bylo třináct nebo čtrnáct. Je pořád s námi. Proto jsem chtěla teenagerům předat tuhle 

složitou historii. Oni budou ti, kteří ji ponesou do budoucnosti.“56 

A částečně je tomu tak proto, že její otec, původem Litevec, utekl před sovětskou 

okupací do Spojených států a strávil roky v uprchlických táborech – a část autorčiny rodiny 

                                                           
54 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2016, s. 48. 
55 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2016, s. 53. 
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byla deportována na Sibiř. Jejímu otci, Jonasu Sepetysovi, je román podle knihy Literature 

for Today’s Young Adult’s nejspíš dedikován. 57 

Právě tento osud stihl hlavní hrdinku románu V šedých tónech (česky 

v nakladatelství CooBoo v roce 2017, překlad Petr Eliáš), patnáctiletou Linu. Ta je 

s matkou Jelenou a mladším bratrem Jonasem deportována do pracovního tábora na Sibiři 

poté, co Litvu obsadí Sověti. Její otec, Kostas Vilkas, je od nich odtržen už v počátku cesty 

a umístěn do jiného tábora. Lina na něj často myslí, k jejich shledání se upíná a vkládá do 

něj veškerou naději.  

Předtím, než dorazí k moři Laptěvů, stráví Lina a její rodina první krutou zimu 

v táboře v Altaji. Zde dostávají více prostoru některé vedlejší postavy, které v příběhu 

později sehrají zásadní roli – chlapec Andrius, do kterého se Lina zamiluje, nebo mladý 

příslušník NKVD, Nikolaj Kreckij.  

Matka zmíněného Andriuse je nucená udržovat milostný poměr s vojáky a za 

„odměnu“ má v táboře trochu privilegovanější postavení než ostatní. Z jejího počínání 

sekundárně čerpá výhody i Linina rodina, protože se díky známosti s Andriusovou rodinou 

dostávají k většímu množství jídla, což jim pomáhá přečkat zimu.  

Přesto stále žijí v bídě, musí pracovat za nelidských podmínek, slábnou a jsou 

nemocní a Lina se postupně stává svědkem toho, jak lidé kolem ní umírají. Všechno si 

zapisuje a kreslí. Jednak proto, že jejím snem bylo studovat uměleckou školu a kreslení je 

stále její vášní i vzpomínkou na život v Litvě, jednak proto, aby později mohla předat 

svědectví dalším generacím.  

V částečně epistolárním epilogu, kde dva lidé o více než půlstoletí později vykopou 

bednu s dopisy Liny, se píše: „Milý příteli, dopisy a kresby, které držíš v rukou, jsme 

zahrabali v roce 1954, když jsme se s bratrem vrátili ze Sibiře, kde jsme byli dvanáct let 

uvězněni. Byli nás tisíce, skoro všichni zemřeli.“ 58 Sepetysová tak uzavírá mnohé linky 

příběhu. Krátkým dopisem prozrazuje, jak dlouhou dobu nakonec v táboře strávili, ale také 

to, že se podařilo přežít nejen Lině, ale i jejímu bratrovi a Andriusovi, který se stal jejím 

manželem.  

Zmíněný Nikolaj Kreckij, i přes krutost, kterou se vyznačuje po většinu románu, se 

v rozhovoru s Linou v závěrečných kapitolách ukáže jako vnitřně zraněný člověk, který je 
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schopen lásky i soucitu. Sepetysová prostřednictvím postavy Kreckého také zabraňuje 

černobílému znázornění „těch dobrých“ a „těch zlých“ a jejich stereotypizaci.  

Podobnou funkci má v závěru románu ještě jedna postava, shodou okolností jediná, 

která není konstruktem autorčiny fantazie – doktor Samodorov. „Ten skutečně přijel za 

polární kruh a včas zachránil spoustu životů,“ 59 uvádí Ruta Sepetysová v doslovu. 

Příběh rozdělený do tří částí, které nesou názvy Zloději a šlapky, Mapy a hadi a Led 

a popel, je vyprávěný v ich-formě, z pohledu Liny. Jak už bylo nastíněno v druhé kapitole, 

„v románech o dospívání hlavní postavy je tento styl vyprávění zřejmě populárnější než 

v jakémkoliv jiném žánru.“ 60 Kapitoly jsou krátké a úderné, doplněné množstvím dialogů, 

díky čemuž děj rychle plyne – Sepetysová často nezabředává do dlouhých úvah, třebaže by 

se k nim vzhledem k tématu mohla uchylovat pravidelně.  

Chronologický postup střídají krátké retrospektivy do dob, kdy Lina bydlela 

s rodinou v Litvě, a ještě žila běžným životem dospívající dívky. Tyto pasáže jsou psány 

kurzívou, grafická odlišnost usnadňuje čtenáři orientaci v časových posunech, avšak nejsou 

samoúčelné, osvětlují momenty důležité pro další vývoj děje. A to nejen v rámci románu 

V šedých tónech. Seznamujeme se v nich totiž s Lininou sestřenicí Joanou, která je jednou 

z ústředních postav románu Sůl moře.  

Zároveň nejsou vedené jen jako popisy něčeho, co se stalo kdysi, postavy z Lininy 

minulosti představují samy sebe formou dialogů a v čtenářových představách tak nabývají 

jasnějších kontur.  

 

„V Americe jsou vynikající univerzity v oblasti, které říkají Nová Anglie. New York 

je prý velmi moderní,“ poučila mě Joana.  

„Jak to víš, že je New York moderní?“ zeptala jsem se.  

„Naši to říkali.“  

„A co vědí o Americe?“ 

„Matka tam má strýce,“ vysvětlila Joana.61 

 

Mnoho vedlejších postav Lina neuvádí jmény, nýbrž přezdívkami inspirovanými 

výrazným vzhledovým nebo charakterovým rysem dané postavy. Jako příklad můžeme 

uvést „toho, který všechno opakoval“, „pána, co si natahoval hodinky“ nebo „plešatce“. 
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Ten je jedním z nejplastičtějších charakterů, přestože je postavou vedlejší, pro něž často 

bývá příznačná větší plochost. 62 I on se celou dobu projevuje jako sobec, který nemyslí na 

nikoho než na sebe, v závěru se ale prokáže jeho dobrosrdečnost.  

Jiné vedlejší postavy naproti tomu mají konkrétní jména, třebaže z pohledu děje 

nejsou zásadní, některé fungují spíše pro dokreslení atmosféry. Příkladem může být 

Ivanov, strážný v táboře, který se vůči vězňům projevuje s největším pohrdáním a nevnímá 

je ani jako lidi, ale „prasata“. Symboliku můžeme spatřovat v tom, že Lina často 

upozorňuje na jeho „zkažené zuby“ – ty se, spíše než důležitou vnější charakteristikou, 

stávají jakousi metaforou pro jeho počínání.  

Symboliku pak čtenář nalezne i v samotném názvu. Nemusí totiž odkazovat pouze 

na polární noc, kterou musela Lina s rodinou na Sibiři přečkat, ale zastupuje rovněž 

beznaděj, smutek, pustotu v životě i duši. 

V doslovu pak autorka připomíná důležitost víry a lásky, která odhaluje to dobré 

v duši člověka. Koneckonců, tohle sdělení prostupuje celým románem skrze činy Liny, 

Jeleny a dalších vězněných lidí.  

Za zmínku stojí rovněž několik citátů, které se staly součástí vyprávění, například 

slova norského malíře Edvarda Muncha, jehož Lina obdivovala: „Z mého hnijícího těla 

vyrostou květy a já jsem v nich a v tom je věčnost.“63 Nebo citát spisovatele, filozofa a 

představitele existencionalismu Alberta Camuse, kterým Sepetysová otevřela doslov 

románu: „V hlubinách zimy jsem konečně zjistil, že uvnitř mě tkví nezlomné léto.“ 64    

4.1. Kritický ohlas románu V šedých tónech v českém a anglosaském tisku 

 

Recenze Kláry Kubíčkové v deníku Mladá fronta DNES nazvaná Síla lásky v 

gulagu začíná citátem Sepetysové: „Jen co se Spojenci dozvědí, co se v lágru děje, přijdou 

nás zachránit.“ Autorka upozorňuje, že ve vysvobození doufali hrdinové po celou dobu 

války, a pak až do doby Stalinovy smrti.  

Záhy upozorňuje na podobnost názvu s Padesáti odstíny šedi a zároveň zmiňuje, že 

to je to jediné, v čem jsou si romány podobné, snad aby je nikdo čistě kvůli podobnosti tří 

slov nezaměňoval. „V šedých tónech je totiž skvělá kronika (ne)skutečné krutosti sepsaná z 

pohledu patnáctileté dívky Liny. I ona se zamiluje, jenže jí do oka nepadne zazobaný 
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sadistický podnikatel, ale klučina, s nímž a s dalšími stovkami lidí sdílí nejprve dobytčák a 

později i pracovní lágr v bývalém Sovětském svazu.“ 65  

Třebaže autorka píše, že se V šedých tónech „svým způsobem dá brát jako 

protiklad“ Padesáti odstínů šedi, spojování těchto dvou děl stojících na opačných stranách 

literárního spektra je nevhodné. Kubíčková mohla reflexi otevřít druhým odstavcem 

začínajícím pro recenzi přínosnější informací, a sice že „nedávným dějinám Litvy, 

Lotyšska a Estonska se v posledních letech konečně dostává pozornosti“.66 Srovnávání 

románu s takto vážným tématem s erotickou trilogií, i když jenom v narážce na podobnost 

názvu, se jeví spíše jako snaha o prvoplánovou atraktivitu textu bez přídatné hodnoty.  

Kubíčková vybízí, aby si knihu od svých dcer (předpokládá, že kniha s milostnou 

linkou, byť nepříliš výraznou, a vyprávěná z pohledu mladé dívky, bude určená spíše 

čtenářkám než čtenářům) vypůjčili i rodiče. A to ze dvou důvodů – podle Kubíčkové jde o 

uchvacující osud, a navíc může zaplnit mezery ve vzdělání.  

Přestože Sepetysová je známá pečlivým přístupem k tvorbě a v doslovu románu 

uvádí, že když knihu psala, dvakrát se do Litvy vypravila, aby se setkala s přeživšími 

deportace a gulagů, ale i psychology, historiky nebo politiky. Zároveň však v již citovaném 

rozhovoru pro iRozhlas řekla, že její knihy jsou i přesto pouhou fikcí a že je neprezentuje 

jako přesnou rekonstrukci událostí. „Existuje riziko v tom, když se fikce stane jedinou 

interpretací nějaké události. Pobízím studenty a učitele, aby hledali další informace a 

mluvili s lidmi. Děsí mě představa, že jste se někoho zeptali, co ví o Litvě a on by řekl, že 

četl mou knihu.“ 67 

Následuje zevrubný popis děje a charakteristika Liny a její rodiny; že jde o 

intelektuály, žijí v dostatku a mají spokojený život, až na to, že nad nimi visí hrozba války, 

která v té době v Evropě zuřila. Upozorňuje tím na kontrast mezi někdejším životem Liny 

a životem v gulagu, namátkově vybírá syrové momenty z období deportace. Například to, 

jak se transport zastavil, aby počkal, než žena porodí, aby ji Sověti několik hodin poté i 

s novorozenětem nahnali zpátky do dobytčáku.  

Samostatný odstavec věnuje výše zmíněné postavě doktora Solomonoviče 

Samodurova. „Zachránil tehdy stovky lidí. Nemohl je ze Sibiře nechat odvézt domů, ale 
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zasadil se o okamžité podání léků a vitaminů nemocným, kteří by jinak zemřeli, a v kruté 

zimě roku 1943 vymohl pro zajatce lidštější podmínky. Přesto Lina a Jonas zůstali v 

pracovním táboře ještě mnoho let,“ 68 přibližuje Kubíčková.  

Autorka zmiňuje, že román Ruty Sepetysové od ostatních odlišuje především 

vstřícnost a laskavost, s níž hlavní hrdinové přistupují ke svému okolí i v těch nejhorších 

časech a době vlastního nedostatku, především Linina matka Jelena. Samotné poselství pak 

nechává vysvětlit samotkou Sepetysovou pomocí výňatku z doslovu románu V šedých 

tónech.  

Poslední věty Kubíčková věnuje stylu, jakým je kniha psaná, zdůrazňuje prokládání 

současnosti vzpomínkami psanými kurzívou a to, že název souvisí s Lininým malířským 

pokusem, kdy „získala šedou barvu na kreslení rozpuštěním sněhu s kouskem ohořelého 

uhlíku.“ 69 Dostáváme tedy třetí interpretaci významu oněch šedých tónů.  

Autorka recenze v Los Angeles Times Susan Carpenterová už v titulku, který zní 

Not Just for Kids: Between Shades of Gray by Ruta Sepetys, dává na srozuměnou, že 

román o krutosti, utrpení a naději nebude i přes svoji literární škatulku pouze čtivem pro 

děti a dospívající mládež. V úvodním odstavci také Susan Carpenterová oceňuje 

zmiňovanou tematickou odlišnost – píše, že „v knihách pro Young Adults o druhé světové 

válce dominuje téma holokaustu. Ale děla se i jiná zvěrstva, o kterých však víme málo, 

včetně sovětské okupace pobaltských zemí. Sověti nejenže deportovali nesčetně Litevců, 

Lotyšů a Estonců a nechali je zemřít, ale na dlouhou dobu tyhle státy smazali z mapy.“ 70 

(překlad A. M.)  

Připomíná, že právě mapou román V šedých tónech v podstatě začíná, konkrétně 

vyobrazením cesty, kterou musela Lina, její rodina a ostatní lidé podstoupit, a zároveň 

cituje první slova románu.  

Větší prostor než shrnutí děje a jeho interpretaci věnuje Carpenterová zákulisí 

vzniku románu, přibližuje, jak Sepetysová shromažďovala potřebné informace, ale více se 

zaměřuje i na charakteristiku hlavní figury, Liny. Tu popisuje jako „tvrdohlavou 

umělkyni“.  
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Z děje konkrétně prozrazuje dva momenty, které za všechny ostatní ilustrují, jak 

krutě si Sověti vůči vězňům počínali; píše například o muži, kterému vytrhali zuby za to, 

že ukradl a snědl řepu, nebo jak nevybíravým způsobem se odměnili Lině za nakreslení 

portrétu velitele; chlebem hozeným do prachu.  

V podstatě retrospektivní způsob vyprávění považuje autorka recenze za něco, co 

dává čtenáři naději, že přes všechny útrapy Lina nakonec přežije a zdůrazňuje, že styl 

Sepetysové je plný lehkosti, ladnosti a niternosti.  

Stejně jako Susan Carpenterová v Los Angeles Times, i spisovatelka Linda Sue 

Parková, která V šedých tónech recenzovala pro The New York Times, zkraje připomíná pět 

silných slov, jimiž román začíná. Ta zní: „Zatkli mě v noční košili.“ Navazuje tvrzením, že 

tato jediná věta ukazuje sílu poměrně jednoduchého jazyka bez zbytečného barokního 

zdobení, který Sepetysová v románu využívá.  

Stručně popisuje děj se zvláštním důrazem na vzpomínkové pasáže. „I okrajové 

postavy jsou přesvědčivě znázorněny skrz dialogy a akci.“71 (Překlad A. M.) Oceňuje také 

to, že přestože román popisuje historickou tragédii velkého rozsahu, Sepetysová nezabíhá 

do zbytečných kontextuálních detailů, spíš je zmiňuje v náznacích, jakoby mimochodem.  

Uvádí, že krátké kapitoly mladému čtenáři poskytují potřebný oddych během čtení 

textu, který obsahuje i surové scény, které však ke zvolené tematice patří a těžko je úplně 

opomenout. Sepetysová však spíše, než explicitního popisu využívá tíživé atmosféry, 

kterou buduje současně s tím, jak příběh postupuje kupředu.  

Podle Parkové, která je sama autorkou Young Adult románu A Long Walk to Water, 

splňuje román atributy Young Adult literatury především tím, že hlavní hrdinka prožívá 

první lásku s chlapcem Andriusem a zároveň jsou jí autorkou připsány určité výjimečné 

schopnosti, třebaže se samozřejmě nejedná o ty magického rázu, nýbrž o neobyčejné 

umělecké nadání. „Linino umělecké nadání hraje v příběhu svou roli; v jejích pokusech 

dostat zakódovanou zprávu k otci, v úkolech, které jí zadají Sověti, a vzpomínkách na 

minulost, v níž byla slibnou studentkou umění.“ 72 (Překlad A. M.) 

                                                           
71 „(…) Even minor characters are convincingly portrayed through their dialogue and actions.“ PARK, 

Linda Sue. A Teenager’s View of the Gulag. In: The New York Times [online]. 2011 [cit. 2019-03-31]. 

Přeložila Anna Musilová. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2011/04/10/books/review/childrens-books-

between-shades-of-gray-by-ruta-sepetys.html  
72 „Lina’s talent for drawing likewise plays a role: in her attempts to get a coded message to her father; in 

the assignments she is given by her Soviet captors for map-copying and portraiture; in the flashbacks to her 

life as a promising art student.“ PARK, Linda Sue. A Teenager’s View of the Gulag. In: The New York 

Times [online]. 2011 [cit. 2019-03-31]. Přeložila Anna Musilová. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2011/04/10/books/review/childrens-books-between-shades-of-gray-by-ruta-sepetys.html
https://www.nytimes.com/2011/04/10/books/review/childrens-books-between-shades-of-gray-by-ruta-sepetys.html
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Recenzi nazvanou A Teenager’s View of the Gulag autorka uzavírá stručným 

hodnocením epilogu, který podle ní poslední dekádu strávenou v gulagu uzavírá a popisuje 

možná až moc jemně, na rozdíl od silného příběhu, který mu předchází.   

Kromě románu V šedých tónech je Ruta Sepetysová autorkou již zmíněné Soli moře 

a Potrhaných křídel. Podle serveru iRozhlas spisovatelka aktuálně pracuje na románu 

z doby Francovy diktatury ve Španělsku.73 Román V šedých tónech se také v roce 2018 

dočkal filmové verze s názvem Ashes in the Snow. Do amerických kin byl film uveden na 

počátku ledna 2019. 

5. Analýza románu Anna a Vlaštovčí muž 
 

Zatím jediný román amerického muzikálového herce a prozaika Gavriela Savita 

vyšel v anglickém originále Anna and the Swallow Man v New Yorku v roce 2016. 

V češtině ho téhož roku vydalo nakladatelství Paseka v překladu Věry Kláskové.  

Příběh začíná v listopadu 1939, kdy je protagonistce, polské dívce Anně Łaniové, 

sedm let. Celý dosavadní život prožila v Krakově se svým otcem, profesorem lingvistiky 

na Jagellonské univerzitě. Jenomže když profesora Łaniu zatknou a odvedou němečtí 

vojáci a uvězní ho v koncentračním táboře, Anna zůstane sama. V počátku je sice v péči 

lékárníka, rodinného známého, ten ji ale po pouhém dni vyhodí na ulici – kde nakonec 

potkává záhadného Vlaštovčího muže, kterého vypravěč zpočátku označuje jakožto 

hubeňoura pro jeho téměř přízračně vysokou a štíhlou postavu.  

Setkání Anny a Vlaštovčího muže a jejich následné rozloučení na konci knihy má 

podobnou tajemnou atmosféru. Muž se ukáže a zmizí za stejně záhadných okolností, 

v podstatě se zjeví odnikud a odejde neznámo kam – což celé vyprávění pomyslně rámuje 

a zasazuje do časové osy. V textu mají tuto rámovací funkci i další aspekty nebo postavy. 

Přestože většina děje se odehrává v lesích, příběh začíná i končí ve městě. Rovněž se na 

úplném začátku stejně jako na konci epizodicky objevují postavy lékárníků, které navíc 

mají poměrně podobné charakterové rysy.   

                                                                                                                                                                                

https://www.nytimes.com/2011/04/10/books/review/childrens-books-between-shades-of-gray-by-ruta-

sepetys.html  
73 MOŠPANOVÁ, Eva. Píše pro teenagery o válkách a diktaturách. Nemůžete děti odhánět od politiky, říká 

slavná spisovatelka. In: iRozhlas [online]. [cit. 2019-03-31]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/literatura/pise-pro-teenagery-o-valkach-a-diktaturach-nemuzete-deti-odhanet-od-

politiky_1610230600_ 

https://www.nytimes.com/2011/04/10/books/review/childrens-books-between-shades-of-gray-by-ruta-sepetys.html
https://www.nytimes.com/2011/04/10/books/review/childrens-books-between-shades-of-gray-by-ruta-sepetys.html
https://www.irozhlas.cz/literatura/pise-pro-teenagery-o-valkach-a-diktaturach-nemuzete-deti-odhanet-od-politiky_1610230600_
https://www.irozhlas.cz/literatura/pise-pro-teenagery-o-valkach-a-diktaturach-nemuzete-deti-odhanet-od-politiky_1610230600_
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Autor v knize nespecifikuje, kolik přesně Anně je, když se s Vlaštovčím mužem 

rozloučí, ovšem několikrát během příběhu zmiňuje, že putovali například už druhou, třetí 

zimu. Tím se čtenář může Annina věku v závěru knihy s poměrnou přesností dopočítat, 

ovšem sám autor dal na tuto otázku přímou odpověď v rozhovoru pro The Guardian, kde 

uvedl, že Anně je na konci jejího času stráveného s Vlaštovčím mužem dvanáct. Relativně 

útlý román se tedy odehrává v horizontu pěti let. 

Vlaštovčí muž Annu okouzlí nejen tím, že je prvním člověkem od zmizení jejího 

otce, který se zajímá o to, jestli je dívka v pořádku, ale také dokáže mluvit nejen 

množstvím lidských jazyků, ale i řečí ptáků. 

  

„Hubeňour obrátil bystrý zrak k okapům domů, jež se k sobě podél této krátké 

uličky tiskly. Annin pohled, který byl pořád v jeho zajetí, ho poslušně následoval. Když 

muž zahlédl, co hledal, sevřel rty a začiřikal – vyslal směrem k obloze jasnou, hvízdavou 

větu. Najednou se ozvalo pleskání křídel a do ulice se jako vypuštěná bomba snesl pták. 

Roztahoval křídla, aby do nich nabral vzduch a zpomalil svůj sestup, až se nakonec snesl 

na vlhkou, šedivou dlažební kostku, kde poskakoval, pomrkával a natáčel hlavičku na 

stranu ve snaze vzhlédnout k dlouhánovi.“ 74 

 

A tak ho Anna následuje napříč polskými lesy, aniž by přesně věděla kam. 

S mužem, o kterém nic neví a jehož celou osobnost a jeho minulost obestírá tajemno, se 

cítí v bezpečí. Vlaštovčí muž je obezřetný, důstojný a schopný se přizpůsobit jakýmkoliv 

podmínkám, aby Annu i sebe ochránil. Doslova za pochodu dívku učí, jak v nastalých 

podmínkách přežít.  

Všechno, i pojmenování věcí a lidí okolo, přizpůsobují prostředí, ve kterém se 

pohybují. Například s označením „německý voják“ ve v Savitově románu nesetkáváme, 

nacisty hrdinové označují jako „vlky“. Naopak Rusové jsou ve slovníku Vlaštovčího muže 

„medvědy“. A řeč, kterou s Annou hovoří, se nazývá „cestovština“, ačkoliv nejde o jazyk 

v pravém slova smysl. Cestovština ve svém jádru stojí na hádankách, pomáhá Vlaštovčímu 

muži vytvářet alternativní realitu, která je má na cestě ochránit před tou skutečnou.   

Na cestě potkávají jen omezené množství dalších postav, mnohé z nich se v příběhu 

pouze mihnou – patří k nim zmíněný lékárník, Herr Doktor Fuchsmann nebo kramář. Větší 

prostor kromě hlavních postav dostává pouze reb Hiršl, po kterém nese název i kapitola 

                                                           
74 SAVIT, Gavriel. Anna a Vlaštovčí muž. Přeložila Věra KLÁSKOVÁ. Praha: Paseka, 2016, s. 21. 
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Muž, který políbil svou pušku. Anna ho totiž nejprve považuje za vojáka a nejvíc ji zaujme 

podivná „puška“, kterou má Hiršl přehozenou přes rameno. Ve skutečnosti jde o klarinet, 

který Hiršl miluje, ale nemůže na něj hrát, protože má nástroj prasklý plátek. I s Hiršlem, 

stejně jako po celou dobu s Vlaštovčím mužem, vede Anna téměř filozofický dialog. Díky 

němu se sblíží a Hiršl s nimi nějakou dobu putuje, a to i přes nesouhlas Vlaštovčího muže.  

 

„Co je to plátek?“ 

„Inu,“ pronesl reb Hiršl a zastrčil přitom plátek zpátky do ponožky, „jestli je 

klarinet jako puška, což není, a jestli jsou tóny hudby jako výstřely, což nejsou, pak plátek 

je jako náboj, víš? Něco jako zásobník, který se zastrčí do pušky, aby se z ní dalo střílet. 

Díky plátku funguje. Když plátek vibruje – jako ti při mluvení vibruje krk -, vydává zvuky. 

Není-li plátek, není zvuk.“ 

„Takže nástrojem je vlastně ten plátek. Nejste to vy ani klarinet.“ 

„Svým způsobem ano,“ přisvědčil reb Hiršl. „Když je plátek prasklý, zvuk nebude 

stát za nic.“ 

„Ale bude to zvuk, ne? 

Zakabonil se a vyhýbavě pokýval hlavou. „Jistě,“ řekl. „Jakýs takýs zvuk to bude.“ 

„Tak proč na něj nezahrajete?“ 

„Protože ten zvuk by nebyl tak dobrý, jako kdyby byl plátek v celku. A když na 

klarinet takhle hraju, plátek se štěpí pořád víc.“ 

Tohle Anně vůbec nedávalo smysl. „Ale když na něj nehrajete, nebude vůbec žádná 

hudba!“ 75 

 

Reb Hiršl je líčen jako protiklad Vlaštovčího muže: nad potenciálním nebezpečím 

příliš nepřemýšlí, je upovídaný, veselý, milý, někdy se chová trochu jako dítě, a nejspíš 

právě tenhle kontrast jeho povahy a bezprostřednosti – nejen ve vztahu k Vlaštovčímu 

muži, ale i k temné době války – Annu zaujme natolik, že k rebu Hiršlovi začne chovat 

hlubší city.  

Jednou z otázek, na které Anna, a tedy ani čtenář, nenalezne odpovědi, je význam 

pilulek, které Vlaštovčí muž téměř po celou cestu užívá. Do doby, než mu v poslední části 

dojdou. Anna se pro něj zoufale snaží sehnat další, protože bez nich Vlaštovčí muž 

přichází o rozum. Nakonec se Anna od lékárníka v Gdaňsku, který se stává cílem jejich 
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cesty, dozvídá, že podle obalu od léků Vlaštovčí muž užívá jodid draselný a směje se 

Anniným obavám, že bez pilulek Vlaštovčí muž zemře.  

Právě v této části příběhu, přestože je Anna celou dobu prezentována jako 

předčasně vyspělé dítě, skutečně musí navzdory svému věku opravdu plnit roli dospělého 

člověka, který se postará o Vlaštovčího muže. V konfrontaci s lékárníkem je pak nucená 

udělat za dětstvím pomyslnou čáru, aby zaplatila za léky pro Vlaštovčího muže, ačkoliv u 

sebe nemá žádné peníze.  

 

„V místnosti stála židle, stará, otřískaná, podomácku vyrobená, na kterou si sedl, a 

na podlahu před sebe postavil lahvičku z čirého skla – objemnou, plnou malých kulatých 

pilulek. Ani jednou se Anny nedotkl, ani jednou nevstal ze židle, jen mluvil a dával pokyny 

a Anna dělala, oč ji žádal. Stal se prvním člověkem, který kdy viděl její tělo nahé.“ 76 

 

V epilogu, který nese název Princip nejistoty, je Anna předána do rukou podobně 

záhadné postavy, a sice rybáře, s příslibem Vlaštovčího muže, že se „sejdou později“. 

Rybář, kterému je představená jako Greta, neboť ona ani Vlaštovčí muž se během cesty 

nikomu cizímu nepředstavují pravými jmény a po celou dobu vystupují jako otec s dcerou, 

ji na lodi odveze pryč – neznámo kam. Román je zakončený otázkou, v níž se Anna rybáře 

ptá na pevninu, kterou vidí v dálce a ke které se blíží. Právě otázky po celou dobu hrají 

v příběhu zásadní roli a jejich důležitost čtenáři i Anně Vlaštovčí muž několikrát 

připomíná. 

 

„Otázky, Anno – otázky jsou mnohem cennější než odpovědi a méně často ti 

vybuchnou před obličejem. Jestliže se dál pídíš po otázkách, nemůžeš se ze správné cesty 

zatoulat příliš daleko.“ 77 

 

Včetně epilogu má Anna a Vlaštovčí muž osm kapitol a je vyprávěná er-formou – a 

přesto spíše očima Anny. Gavriel Savit, jak uvedl ve výše zmíněném rozhovoru pro The 

Guardian, kde mu otázky mimo jiné kladly dvě dospívající čtenářky, protagonistku-dítě 

zvolil, protože děti na všechno nahlíží pohledem nezatíženým zkušeností.  

                                                           
76 SAVIT, Gavriel. Anna a Vlaštovčí muž. Přeložila Věra KLÁSKOVÁ. Praha: Paseka, 2016, s. 185.  
77 SAVIT, Gavriel. Anna a Vlaštovčí muž. Přeložila Věra KLÁSKOVÁ. Praha: Paseka, 2016, s. 199. 
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Savit, který pochází z rodiny s židovskými kořeny (i proto jím téma druhé světové 

války a holocaustu vždy rezonovalo), řekl, že námět na Annu a Vlaštovčího muže mu 

poprvé přišel na mysl, když během deštivého dne pozoroval strom před svým oknem. Před 

očima se mu prý tehdy zjevil obraz starého lesa za bouře, kterým do vesnice putuje muž – 

a navzdory počasí dorazí úplně suchý. Zatímco dospělý by za tím podle Savita viděl 

racionální vysvětlení a uvažoval by, kde má muž schovaný deštník, dítě má na otázku proč 

jinou odpověď: musí za tím být nadpřirozené schopnosti. 78  

V díle, přestože jde o historickou fikci (ačkoliv autor přiznává, že si nepřipravoval 

podklady tak, že by trávil hodiny v archivech a načítal dokumenty – spíše vycházel 

z obecně známých informací, v čemž se jeho přístup k práci liší například od rešeršních 

postupů Ruty Sepetysové, o nichž jsem psala v předchozí kapitole), se tak mísí skutečnost 

s fantazií, čímž má Anna a Vlaštovčí muž žánrově blízko k magickému realismu.  

Autor například odkazuje k polské mytologii v momentě, kdy Vlaštovčí muž kvůli 

absenci léků „zešílí“ a v očích Anny a dvou přítomných chlapců se změní v Borutu, 

démona žijícího v lesích, který na sebe uměl brát jinou podobu, mimo jiné velkého černého 

ptáka s mohutnými křídly.  

 

„Anna si nemohla vzpomenout, kdo jí vůbec vykládal o Borutovi poprvé – Boruta 

náležel k onomu druhu strašidel, která jako by se nezvaná plížila do mysli dětí. Stejně jako 

všichni mladí Poláci ho velmi dobře znala, a i když se hned pohotově ujišťovala, že tohle 

přece není pravda, že Vlaštovčí muž a Boruta nejsou jedna a tatáž osoba, zdálo se, že 

strach je zde docela na místě – víc, než ten kluk tušil.“ 79  

 

Přesto až do poslední stránky Vlaštovčí muž zůstává mlhavou postavou, jehož 

totožnost i minulost zůstává čtenáři neznámá a sám autor v žádném rozhovoru nic víc o 

charakteru neprozradil. Nejistotu panující kolem Vlaštovčího muže vnímá jako pozitivní 

věc: jedině tak čtenář může prožít příběh očima Anny, která zůstává obklopená tajemstvím 

celou dobu příběhu, který začíná slovy: „Když se Anna Łaniová ráno šestého listopadu 

roku 1939 – v sedmém roce svého života – probudila, nevěděla pár věcí.“ 80 

                                                           
78 Gavriel Savit: 'I’ve never known the end of a chapter in my life'. In: The Guardian Children's Books 

podcast. [rozhlasový pořad]. Připravila Emily DRABBLE. The Guardian, 15. 3. 2016 
79 SAVIT, Gavriel. Anna a Vlaštovčí muž. Přeložila Věra KLÁSKOVÁ. Praha: Paseka, 2016, s. 175.  
80 SAVIT, Gavriel. Anna a Vlaštovčí muž. Přeložila Věra KLÁSKOVÁ. Praha: Paseka, 2016, s. 7.  
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5.1. Kritický ohlas románu Anna a Vlaštovčí muž v českém a anglosaském 

tisku 

 

Otázku, kdo vlastně je Vlaštovčí muž, si už v úvodu recenze v Mladé frontě DNES 

klade literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. „Spadl z nebe? Zjevil se jako anděl strážný? 

Zrodila ho bujná fantazie dospívající dívky, zvídavé, přemýšlivé a jazykově nadané dcery 

univerzitního profesora?“ 81 

V textu nazvaném Vlaštovčí muž, který chrání před hrůzami války, se autor věnuje 

především symbolické rovině díla. I záhadný Vlaštovčí muž podle něj v díle funguje 

symbolicky. Nejenže nahrazuje dívce otce – ostatně, před cizími lidmi se Anna a Vlaštovčí 

muž doopravdy tváří jako otec s dcerou, ale i svou přezdívkou odkazuje „ke svobodě, 

volnosti, k vůli uniknout a přežít.“ 82 

Symboliku spatřuje i v závěrečné scéně, která se podle autora odehrává na lodi 

zcela záměrně – Anna na ní směřuje k neznámé pevnině, tedy novému, poválečnému světu. 

Válka, která je celou cestou provází a obklopuje, podle Radima Kopáče zrcadlí i válku 

uvnitř hlavní hrdinky, válku mezi dětstvím a blížící se dospělostí.  

Kromě symboliky upozorňuje i na další roviny Savitova díla: existenciální či 

filozofickou. I díky tomu se podle Kopáče v literatuře najde spousta děl, které jsou Anně a 

Vlaštovčímu muži příbuzné. Konkrétně naráží na román norského autora Josteina Gaardera, 

Sofiin svět, v němž Gaarder beletrizoval dějiny filozofie. 

Kopáč rovněž připomíná důležitou roli otázek v příběhu, a nejen otázek, ale i 

hádanek, které jsou základem i výsledkem takzvané cestovštiny, které Annu Vlaštovčí muž 

učí, aby „odvedl dívčinu pozornost od brutálních kulis světové války, jednak aby ji přivedl 

k ní samé, aby podnítil a rozvinul její fantazii, její přemýšlení, její osobnostní zrání.“83 

Román Gavriela Savita popisuje přívlastky jako „silný“ nebo „inspirativní“, 

opakovaně v úvodním i závěrečném odstavci ale zmiňuje, že jde o knihu „provokativní“, 

neboť především provokuje k přemýšlení. Autor recenze se proto nesnaží knihu 

interpretovat v širším kontextu a stejně jako Savit nechává na čtenáři, aby v příběhu nalezl 

vlastní smysl. Svou kritickou reflexi uzavírá tvrzením, že Gavriel Savit provokuje 

k přemýšlení „nad tím, co chtěl přesně autor říct, k čemu vlastně odkazoval – a proč se 
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někdy stává, že já je někdo jiný.“ 84 Autor připojil i procentuální hodnocení, které je u 

recenzí v Mladé frontě DNES obvyklé. Annu a Vlaštovčího muže zhodnotil 90 procenty.  

I Ditta Kotoučová se v recenzi pro Triangl, přílohu časopisu Tvar, symbolikou 

zabývá, i když v menší míře. Symboliku v Savitově díle rozděluje na dva pomyslné druhy: 

objasněnou a tu, jejíž interpretace zcela náleží čtenáři a která „poodhalí tajemství 

minulosti“. 85 

Za poměrně přímočarou symboliku považuje výše zmíněné medvědy a vlky, kteří 

se podle Vlaštovčího muže snaží vymýtit ohrožené druhy, což Savit podle Kotoučové 

využívá jako metaforu holokaustu. V návaznosti na to autorka recenze upozorňuje, že byť 

se román odehrává ve válečných letech, židovská tematika hraje spíše vedlejší roli a přímo 

je zastoupená pouze postavou muzikanta Hiršla.  

Symboliku spočívající v postavě Vlaštovčího muže, jejíž výklad je ze všeho nejvíc 

na čtenáři, pak Ditta Kotoučová míní spíše k tíži díla, respektive více než kritik Radim 

Kopáč vnímá pocitovou ambivalenci, potažmo frustraci, kterou může tato postava 

vyvolávat. „Právě tajuplnost Annina průvodce je na celé knize to nejzajímavější. V závěru 

ale tato záhadnost vyústí v určité zklamání, protože ani tehdy nevíme o Vlaštovčím muži 

víc než na začátku.“86 

Neopomenutelnou cestovštinu vysvětluje autorka recenze takto: „V praxi znamená, 

že když Vlaštovčí muž lže, jen mluví cestovštinou. Je to jeden z mnoha způsobů, jak Annu 

přesvědčí, že to, co na svých cestách dělají, je správné.“87 

Kotoučová, na rozdíl od Radima Kopáče, věnuje více prostoru seznámení čtenáře 

se Savitem i kontextem, v němž jeho debut vznikal. Připomíná například, že Savit je 

původně vzděláním i povoláním muzikálový herec – o to větším je podle Kotoučové Anna 

a Vlaštovčí muž zjevením.  

Recenzi v Tvaru uzavírá tím, že román je nevšední literaturou, mimo jiné proto, že 

je určena primárně dětským a dospívajícím čtenářům. Připomíná ale, že by po něm měli 

sáhnout i dospělí čtenáři; podobná tvrzení se objevila v kritických reflexích románu 

V šedých tónech. Knihu charakterizuje jako „enormně vyspělé dílo“ napsané čtivým, ale i 

komplikovaným stylem. Upozorňuje ale důležitost znalosti historického kontextu a 
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zdůrazňuje, že jde o „jakýsi mix dětského a dospělého uvažování a každá z těchto dvou 

stran má svou vlastní pravdu a vlastní pohled na válku.“ 88 

Jak se řekne válka v cestovštině je název recenze Mileny Šubrtové na iLiteratuře. 

Pro onu výše již mnohokrát zmiňovanou cestovštinu má vlastní, mírně odlišnou definici 

než Ditta Kotoučová. Píše, že „v cestovštině se znaková podstata jazyka promítá do jisté 

manipulativnosti, jejímž cílem je skrýt vlastní identitu. Cestovština je jazyk, který 

modifikuje a zastírá skutečnost. Anna tak ztrácí i své jméno výměnou za desítku jiných 

oslovení a totožností, vyfabulovaných Vlaštovčím mužem“.89 

Stejně jako Kotoučová, i Šubrtová upozorňuje na to, že kniha má potenciál oslovit i 

dospělého čtenáře, přestože „volba vypravěčské strategie a dětské hrdinky vřazují dílo do 

kategorie určené dospívajícím čtenářům“90. Vypravěči, který cíleně není vševědoucí a 

dokáže nahlížet jen do duše Anny, věnuje autorka této recenze nejvíce prostoru. V tomto 

ohledu Savitovo dílo připodobňuje k románu Johna Boynea, Chlapci v pruhovaném 

pyžamu. Milena Šubrtová upozorňuje, že i Boyne zvolil úhel pohledu, který „záměrně 

limitovaný dětskou naivitou kontrastuje se čtenářovou vědoucností“. 91 

Dalším dílem světové literatury, na které Šubrtová v recenzi ve vztahu k Anně a 

Vlaštovčímu muži naráží, je Exupéryho Malý princ, který, původně rovněž určený 

dětskému čtenáři, se pro svůj nezměrný filozofický přesah dočkal obliby i u dospělých. 

Díla zde staví vedle sebe kvůli Annině hloubavosti, předčasné vyspělosti, která podle 

Šubrtové občas působí až nevěrohodně. „Anna je dítě z rodu „Malých princů“ – zvídavá, 

přemýšlivá, empatická a především dětsky nevinná. Tuto čistotu a dětskou křehkost si 

uchovává i v přímém kontaktu se smrtí a surovostmi války.“ 92 

V porovnání s předchozími analyzovanými texty se Šubrtová nejméně zaobírá 

Vlaštovčím mužem a více pozornosti věnuje nejen Anně, ale i jejich společnému putování. 

Cesta je podle ní pro Annu školou, způsobem, jak se zachránit, do reality přeneseným 

dobrodružstvím, které dříve znala jen z oblíbeného svazku mýtů, který si četla doma 

v Krakově. „Vlaštovčí muž metaforicky zdůvodňuje Anně nutnost cesty jako výpravu za 

ohroženým druhem ptáka,“ 93 píše Šubrtová.  
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Okrajově se věnuje i kontrastu mezi Vlaštovčím mužem a Hiršlem nebo momentu, 

kdy se v závěru románu role Anny a Vlaštovčího muže obrátí a dívka přebírá odpovědnost 

na sebe, stává se „dospělou“.  

Co se týče autora samotného, Šubrtová zmiňuje, že Savit patří ke generaci mladých 

autorů, kteří válku znají zprostředkovaně, a proto jejich pohled na válečná léta postrádá 

dokumentaristický ráz. Toto však nemíní jako výtku, ale pouhé konstatování, k němuž 

doplňuje: „Východisko příběhu sice tvoří konkrétní historická událost, kdy gestapo v 

Polsku počátkem listopadu 1939 podniklo zátah na krakovské intelektuály a představitele 

akademické obce, poté však historický a geografický kontext ustupují do pozadí a 

vyprávění se soustředí na prožitky dětské hrdinky.“ 94 

Stejně jako Radim Kopáč, i Milena Šubrtová Annu a Vlaštovčího muže ohodnotila 

procenty, jen z celkových sta procent ubrala ještě o deset víc než Kopáč.  

Autor recenze pro The Guardian a zároveň spisovatel Philip Womack přistupuje 

k Savitově debutu o poznání kritičtěji než autoři recenzí v tuzemských médiích. Nejblíže 

má svým hodnocením pravděpodobně k recenzi Ditty Kotoučové. I on hodnotí dílo jako 

„matoucí“ a Savitovi vytýká, že „čtenář neopouští příběh Anny a Vlaštovčího muže o nic 

více informovaný, než když do něj vstupoval“. 95 Cestovštinu vykládá jako záměrné lži, 

které protagonisté říkají, aby v nepřátelském světě dokázali přežít, přestože se podle 

Womacka zřídkakdy ocitnou v opravdovém nebezpečí.  

Ač Womack zmiňuje Savitovo nepopiratelné nadání, zároveň píše, že ve stylu jeho 

prózy je znát snaha o uměleckost tvorby, což může působit strojeně. Jako příklad této 

„urputnosti“96 uvádí květnatou větu a zároveň nabízí kratší, pro čtenáře podle Womacka 

stravitelnější alternativu.  

Kritizuje také to, že kniha mířená na mladého čtenáře by měla mít něco, k čemu 

celý příběh směřuje (což podle něj Savitův debut spíše postrádá), nebo podivné plynutí 

času v díle. Womackovi se zdá, že je v Anně a Vlaštovčím muži neustále zima nebo to, že 
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Anna nikdy nezpochybňuje, proč je na cestě s Vlaštovčím mužem. Toho, a to už je spíše 

konstatování, popisuje jako rozporuplného člověka, který rád mluví v alegoriích.  

V závěru recenze Womack píše, že podle jeho úsudku román nedosáhl cílů, které si 

vytyčil, a jeho vrchol je uspěchaný. Na druhou stranu oceňuje obrazy, metaforičnost, s níž 

Savit pracuje, to, že si je vědom neúprosnosti života, jeho „bestiálnosti“ 97, přesto je čtenáři 

předkládá zahalené v již několikrát zmiňované symbolice, která je v Savitově díle jedním 

ze základních stavebních kamenů.  

6. Analýza románu Zlodějka knih  
 

„Nejdřív barvy. Až potom lidi. Takhle to obvykle vídám. Nebo se o to aspoň 

snažím. Drobná informace: Zemřete.“98 Těmito slovy začíná v pořadí pátý román 

australského prozaika Markuse Zusaka, který v jeho rodné zemi vyšel v roce 2005 a záhy 

se stal bestsellerem. V Česku ho poprvé publikovalo nakladatelství Argo o čtyři roky 

později v překladu Víta Penkaly, druhé vydání vyšlo v roce 2014.  

Zusak už před tím publikoval trilogii Roky pod psa, Smečka rváčů a Když psi 

pláčou, která sleduje osudy bratrů Wolfových, australských chlapců, rváčů, rivalů a přátel, 

je to trilogie o boxu i prvních láskách. Následoval román Posel z roku 2002, poté Zlodějka 

knih. A nakonec novinka, která dosud do češtiny přeložená nebyla, Bridge of Clay, o pěti 

bratrech, kteří se vyrovnávají se zmizením otce.  

Vševědoucnost vypravěčky Zlodějky knih, která je již z prvních slov patrná, příliš 

nepřekvapuje: vypravěčkou je totiž Smrt. A hned v úvodu vysvětluje, o čem příběh je.  

 

„Je to vážně jen krátký příběh, který mezi jinými pojednává o:  

• jedné dívce 

• několika slovech 

• harmonikáři  

• nějakých těch fanatických Němcích  

• židovském boxerovi 

• a spoustě zlodějny. 
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Zlodějku knih jsem viděla třikrát.“ 99 

 

 Smrt do románu vstupuje zároveň se smrtí mladšího bratra hlavní hrdinky Liesel, 

který přijde o život v počátku druhé světové války, během cesty vlakem k pěstounské 

rodině v Molchingu. Domů k Hubermannovým, náhradním rodičům, kde měly obě děti 

vyrůstat v trochu bezpečnějším světě, tak dorazí jenom Liesel. Dívka Smrt uhrane natolik, 

že sleduje celý její příběh až do doby, kdy si odnese i její duši; ale to už je Liesel 

v pokročilém věku, bydlí v Austrálii a válka je minulostí.  

Nutno podotknout, že „smrt přitom nevystupuje v náboženském významu, Bůh se 

nevyskytuje, občas je mimoděk vyvoláván. Má ale hluboký soucit s úzkostí a bolestí svých 

hrdinů a zároveň obžalovává lidské skutky a konání. Smrt je tak účastnou pozorovatelkou, 

nezasahuje do děje, pouze jednou, kdy se zmocní napsaného příběhu, Zlodějkou slov.“ 100 

I Markuse Zusaka, stejně jako Gavriela Savita a Rutu Sepetysovou, inspirovala 

k napsání Zlodějky knih historie jeho rodiny. Sám sice vyrostl v Sydney, kde s rodinou 

dodnes žije, ale Zusakova matka prožila dětství v nacistickém Německu, a tak mu 

vyprávěla o pochodech do koncentračních táborů či bombardování měst. Tyto i jiné 

události, jsou pak ve Zlodějce knih prezentovány jako součást života tehdejší doby, 

odehrávají se jakoby na pozadí osobních příběhů protagonistů, do nichž ovšem ve velké 

míře zasahují a ovlivňují je. 101 

Jako konkrétní příklad můžeme uvést čtyřnásobné vítězství amerického atleta 

Jesseho Owense, ke kterému vzhlíží kamarád Liesel, Rudy Steiner. Owensovi se chce 

přiblížit natolik, že si natře kůži černou barvou a běží závod – což bylo samozřejmě 

v Německu v té době riskantní. Když mu dospělí vyčiní, že se nesmí převlékat za Owense, 

Rudy nechápe proč. A stejně jako mnoha románech z období války, kde na svět více 

nahlíželo dětskýma očima, tak dochází k výše zmiňované konfrontaci mezi vědoucností 

čtenáře a dětskou nevinností, potažmo neinformovaností.  

„Základním (a návratným) motivem románu je síla a moc slov, autor jejich 

charakterem poukazuje k nacismu i přímo na Hitlerovy texty. Eufemismy a nadávkami 

charakterizuje některé postavy. Liesel, zlodějce knih slova nabízejí zprvu úžas nad 
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dovedností číst a vnímat, posléze schopnost sdílet je s ostatními, čte knihy společně 

s otcem, který ji číst učí.“ 102 První knihou, kterou Liesel s pomocí Hanse Hubermanna po 

nocích přečte, je Hrobařova rukověť, kterou najde na zemi na hřbitově poté, co s matkou 

uloží tělo jejího mladšího bratra.  

 

„Četli až do časného rána, kroužkovali a zapisovali slova, kterým nerozuměla, a 

otáčeli stránku za stránkou až do úsvitu. Táta párkrát málem usnul, poddal se svědivé 

únavě v očích a podklesávající hlavě. Liesel ho pokaždé zachytila, ale nebyla ani natolik 

nesobecká, aby ho nechala spát, ani tak přecitlivělá, aby ji to urazilo. Byla jen holka a 

musela ještě zlézt celou horu. Nakonec, a to už se tma venku začala drolit, dočetli.“ 103 

 

Zlodějka knih ale v tomto ohledu, tedy komponování jazyka a jeho moci do příběhu 

jakožto jeho svébytného aspektu, není výjimkou. I v Anně a Vlaštovčím muži hrají slova 

velkou roli, stejně tak v románu V šedých tónech. Nicméně v Zusakově díle jsou 

bezpochyby nejvíce vidět, snad i kvůli zmiňované repetitivní tendenci motivu. 

Jednu knihu Liesel uzme z ohořelé hranice na náměstí, jinou po čase ukradne i ženě 

starosty, s níž se seznámí, když v jejich domě vyzvedává prádlo (její nová matka, Rosa 

Hubermannová, totiž rodinu živí tím, že pere a žehlí jiným, zpravidla zámožnějším 

rodinám ve městě). Nejdříve romány z její knihovny krást nemusí; starostova žena Liesel 

do domu pustí dobrovolně. Během společného času v knihovně sdílejí intimní chvíle ticha, 

při kterých Liesel nahlédne za smutnou masku matky, která truchlí po synovi padlém za 

první světové války. A právě tam, v knihovně starostovy ženy, Liesel propadá stále silnější 

lásce ke slovům, ke knihám.  

Liesel čte také společně s uprchlíkem Maxem Vandenburgem. Jeho příběh se ve 

Zlodějce knih začne objevovat zhruba ve třetině, tehdy však ještě nemá jasnější kontury a 

čtenář si není jistý, kdo přesně Max je a jakou sehraje v příběhu roli. To se dozvídá 

v podstatě až ve chvíli, kdy Max zaklepe na dveře manželů Hubermannových a prosí o 

dočasný úkryt, neboť Hans býval známým jeho rodičů. Liesel společně s ním přebílí 

stránky Hitlerova Mein Kampf. A na třináct z nich Max posléze nakreslí vlastní obrázkový 

příběh s názvem Dohlížitel, o přátelství, které mezi ním a Liesel vzniklo (a který je 
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plnohodnotnou součástí čtvrté části románu). „Autor záměrně přerušuje a i zkracuje 

časovou posloupnost vyprávění, kniha je pak zajímavě členěna graficky, tučnějším písmem 

v kapitolách shrnuje momenty děje, stejně jako dokumentární kresby nebo komiks 

uprchlíka Maxe upozorňují čtenáře na skryté významy činů.“ 104 

Dalším poznávacím znamením postavy Maxe, koneckonců vypravěčka se o něm 

takto zmiňuje už v úvodní kapitole, je, že si ve sklepě, kde ho rodina Hubermannových 

skrývá, často představuje, jak boxuje s Hitlerem a poráží ho.   

S ukrýváním Žida Maxe Vandenburga se poprvé projeví charakter Rosy, která na 

první pohled působí jako „železná dáma“, která pro nadávku – ať už je určená Liesel, 

Hansi nebo náhodnému kolemjdoucímu – nejde daleko, ale pod drsnou slupkou ukrývá 

křehkou duši a dobré srdce. I když má strach z odhalení a rodina se za války, ostatně jako 

mnoho dalších, dostane do ekonomických potíží a Rosa má problém živit sebe, Hanse a 

Liesel, postará se nakonec i o Maxe. I v době, kdy Max vinou přespávání ve studeném 

sklepě vážně onemocní.  

Dalším takovým momentem je, když Rosa objímá Hansovu harmoniku poté, co 

Hans odejde plnit svou službu Německu, stejně jako řada dalších lidí z města. V takových 

pasážích se vyjímá plastičnost, kterou Zusak všem hlavním postavám propůjčil, neboť 

Rosin stesk po manželovi kontrastuje s momenty, kdy ho oslovuje nadávkou „saukerl“ 

nebo nadává, že jeho hraní po hospodách je k ničemu. 

Odraz Rosina chování pak může čtenář zahlédnout v Lieselině vystupování směrem 

k Rudymu, který je do Liesel od počátku příběhu zamilovaný. Jako odměnu prakticky za 

cokoliv žádá od Liesel polibek, která, přestože ke svému kamarádovi city také chová, ho 

ale pokaždé odmítá se slovy, kterými Rosa častuje Hanse. Na konci románu, když téměř 

všichni přijdou o život poté, co na Molching spadnou bomby, se pak Rudy polibku dočká – 

jenže už ho nemůže cítit.   

Hans Hubermann, povoláním malíř pokojů, nadšený akordeonista, často popisován 

jako „muž se stříbrnýma očima“, je morálně čistou postavou, která v podstatě nedělá 

špatné věci, vyjma momentů, kdy jej k tomu donutí okolnosti (například když vlepí Liesel 

facku, když v návalu vzteku na veřejnosti pronese, že nenávidí Hitlera, což je pro rodinu 

riskantní – stejně jako například nevyvěšení vlajek s hákovým křížem). Hans je příkladem 

morálního hrdiny, literárně podobný Attiku Finchovi z románu Harper Leeové Jako zabít 
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ptáčka. Liesel naučí číst, ale také pro ni trpělivě přemalovává zeď ve sklepě, aby se na ni 

mohla učit psát slova. Tím jí v podstatě zachrání život, protože když na Molching dopadají 

bomby, ona ve sklepě píše příběh – který nakonec sebere Smrt. Vypravěčka téměř v závěru 

poslední kapitoly do příběhu vstupuje se slovy: 

 

„A v tu chvíli jsem se neubránila. Došla jsem tam, aby na ni líp viděla, a jakmile 

jsem zase spatřila její tvář, bylo mi jasné, že to jeho milovala nejvíc. Její pohled pohladil 

muže po tváři. Přejel podél jedné z rýh přetínajících jeho líce. Kdysi spolu seděli 

v koupelně a on ji učil balit cigarety. Podal chléb mrtvému muži na Münchener Straße a 

řekl dívce, aby dál četla v krytu během náletů. Kdyby to neřekl, možná by to neskončilo 

tím, že sama začala ve sklepě psát. Táta – harmonikář – a Himmelstraße. Jedno nemohlo 

existovat bez druhého, protože pro Liesel obojí znamenalo domov. Ano, právě tím byl 

Hans Huberman pro Liesel Memingerovou.“ 105 

 

V epilogu zvaném Poslední barva se Liesel v říjnu roku 1945 znovu shledává 

s Maxem, kterého naposledy viděla během pochodu městem do koncentračního tábora 

v Dachau, a to v krejčovské dílně Rudyho otce, Alexe. 

Stejně jako román otevírá, i posledním graficky odděleným vzkazem Zlodějku knih 

uzavírá Smrt. „Lidi mě děsí,“ zní. Svou přítomnost v průběhu Smrt většinou uvozuje tím, 

že popisuje, jakou barvu mělo nebe. Ostatně, barevně dělí i chvíle, kdy se setkala 

s protagonistkou Liesel (konkrétně jde o bílou, černou a rudou). Například:  

 

„Ten den na těch schodech Alexe Steinera něco přeřízlo vejpůl. Liesel mu řekla, že 

políbila Rudyho na ústa. Styděla se, ale měla dojem, že by to rád slyšel. Přišly dřevěné slzy 

a dubový úsměv. Nebe, jak ho vidím skrze Lieselinu vzpomínku, je šedé a lesklé. Stříbrné 

odpoledne.“ 106 

6.1. Kritický ohlas románu Zlodějka knih v českém a anglosaském tisku 

 

Beze slov by nebylo ani zlo, tak se jmenuje recenze Taťány Janušové v Literárních 

novinách. Už v podtitulku autorka kromě originální volby vypravěčky zmiňuje i ty, jejichž 

příběh vypráví. A hned v závěsu upozorňuje, že příběhů o druhé světové válce bylo na poli 
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literatury, a míní literaturu obecně, nejen tu pro dospívající čtenáře, napsáno velké 

množství. Avšak žádný se ještě nedočkal Smrti jako vypravěčky. Podle Janušové by mohl 

leckterý čtenář přistupovat vzhledem k neobvyklé vypravěčce ke Zlodějce knih s rezervou, 

jakékoliv pochyby se ale Zusakovi podle ní daří vyvrátit už na prvních stránkách románu. 

„(…) Smrt doznává nejen slabost pro lidské osudy, ale i nečekaný cit pro detail. Tíživé 

téma holokaustu je kromě osobité vypravěčské perspektivy netradičně uchopeno a částečně 

prosvětlováno i volbou hlavních postav. Nejsou jimi ti, kteří přežili holokaust, ani jeho 

hlavní strůjci, ale obyčejní lidé z malého německého městečka.“ 107 

Přestože Zusakův „milionový bestseller“ v jeho rodné Austrálii za román pro 

dospívající vůbec neoznačili (do této kategorie ho vřadil až americký nakladatel), potýká 

se dle recenzentky jedenáctiletá Liesel s problémy, které jsou pro dospívající typické. Trápí 

ji problémy ve škole, první láska i neúspěchy ve fotbale, na druhé straně se jí však do 

života vkrádají noční můry s puncem válečných traumat. Například se jí často zdá o 

umírajícím bratrovi.  

I ona má, stejně jako její rodiče nebo Rudy, schopnosti, které by leckdo mohl 

vnímat za nadpřirozené, ačkoliv ne v pravém slova smyslu: nebývalou odvahu. Autorka to 

zmiňuje v souvislosti s autorovou inspirací, která se rodila z vyprávění matky. „(…) tyto 

živoucí vize v jeho dětské fantazii pochodovaly celá léta, aby se nakonec proměnily v ty 

nejsugestivnější pasáže celé knihy. Právě v protikladu k neosobní, cit i zodpovědnost 

pohlcující davové mechanice stojí Zusakovi hrdinové: Liesel, její pěstouni Hans a Rosa, a 

kamarád Rudy. Nemají žádnou moc, mají ale odvahu porušovat pravidla, jednat 

autonomně, skrývat ve svém domě lidi.“ 108 

Janušová dále píše o slovu nejen jako prostředku k napsání Zlodějky knih, ale i jako 

jejím stěžejním motivu. Slova, typické způsoby vyjadřování, podle ní konstruují i 

Zusakovy postavy. Hans Hubermann má podle ní dar říct správnou věc ve správnou chvíli, 

Rosa je naopak stvořená ze sprostých slov, které mají maskovat její skutečnou povahu. 

Zdůrazňuje moment, kdy si Liesel sama uvědomí moc slov; že slova v podstatě stvořila 

„führera“.  

V závěrečných odstavcích recenze pro Literární noviny pak Janušová velebí slova, 

která k napsání Zlodějky knih použil Markus Zusak. Podle ní skvěle pracuje 

s jednoduchými vizuálními metaforami stejně jako s ironií a sarkasmem obsažených 
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v kratších a úderných větách. Smrt vnímá jako poetickou vypravěčku se smyslem pro 

humor. „Personifikace smrti většinou absorbuje špatné lidské vlastnosti. To ale není případ 

postavy Zusakovy Smrti. Ve srovnání s chladným mechanismem nacismu, jeho ideologií a 

hrůzami války působí přímo lidsky,“ 109 uvádí Janušová.  

Poměrně rozsáhlá kritická reflexe Ladislava Nagyho v Hospodářských novinách 

nese název „Zdálo se mi, že boxuju s Hitlerem“ – odkazuje na moment z děje, kdy Max 

vyprávěl Liesel svůj sen. Připomíná, že tématu boxu se Zusak věnoval už ve svých 

předchozích dílech, výše zmíněné trilogii. Současně také píše, že žádná z nich – ani 

následující Posel – nedosáhla takového čtenářského a kritického ohlasu jako Zlodějka knih.  

V úvodu recenze Nagy zpochybňuje nutnost rozdělování knih do kategorií. Má totiž 

dojem, že kvalita děl původně určených pro dospívající čtenáře je mnohdy tak vysoká, že 

po nich sáhnou i dospělí. Kromě „monumentálního románu“ Zlodějka knih jmenuje Nagy i 

Harryho Pottera nebo Podivný případ se psem od Marka Haddona (vydalo také 

nakladatelství Argo). Přestože si tímto zařazením Zlodějka knih vybrala konkrétní 

publikum, Nagy píše, že nemá klasickou podobu knih pro dospívající. „Zejména její 

začátek postrádá dynamiku a spád, na který jsme zvyklí u podobně cílené literatury, a ani 

poměrně komplikovaná vyprávěcí struktura na prvoplánové čtivosti nepřidá.“ 110  

Román podle Nagyho také postrádá ústřední dějovou linku – přestože čtenáře 

pochopitelně zajímá, jak to dopadne s Maxem, jestli Liesel přežije válku, zda skončí 

s Rudym Steinerem, mnohem důležitější je podle něj celková mozaika, kterou Zusak 

z dílčích příběhů seskládal.  

Pokud se mladý čtenář pročte ke konci více než pětisetstránkového románu, bude 

podle Nagyho po zásluze odměněn. „Příběh dívky Liesel (…) je totiž dojemný, působivý, 

ale stejně tak znepokojivý tím, jaké otázky nakonec v člověku vyvolává. Toho efektu autor 

dosáhl především díky skvostně propracovaným postavám a citu, s jakým se mu daří stavět 

vedle sebe situace z běžného života – radosti a strasti dospívání, život v domácnosti, která 

má hluboko do kapsy – s extrémními zážitky vyvolanými válkou, jako jsou pochody Židů 

do koncentračního tábora, nálety či rozpolcené nálady ve společnosti.“ 111 
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Knihy pro Liesel podle Nagyho představují především únik. První ukradne krátce 

po smrti svého bratra. Otevírají jí totiž „cestu do zcela jiných světů, které jsou mnohem 

laskavější než ten, v němž vyrůstá.“ 112 

Zevrubně popisuje i jednotlivé charaktery, přičemž největší pozornost věnuje Rose 

a Hansovi. U Rosy také upozorňuje na rozpor mezi její „tvrdou slupkou“ a „měkkým 

jádrem“. Rosa Hubermannová je podle něj „ženou do nepohody, jak se praví i v samotném 

románu, a tato vlastnost se ukazuje jako klíčová pro existenci celé rodiny. Její muž, malíř 

pokojů a příležitostný harmonikář Hans Hubermann, má totiž existenční potíže.“ 113 U 

Hanse Nagy uvažuje, zda není vykreslený až příliš idealisticky.  

Stejně jako Janušová v Literárních novinách, i Nagy připomíná, kde Zusak 

k nápadu k sepsání Zlodějky knih. Kromě toho je k recenzi připojený i medailonek shrnují 

základní biografické údaje o autorovi; kdy a kde se narodil, jakým dílem debutoval i výběr 

z cen, které za svou tvorbu obdržel. Navíc ale uvádí zajímavost, a sice to, že k psaní 

samotnému Zusaka inspirovala novela Stařec a moře Ernesta Hemingwaye a román Co 

žere Gilberta Grapea Petera Hedgese.  

Krátce po vydání románu vyšla v roce 2006 v New York Times recenze napsaná 

populárním autorem Young Adult románů, Johnem Greenem. Ta má na rozdíl od recenzí 

v Hospodářských novinách a Literárních novinách odlehčenější ráz a Green text rovnou 

otevírá hodnocením, když o Zlodějce knih píše jako o „brilantním“, ale i „vysoce 

ambiciózním“114 Young Adult románu. První věcí, které si podle Greena náctiletí čtenáři 

na knize všimnou, je její délka. Uvádí, že je přitom mnohem složitější napsat smutnou 

knihu z prostředí nacistického Německa v takovém rozsahu než například román v žánru 

fantasy.  

Green píše, že neobvyklá vypravěčka Smrt ale není žádná „rozparovačka“115, 

naopak. Je jemná a laskavá. A to i přes práci, kterou musí dělat, byť by její monology 

možná v kurzu kreativního psaní neobstály před výtkou, že více „říká“ než „ukazuje“116. 

Dále charakterizuje postavy, v první řadě pěstouny. Hanse popisuje jako dobrého 

muže, který je „dokonce schopen milovat svou ženu“. Rosa se podle Greena stala jednou 

z nejvýraznějších postav svého typu v literatuře pro dospívající. Na rozdíl od předchozích 
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recenzí se Green věnuje i popisu jejího zevnějšku skrze slova samotného autora, který 

Rosu několikrát přirovnal k malé almaře. Nakonec i Green odstavec plný nešvarů Rosy 

Hubermannové uzavírá tím, že přes všechny nadávky a bití vařečkou jí na Liesel záleží.  

Liesel Green popisuje stručně jako dobře vykreslenou postavu, kterou si čtenáři 

oblíbí. Shoduje se s Nagym v tom, že děj plyne pomalejším tempem, dokud se na scéně 

neobjeví Max. Se zmínkou této postavy se Green věnuje hlubšímu rozboru Maxovy 

psychologie, využívá k tomu srovnání s Liesel. Oba trpí nočními můrami, ale jejich původ 

je odlišný. Zatímco Liesel se podle Greena učí žít s rozhodnutími své matky, Max musí žít 

pod tíhou těch vlastních.  

V návaznosti zmiňuje Zusakovu prvotinu, v níž také vystupoval boxer, na rozdíl od 

Nagyho ji ale také rozebírá a nastiňuje děj její i následujících pokračování, načež se zase 

vrací ke Zlodějce knih s tvrzením, že hrdinové všech Zusakových knih jsou „bojovníci“.  

V souvislosti s židovským boxerem Maxem zmiňuje stejnou pasáž, kterou ve své 

recenzi rozebíral Nagy. A sice, že Max ve snu Hitlera porazí, ale ten, místo aby porážku 

uznal, proti němu obrátí dav. Přidává k tomu vlastní výklad sdělení: „vítězi často 

prohrávají“117. Ladislav Nagy naproti tomu k této části poznamenal: „Čtenář (se) ocitá ve 

světě, v němž pro sportovní ctnosti a nějaký fair-play přístup není místo. Vítězí vždy masa, 

často zfanatizovaná, ale povětšinou tupá, vedená nějakým zakomplexovaným ubožáčkem.“ 

118  

Green uzavírá text tím, že by se na první pohled mohlo zdát, že Zusakova kniha 

bude pro dospívající čtenáře náročným čtivem. Stejně jako Janušová uvádí, že v Austrálii 

román skutečně cílili na dospělé – a podle Greena ho i sám autor takto zamýšlel. Shoduje 

se s Nagym, že tempo příběhu možná bude pro mladého čtenáře příliš pomalé, na druhou 

stranu ale zastává názor, že pro něj může být také knihou, která mu „změní život“ 119. 

Liesel je totiž podle Greena ztělesněním naděje, že navzdory těžkému osudu může dítě 

vyrůst ve šlechetnou osobu, kterou „si zamiluje i sama Smrt“ 120. Díky Zlodějce knih navíc 

mladí můžou objevit kouzlo a důležitost příběhů – i těch obyčejných, lidských, které ráda 

loupí a čte hlavní hrdinka.  
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Spisovatel Philip Ardagh svou recenzi pro The Guardian otevřel úryvkem z knihy 

The Righteous: The Unsung Heroes Of The Holocaust Martina Gilberta, v níž citoval 

Barucha Sharoniho. Ten se podle vlastních slov cítil až méněcenný před těmi, kteří 

pomáhali potřebným ve zlých časech, protože on sám by možná podobných skutků nebyl 

schopný. Ardagh samozřejmě naráží na Hanse, který ve sklepě ukryl uprchlíka Maxe. 

Právě jemu se v počátku recenze věnuje nejvíce a Liesel jako hlavní hrdinku zmiňuje až 

později s tím, že právě kolem rozvíjejícího se vztahu s náhradním otcem a Maxem se odvíjí 

ústřední dějová linie.  

Teprve v polovině textu se pak Ardagh dostává k tomu, co ostatní recenzenti 

prozrazovali již v podtitulku, perexu, případně prvním odstavci, a sice že román vypráví 

sama Smrt. Tedy, v anglických recenzích „sám“ Smrt, neboť anglický jazyk ke Smrti 

odkazuje v mužském rodě. A stejně jako Green upozorňuje, že Smrt jako vypravěčka není 

taková, jak by čtenář mohl očekávat, naopak.  

Oceňuje kromě toho i Zusakovu schopnost rozebrat psychologii postav, způsob 

vyprávění popisuje jako „vyvážený“, například i díky tomu, že Němce ukazuje ve „všech 

možných odstínech“121 – jako fanatické nacisty i dobré lidi jako Hans Hubermann. 

Na rozdíl od předcházejících recenzí se Ardagh více věnuje i postavě Rudyho 

Steinera a jeho fascinaci atletem Owensem, nebo Ilsy Hermannové, starostovy ženy, která 

se nevzpamatovala ze smrti syna. Zmiňuje i konkrétní příběh, který inspiroval Zusaka 

k napsání Zlodějky knih – o chlapci, který nabídl kus chleba židovskému vězni, kterého 

vedli přes město do koncentračního tábora, a následně oba zbili vojáci. Podle Ardagha dělá 

z knihy výjimečné dílo právě Zusakova schopnost „kombinovat odstrašující události 

s uvěřitelnými postavami a maličkostmi z každodenního života“. 122  

Zlodějku knih pak stručně shrnuje užitím několika pochvalných přídavných jmen 

jako „provokativní“ či „triumfální“123.  Upozorňuje také na to, že v některých zemích byla 

kniha prodávána spíše dospělým, jinde starším dětem, ovšem podle Ardagha by si ji měly 

přečíst obě skupiny čtenářů. Na rozdíl od Greena nebo Nagye ale tvrdí, že jde o knihu, 

která se čte jedním dechem. Výše zmínění recenzenti měli za to, že její tempo bude pro 

mladé čtenáře až příliš rozvláčné. 

  

                                                           
121 ARDAGH, Philip. It’s a Steal. In: The Guardian [online]. [cit. 2019-04-04]. Dostupné z:  

https://www.theguardian.com/books/2007/jan/06/featuresreviews.guardianreview26  
122 Tamtéž. 
123 Tamtéž.  

https://www.theguardian.com/books/2007/jan/06/featuresreviews.guardianreview26


 

 

46 

 

Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo kromě analýzy kritických reflexí vybraných 

románů a analýzy děl samotných také vymezit termín Young Adult literatury, její žánrové 

tendence a historický vývoj a zmapovat, jak konkrétně autoři Young Adult literatury 

zobrazují tematiku druhé světové války vzhledem k cílové skupině.  

Dospěla jsem mimo jiné ke zjištění, že ač mnozí kritici hovoří o Young Adult 

literatuře jako o literárním žánru, řada se proti tomu naopak vymezuje. Například Kateřina 

Stupková v časopise Tvar uvedla, že vzhledem k různorodosti témat, které Young Adult 

literatura zpracovává, je lepší nepoužívat pojem žánr a označení Young Adult vztáhnout 

spíš na cílovou skupinu. A přestože tu by v Young Adult literatuře měl určovat primárně 

věk čtenářů, ani ten není zcela jednoznačný. Jak jsem uvedla v první kapitole, literární 

teoretici mají různé pohledy na to, do jaké věkové škály čtenáři Young Adult spadají. Jak 

ale vyplynulo z odborné literatury a později i kritických reflexí, od Young Adult literatury 

se očekává, že v ní bude aspoň okrajově zpracováno téma první lásky, kapitoly budou spíše 

kratší, dialogy úsečné, aby vzbuzovaly napětí a volání po tom, „co bude dál“, silnou 

ústřední dějovou linii a v jistém směru výjimečného hlavního hrdinu či hrdinku.  

Román Ruty Sepetysové V šedých tónech se zabývá v literatuře pro dospívající 

nepříliš často reflektovaným tématem Litvy v době sovětské okupace a deportace části 

obyvatel této pobaltské země. Sepetysová je autorkou, která je českým čtenářům dobře 

známá, do povědomí se zapsala hned třemi velmi úspěšnými historickými romány. Sůl 

moře (2016) je tématem podobná románu V šedých tónech, některé postavy dokonce 

vystupují v obou dílech. Svými romány, jak uvedla v rozhovoru pro iRozhlas, se snaží 

zapojit dospívající do diskuze o politice a historii.  

Z analýzy reflexí i samotných textů ve srovnání s charakteristikami uvedenými 

v odborné literatuře vyplynulo, že právě román V šedých tónech nejvíce splňuje aspekty 

Young Adult literatury, které jsem definovala v první kapitole. Nejenže se v románu 

vyskytuje hrdinka s výjimečnými schopnostmi (Lina je mimořádně nadaná malířka) a 

milostná linie, ale děj plyne rychle díky krátkým kapitolám a nepostrádá spád. Patnáctiletá 

Lina je také čtenářům Young Adult literatury nejblíže věkem a řeší v životě před deportací 

podobné problémy, například přijímací zkoušky na vysněnou školu. Autorka román 

V šedých tónech zamýšlela napsat jako knihu pro dospívající a v Česku také vyšla 
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v CooBoo, což je divize nakladatelství Albatros, která je primárně zaměřená na literaturu 

pro čtenáře Young Adult. 

U Zlodějky knih Markuse Zusaka není věkové určení zcela jasné. Přestože v Česku 

vyšla jako kniha pro Young Adults, stejně jako ve Spojených státech, v Zusakově rodné 

Austrálii byla Zlodějka knih určená dospělým čtenářům. O tomto nakladatelském 

vymezení se zmiňovali i recenzenti, jejichž reflexe jsem analyzovala. John Green dokonce 

poznamenal, že Zusak podle něj Zlodějku knih vůbec nezamýšlel adresovat dospívajícím. 

Podobně se o Zlodějce knih vyjádřil v recenzi pro Hospodářské noviny anglista Ladislav 

Nagy, ve které mimo jiné zpochybnil nutnost „škatulkování“ románů dle cílových skupin, 

protože se podle něj v poslední době objevuje řada děl určených dětem a dospívajícím, 

která si našla publikum mimo svoji cílovou skupinu.  

Pochybnosti ohledně zařazení románu do kategorie Young Adult literatury měli 

někteří recenzenti o Anně a Vlaštovčím muži, a to pro jeho výraznou symboliku a 

filozofický ráz, kvůli němuž by se mohl román jevit jako příliš náročné čtivo pro mladého 

čtenáře. Podle recenze Philipa Womacka uveřejněné v britském deníku The Guardian by 

měly mít romány pro mladé čtenáře již zmíněnou ústřední dějovou linku, což prvotina 

Gavriela Savita postrádá, byť hrdinka Anna nepochybně má svůj věk nezvykle vysokou 

inteligencí a v díle nalezneme i nástin první nevinné lásky v podobě citů, které chovala 

k muzikantu Hiršlovi.  

Nicméně i u románů do Young Adult literatury zařazených nakladatelem se 

nevylučuje jejich přesah do jiné cílové skupiny, naopak. Například reflexe v Los Angeles 

Times upozorňuje už v titulku, že román Sepetysové rozhodně není jenom pro dospívající. 

Hodnocení románu Ruty Sepetysové a Zlodějky knih se recenze v českých a 

zahraničních médiích na zásadních věcech shodovaly, Savitův debut lépe hodnotili čeští 

kritici, Philip Womack, ač uznal nepopiratelný talent Savita, na Annu a Vlaštovčího muže 

nahlížel o poznání kritičtěji. V anglosaských médiích můžeme sledovat také určitý trend, 

kdy nově vyšlé tituly recenzují téměř výhradně spisovatelé, často autoři knih podobných 

žánrů. V Česku to jsou spíše novináři a literární kritici. Čeští recenzenti také častěji 

používají procentuální hodnocení knih, které je typičtější na různých knižních databázích 

či literárních blozích než odbornějších kritických reflexích. 

Jednotícím prvkem recenzí, a to zahraničních i českých, však zůstávají apely, ať se 

v jednotlivých textech vyskytují jen jako pouhá jednovětá narážka nebo komplexnější 
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vysvětlení žánrového přesahu jako v případě Nagyho, aby tyto tituly nečetli pouze 

dospívající, ale i dospělí, neboť mají co nabídnout také jim.  

Summary 

 

  The aim of this thesis was to analyze chosen novels and their critical response. 

Alongside this, I defined what Young Adult literature means, its trends and evolution 

throughout history. I also focused on how, in particular, authors of Young Adult literature 

write about the Second World War in respect of their target audience.  

Whilst some critics advocate that Young Adult is a separate literary genre, others 

oppose this view saying that given the range of topics Young Adult literature covers, it is 

better not to use the term genre. For example, Kateřina Stupková wrote for Tvar magazine 

that the term Young Adult literature should rather be used just in connection with its target 

audience. As I wrote in the first chapter, literary theorists have different opinions on the 

age group that readers of Young Adult literature belong to.  

On the other hand, critics and theorists agreed that Young Adult literature should 

contain at least a glimpse of first love, chapters should be shorter, dialogue should be fast 

paced in order to arouse suspense, a powerful storyline and an exceptional hero or heroine 

in the spotlight.  

Ruta Sepety's novel Between Shades of Gray deals with the topic of what is not 

common in Young Adult literature - Latvia in the age of Soviet occupation and the 

deportation of its inhabitants to Siberia. Sepetys is an author well-known amongst Czech 

readers. She raised awareness of herself with three successful historical novels. Salt to the 

Sea (2016) has a topic similar to Between Shades of Gray, as some of its characters appear 

in both novels. Sepetys said to iRozhlas that she tries to engage the youth to the discussion 

about politics and history by offering them novels like Between Shades of Gray.  

As I discovered while analyzing the novels and their critical response, and 

comparing them to characteristics written in reference books, Between Shades of Gray 

meets the most aspects defined in chapter one. Lina has a kind of special power, given the 

fact that she is an exceptionally talented artist, there is a love storyline, the story is fast-

paced thanks to short chapters. Fifteen year-old Lina is closest to readers of Young adult 

literature considering her age, and she faces similar issues in flashbacks to the time before 

deportation; for example entrance exams to her dream school. Sepetys also meant to write 
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the novel as a Young Adult story and in the Czech Republic it was published in CooBoo, 

which is a division of Albatros publishing house focused primarily on Young Adult 

literature.  

The Book Thief's target audience is not quite clear. Even though it was published as 

a Young Adult novel in the Czech Republic and the United States, it had been published as 

literature for adults in Zusak's native Australia. According to some reviewers, like John 

Green, Zusak meant to write The Book Thief as a novel for adults. In addition to that, 

university professor Ladislav Nagy questioned the necessity of "pigeon-holing" novels by 

their target audience. According to Nagy, many novels published in past decades that were 

intended for Young Adults, found their readers outside the target audience.  

Some reviewers doubted that placing Anna and the Swallow Man in Young Adult 

literature was also correct. The novel has strong symbolism and a philosophical character, 

therefore it could appear as too complicated for a young reader. As Philip Womack wrote 

in the Guardian, novels for Young Adults should have a strong central storyline, which is 

something Anna and the Swallow Man lacks, albeit Anna is extremely intelligent for her 

age and there is an indication of first innocent love.   

Other reviews, for example, the one about Sepetys' Between Shades of Gray 

published in Los Angeles Times, mention that even though the book has been published as 

a Young Adult novel, it should be read by adults as well.  

The evaluation of Between Shades of Gray and The Book Thief in Czech media 

corresponded with the evaluation in Anglo-Saxon media; Savit's debut Anna and the 

Swallow Man was received better by Czech reviewers. Although Philip Womack said that 

Savit is an undoubtedly talented author, he was perceptibly severe with Savit's novel.  

I also discovered a certain trend in Anglo-Saxon media – novels are often reviewed 

by other writers, most of which are authors of books written in the same genre and for the 

same target audience, whilst in the Czech Republic, the reviewers are mostly journalists or 

critics. Czech reviewers also have a tendency to add percentual evaluation to their texts, 

which is usually more common in blog reviews or websites like Goodreads rather than a 

published critical response.  

The unifying element of both foreign and Czech reviews is that Between Shades of 

Gray, Anna and the Swallow Man and The Book Thief should not only be read by Young 

Adults but also the adults because these novels have the potential to speak to them as well.  
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reflektují válečné konflikty, které jsou v young adult literatuře stále ještě okrajovým tématem. 

Zaměřím se na tři vybraná díla zahraničních autorů a kritické reflexe těchto děl nejen v Česku, 

ale i v zahraničí. V teoretické části se budu věnovat také zařazení young adult literatury do 

literárněhistorického kontextu a jejím žánrovým tendencím.  

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu):  

1. Úvod 

2. Vymezení termínu young adult literatury a její historický vývoj  

2.2. Žánrové tendence 

2.3. Tematika válečných konfliktů v young adult literatuře 

3. Vymezení pojmu literární kritika a vybraná sledovaná periodika  

4. Ruta Sepetysová – V šedých tónech 

4.1. Kritický ohlas díla domácím i zahraničním tisku 

5. Gavriel Savit – Anna a Vlaštovčí muž 

5.1. Kritický ohlas díla v domácím i zahraničním tisku 

6. Markus Zusak – Zlodějka knih 

6.1. Kritický ohlas díla v domácím i zahraničním tisku 

7. Závěr 

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy):  

Výchozí literaturou bakalářské práce je dílo Ruty Sepetysové, Markuse Zusaka a Gavriela Savita. 

V práci budu analyzovat i jejich následnou reflexi, ať už se bude jednat o recenze 

v renomovaných západních denících jako například The New York Times, The Guardian a 

českých literárních časopisech Tvar, Host a A2 nebo recenzním webu iliteratura.cz.   
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Postup (technika) při zpracování materiálu: 

Literárněhistorická analýza a kvalitativní analýza kritických reflexí děl 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

SAVIT, Gavriel. Anna a Vlaštovčí muž. Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-710-0. 

Sedmiletá Anna se poté, co jejího otce zatkne gestapo, ocitá sama ve světě zmítaném válkou. V tu 

chvíli potkává muže, který rozumí vlaštovčí řeči a dokáže se vypořádat s čímkoliv. Společně se 

vydávají na cestu, během níž mezi Annou a jejím tajemným ochráncem vznikne neobvyklé pouto. 

Nebezpečí však číhá na každém kroku.  

 

SEPETYSOVÁ, Ruta. V šedých tónech. CooBoo, 2013. ISBN 978-80-7447-167-4. 

Lina je patnáctiletá dívka, která se nadevše miluje výtvarné umění a těší se, až nastoupí na 

uměleckou školu. Jednoho dne k nim vrazí sovětská tajná policie a společně s její rodinou ji 

odvede do pracovních táborů na Sibiři, kde se Lina musí naučit bojovat o holý život. Aby ji její 

osud nezlomil, upíná se k umění, kterým zaznamenává životy lidí kolem i ten svůj.  

 

ZUSAK, Markus. Zlodějka knih. Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0188-1. 

Vypravěčem díla je sama Smrt, která je zdánlivě nezúčastněným divákem. V případě života 

Liesel Memingerové ale musí i Smrt přiznat zájem o živé lidi a emoce, které jsou spojené se 

svědectvím jejich utrpení.  

 

SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 

2011, 149 s. ISBN 978-80-246-1980-4 

Kniha poskytuje vhled do problematiky obsahové analýzy mediálních informací. Je rozdělena na 

tři části a ukazuje příklady kvantitativního rozboru mediálních sdělení.  

 

NILSEN, Aleen Pace, et al. Literature for today’s young adults. 9th ed. Boston: Pearson, 2012, 

xix, 504 s. ISBN 0132685779 

Deváté aktualizované vydání knihy poskytuje komplexní přehled young adult literatury v 

literárním, historickém a sociálním kontextu. Poskytuje informace o žánrech young adult 

literatury a jejích čtenářích.  

 

NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce, osobnosti, základní pojmy. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4. 

Lexikon poskytuje přehled o kulturolofických a literárněvědných přístupech a vysvětluje stěžejní 

pojmy. Rovněž seznamuje s autory a s autorkami, které určují teoretické diskuse. 

 

Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec 

spisovatelů, 2009. ISBN 978-80-904218-3-7.  

Jedná se o sborník příspěvků z mezinárodní konference, který přináší různé pohledy na českou i 

zahraniční literaturu pro děti a mládež na počátku nového tisíciletí. 

 

HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 

9788024637525. 

Slovník vykládá pojmy z různých oblastí žurnalistiky a obsahuje rovněž hesla z kulturní 

publicistiky, zabývá se i časopiseckou nebo nakladatelskou problematikou. 
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Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly 

k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za 

posledních pět let) 

Korytářová, Eva. Edice literature for young adult v českých nakladatelstvích. Praha, 2017. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.      

Datum / Podpis studenta/ky 

 

17. 5. 2018                                                                                                         ……………………… 
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