
UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra žurnalistiky 

 

 

 

 

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019         Filip Krumphanzl 



UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra žurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Krumphanzl 
 

 

 

 

 

 

Kniha jako součást kultury: Jak knihy vnímá 

generace Y a jak je prezentují média 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Filip Krumphanzl 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Halada CSc. 

Oponent práce: 

 

Rok obhajoby: 2019 



Bibliografický záznam 

KRUMPHANZL, Filip. Kniha jako součást kultury: Jak knihy vnímá generace Y a jak je 

prezentují média. Praha, 2019. 78 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí 

diplomové práce doc. PhDr. Jan Halada CSc. 

 

Abstrakt 

Práce si klade za cíl vědeckými metodami ozřejmit postavení knihy jako média v současné 

české kultuře. Protože existuje početné množství způsobů, jak lze tohoto široce definovaného 

cíle dosáhnout, bylo třeba nějakou metodu (a tedy úhel pohledu) zvolit. V práci se tak 

vyskytují dva způsoby šetření – dotazník pro zástupce generace Y a mediální analýza výstupů 

kulturních rubrik dvou českých deníků, Mladé fronty DNES a Práva v období měsíců června a 

prosince roku 2017. Všechna teoretická východiska, popisy metod a vysvětlení klíčových 

pojmů jsou součástí teoretické části.  

V dotazníku je cílem zmapovat čtenářské preference a návyky mladých čtenářů, přičemž se 

otázky zaměřují jak na kvalitativní, tak kvantitativní aspekty čtení knih. V mediální analýze, 

která je provedena kvalitativní obsahovou metodou, je zastřešujícím záměrem podat co 

nejpřesnější obraz, jaký média o knihách vytvářejí. Toho bude dosaženo pečlivým záznamem 

článků o knihách, u nichž bude sledována jak jejich četnost, tak především jejich obsahy. 

 

Abstract 

The goal of this thesis is to clarify the status of books in the current Czech culture using 

scientific methods. Since there are many possible ways to achieve this widely defined goal, it 

was necessary to choose certain methods (and therefore an overall angle of the examination). 

Two specific methods were selected – a questionnaire for members of Generation Y and 

media analysis of culture sections of the Czech daily newspapers, Mladá fronta DNES and 

Právo during the months of June and December of 2017. Theoretical background, description 

of the methods and explanation of all the key terms are part of the theoretical section. 

The objective of the questionnaire is to map reading preferences and habits of young readers. 

The questions are focused on qualitative and also quantitative aspects of book reading. The 

overarching objective of the media analysis is to provide an accurate image the media paint 

about books. This will be achieved by thorough examination of all the articles that mention 

them. Just like with the questionnaire, qualitative and quantitative aspects will be tracked. 
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Úvod 
 

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se 

hlupákem,“ zní slavný citát českého učence, spisovatele, pedagoga a vědce, Jana Amose 

Komenského. Základním účelem knih bylo již od jejich vzniku uchování vědomostí, názorů a 

přesvědčení. A od tohoto úctyhodného účelu se přímo odvíjí i jejich význam, pro člověka, pro 

společnost, pro celou kulturu. Ačkoliv v dnešní době máme k dispozici již celou řadu jiných 

forem, jak získávat důležité informace, velká část z nich je buďto variací na knihy, nebo jsou-

li tyto poznatky důležité a zásadní (pro kohokoliv), pak se zpravidla vyskytují i v knižní 

formě. 

 

I pro mě jsou knihy neoddělitelnou součástí každodenního života. Ačkoliv o některých z nich 

můžu říct, že jsem je četl pouze pro radost, nebo naopak z povinnosti, u většiny jsem vždy 

v konečném důsledku hledal nějaký vyšší záměr – být po jejich dočtení o něco lepším 

člověkem, než jsem byl předtím. Je pravda, že existují oprávněné výjimky pro tvrzení, že 

každá nová informace a znalost je dobrá či ku prospěchu, pokud ale člověk například zrovna 

nevyhledává způsob, jak zkřížit vir neštovice s morem, pak jsou nové vědomosti žádoucí. 

Již když jsem si v šesti letech zakládal svůj první čtenářský deník, napsal jsem si zevnitř na 

první stránku heslo „Kdo mnoho čte, mnoho zná“. Ne snad z neochvějné jistoty ze své 

neomylnosti v dětském věku, ale z dosavadních životních zkušeností se domnívám, že 

zmíněná slova opravdu platí. Z těchto a dalších důvodů jsem si jako téma této diplomové 

práce vybral právě postavení knihy v současné kultuře. 

S pojmem kniha v textu pracuji v jeho nejširší definici – tedy žádný typ, žánr, původ, ani 

fyzická forma nejsou ze záběru práce vyloučeny. Pojmem kultura je pak myšlena kultura 

česká. Existuje samozřejmě velmi mnoho způsobů, jak „měřit“ postavení knihy v kultuře, pro 

přesnost výsledků jsem proto zvolil konkrétní dva – dotazníkové šetření pro zástupce 

generace Y a mediální analýzu výstupů kulturních rubrik dvou českých deníků – Mladé fronty 

DNES a Práva. Nabízí se otázka, proč se budu zajímat pouze o prezentaci knihy na stránkách 

kulturních rubrik. Je to proto, že mě vzhledem k hlavnímu cíli práce zajímá, jak je kniha 

prezentována v každodenním kontextu. Téma knihy se samozřejmě může objevit i na jiných 

stranách, například v souvislosti s incidenty, když někdo spálí Korán nebo podobně, ale 

takové případy neslouží ke splnění cíle. 

V minulosti bylo zpracováno několik akademických prací, jež řešily podobné téma. V roce 

2017 Jan Nykl ve své diplomové práci na FSV UK provedl výzkum preferencí u generace Y 
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s ohledem na komparaci tištěných a elektronických knih. V roce 2005, rovněž na FSV UK, 

Martina Maličká v rámci bakalářské práce obsahovou analýzou srovnávala prezentování 

knihy ve dvou českých denících. Práci doplnila o rozhovory se zástupci kulturních rubrik 

obou médií. 

 

Cílem diplomové práce je prostřednictvím kombinace dvou vědeckých metod zjistit, jaká je 

současná pozice knihy v české kultuře. Tohoto cíle chce práce dosáhnout dvojím způsobem, 

přičemž z těchto způsobů přímo vyplývají vedlejší cíle – zanalyzování čtenářských preferencí 

a návyků mladých čtenářů a vykreslení obrazu, jaký o knihách předkládají média. Přesná 

formulace výzkumných otázek je následující: 

 Hlavní výzkumná otázka: Jaká je současná pozice knihy v české kultuře? 

 Vedlejší výzkumná otázka: Jaký je postoj generace Y ke knihám? 

 Vedlejší výzkumná otázka: Jaké jsou čtenářské návyky generace Y? 

 Vedlejší výzkumná otázka: Jaké jsou čtenářské preference generace Y? 

 Vedlejší výzkumná otázka: Jak o knize píší vybrané české deníky? 

 Vedlejší výzkumná otázka: Jak často se o knize zmiňují? 

 

Z výčtu výzkumných otázek je patrné, že na první tři vedlejší otázky budu odpovídat skrze 

výsledky dotazníkového šetření, na další dvě pak mediální analýzou. 

Otázky v dotazníku se budou zaměřovat jak na kvalitativní, tak kvantitativní aspekty čtení 

knih. A stejně tak mediální analýza bude sledovat četnost článků i jejich obsahy. 

Jelikož se praktická část sestává ze dvou přístupů, je i rozdělení podkladového materiálu 

dvojí. V mediální analýze se budu zabývat stránkami kulturních rubrik deníků Mladá fronta 

DNES a Právo, jež vyšly v období dvou měsíců, konkrétně v červnu a prosinci roku 2017. 

Tyto noviny jsem vybral, neboť patří mezi nejčtenější tuzemská tištěná média. 

Pro dotazník budu zkoumat preference českých zástupců generace Y, tedy osoby, které se 

v dotazníku identifikují jako Češi a jsou ve věku odpovídajícímu definici této populační 

skupiny vymezené v teoretické části, konkrétně jedince narozené v rozmezí let 1986 až 1995. 

V práci se držím plánu vytyčeného v tezích a nijak se od něj v průběhu neodchyluji. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Vymezení klíčových pojmů a teoretická východiska 

1.1.1 Kniha 

Kniha je médiem, které ve svém širším významu provází lidstvo prakticky od vzniku písma. 

Vždy šlo o nějaký druh materiálu, na nějž se zapisoval záznam. Dnes je však knihou obvykle 

myšlené „psané či tištěné dílo obsahující z jedné strany slepené nebo sešité stránky a kryté 

v deskách“
1
, alespoň taková je definice dle elektronické verze Oxfordského slovníku. Na 

přesné a neprůstřelné definici toho, co je kniha, však tolik nezáleží, neboť čtenáři této práce 

k jejímu pochopení stačí intuitivní znalost pojmu. 

Důležitější je popsat alespoň zevrubnou roli a funkci knihy v životě člověka a celé 

společnosti. Kniha, jakožto výtvor lidského ducha a ruky, plní v první řadě funkci 

materializační. Dále uchovává kulturu, je historickým svědectvím doby, přispívá k procesu 

humanizace člověka, je nástrojem výchovy a vzdělání, představuje informační médium, a 

kniha je také zboží. 

O knize můžeme říct, že zprostředkovává obrazy, ideje, informace, ale zároveň zůstává bez 

výraznějších změn.
2
 „Kniha je stále tím, co z ní činí její rozšíření, a proto ostatní proměny, 

kterým podléhá, jsou spojeny s technickým zdokonalováním, přizpůsobujícím se potřebám 

spisovatele, jenž vytváří slova, i společnosti, v které je rozšiřována,“
3
 píše v knize Člověk a 

kniha její autor, Jan Halada. 

Jedním z nejvýznamnějších mezníků v historii knihy je bezpochyby mechanický knihtisk 

vynalezený v polovině 15. století německým zlatníkem Johannesem Gutenbergem. Možnost 

tisku vyměnitelných liter se rychle rozšířila po celé Evropě a započala revoluci, která dodnes 

neutichla.
4
 Gutenbergův vynález přispěl k rozšíření spojení ruky a ducha o nové subjekty. 

K vydání knihy již nebyl potřeba pouze autor, ale nově i tiskař a nakladatel. Z tiskařského 

řemesla se stal v 19. století průmysl. Tento technologický rozvoj umožnil demokratizaci 

tvorby knih a pro čtenáře přispěl k jejímu všeobecnému zlevnění.
5
 

                                                           
1
 Book. In: Oxforddictionaries.com [online]. Oxford University Press, 2018 [cit. 3. 11. 2018]. Dostupné z: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/book 
2
 HALADA, Jan. Člověk a kniha:  vod do nakladatelské specializace. Praha: Univerzita Karlova, 1993. ISBN 

80-7066-767-2, s. 5-11. 
3
 Tamtéž, s. 10-11. 

4
 CHILDRESS, Diana. Johannes Gutenberg and the printing press. Minneapolis: Twenty-First 

Century Books, c2008. ISBN 978-0822575207, s. 5. 
5
 HALADA, Jan. Člověk a kniha:  vod do nakladatelské specializace. Praha: Univerzita Karlova, 1993. ISBN 

80-7066-767-2, s. 10. 
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1.1.2 E-kniha 

Elektronická kniha neboli e-kniha, známá též v angličtině jako e-book, je jakýkoliv knižní, 

novinový nebo časopisecký text digitalizován v binární soustavě, který je tak čtenáři přístupný 

výhradně skrze zvláštní elektronická zařízení, tzv. čtečky. Tato zařízení o velikosti menšího 

tabletu v sobě mohou mít uloženy tisíce e-knih. Právě aspekt fyzické úspornosti je jednou z 

největších výhod čteček a důvod narůstající oblíbenosti elektronických knih. Druhou 

nespornou výhodou této formy knih je jednoduchost a rychlost, s jakými je možné 

požadovanou knihu získat. Čtenáři si je mohou obvykle za peníze stáhnout z internetových 

obchodů přímo do svých čteček, odpadá tak nutnost fyzického nákupu a dopravy tištěné knihy 

do rukou čtenáře. 

Většina zařízení na e-knihy disponuje i dalšími „vymoženostmi“, jimiž své tištěné protějšky 

předčí. Díky relativně omezenému ale přesto funkčnímu elektronickému rozhraní si čtenář 

může text na čtečce zvětšit, což je vhodné například když chce zařízení půjčit někomu 

s horším zrakem, nebo také regulovat svítivost displeje podle situace či aktuální preference. 

Jako každé elektronické zařízení, i čtečky však potřebují zdroj energie. Ten dodávají baterie, 

které například oproti zmíněným tabletům mají o poznání delší výdrž. Uvádí se, že čtečky na 

jedno nabití vydrží i více než 75 hodin, tedy přes tři dny.
6
 

 

1.1.3 Audiokniha 

Za audioknihu se považuje nahrané mluvené slovo čtené literatury. Důležitým faktorem 

fenoménu audioknih je tedy vypravěč, osoba, jejímž hlasem je dílo namluveno. Vysoké 

požadavky na kvalitu projevu a schopnost přesně vyjádřit jemné významové nuance vedou 

k tomu, že vypravěčem je obvykle nějaký profesionální hlasový herec. Někdy nakladatel 

využije služeb již veřejně známé osobnosti, v některých případech pak audioknihu namluví 

sám autor původního díla.
7
 

Vznik audioknih logicky souvisí s rozvojem záznamové techniky zvuku. Už když v roce 1877 

americký vynálezce Thomas Alva Edison vynalezl fonograf, věřil, že se „fonografové knihy“ 

prosadí, neboť budou moci „hovořit i ke slepým“. Jako o novém typu knih o vynálezu 

uvažovali i tehdejší editoři amerického vědeckého časopisu Scientific American. 

                                                           
6
 VERMAAT, Místy E.: Discovering computers and Microsoft Office 2013. Boston, MA: Cengage Learning, 

2013. ISBN 978-1285169538, s. 124. 
7
 BURKEY, Mary. Audiobooks for youth: a practical guide to sound literature. Chicago: ALA Editions, an 

imprint of the American Library Association, 2013. ISBN 978-0838911570, s. 13-14. 



6 

 

Kvůli velmi omezenému prostoru na fonografovém válečku se nejdříve prosadily nahrávky 

poezie. Delší, až dvacetiminutové nahrávky, byly možné až s vývojem techniky ve 30. letech 

20. století. Tento vývoj částečně popohnala i poptávka ze strany veteránů z první světové 

války, z nichž se mnozí vrátili domů s poškozeným zrakem. A právě tehdy vznikly první 

nezkrácené záznamy románů. Vznik audioknih ocenila v dopise tehdejšímu americkému 

prezidentovi i známá spisovatelka Helen Kellerová, jež sama byla od pouhých dvou let 

zároveň neslyšící i nevidomá. Ačkoliv sama vynález nemohla plně využívat, měla jej označit 

za „nejcennější nástroj pro nevidomé od vynálezu Braillova písma“.
8
 

Právě možnost pasivního poslechu je největší výhodou audioknih, neboť nevyžadují tolik 

„námahy“ od posluchače. Jejich produkci a začlenění do vzdělávacího systému například 

v 60. letech podpořila i vláda Spojených států amerických. Audioknihy se rychle etablovaly 

ve vzdělávacím procesu. Nejdříve ve formě audiokazet a od 90. let na CD. Na přelomu 

milénia pak přišly audionahrávky v digitálním formátu MP3 a možnost stáhnout si audioknihy 

z internetu. V tomto tržním segmentu od poloviny 90. let dominuje především společnost 

Audible.
9
 

 

1.1.4 Generace Y 

Rozlišování lidí na příslušníky jednotlivých generací je koncept vycházející z předpokladu, že 

je to právě prostředí, které v průběhu dospívání do vysoké míry ovlivňuje vývoj 

charakterových vlastností člověka. Prostředí se sice v dlouhodobém horizontu proměňuje, ale 

v jednotlivých fázích zůstávají sociální, kulturní, ekonomické a technologické poměry 

relativně konstantní. Autor knihy věnující se tomuto fenoménu Peter Sheahan tyto etapy 

nazývá „časovými kapsami“. Z toho vyplývá skutečnost, že lidé vyrůstající ve stejném období 

mají mnohdy podobné charakterové rysy (v širokém slova smyslu) a zkušenosti. To jsou 

základní předpoklady dělení lidí do skupin známých jako generace. Důkazem jsou i takzvané 

„generační mezery“, kdy lidé z různých generačních skupin jinak přemýšlejí, mají odlišné 

názory a dochází mezi nimi ke komunikačním nedorozuměním.
10

 

Co je ale tzv. generace Y? V literatuře i jiných typech médií se této skupině někdy říká i 

jinými názvy, například mileniálové, generace I, internetová generace a další. Mezi sociálními 

                                                           
8
 RUBERY, Matthew. Audiobooks, literature, and sound studies. New York: Routledge, 2011. ISBN 978-

0415883528, s. 3-5. 
9
 BURKEY, Mary. Audiobooks for youth: a practical guide to sound literature. Chicago: ALA Editions, an 

imprint of the American Library Association, 2013. ISBN 978-0838911570, s. 7-9. 
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 SHEAHAN, Peter. Generation Y: thriving and surviving with Generation Y at work. Prahran, Vic: Hardie 

Grant Books, 2005. ISBN 9781740663175, s. 2. 
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teoretiky neexistuje konsenzus na tom, jaké ročníky ještě do generace patří a jaké již ne. 

Tento nesoulad není těžké pochopit, neboť klást pomyslnou hranici mezi osoby, které se 

narodily například jen den po sobě a každého z nich začlenit do jiné skupiny, kde jsou lidé, o 

dobrých deset let starší a mají tedy spolu méně společného, jaksi popírá typičnost generací. 

Pro vědecké účely je však třeba onu hranici někde vytyčit. 

Zmíněný Sheahan do generace Y řadí osoby narozené mezi lety 1978 až 1994.
11

 Autoři knihy 

Recruiting and retaining Generation Y teachers ji však definují o pár let posunutou, přesněji 

sem zahrnují ročníky od 1980 do 1995.
12

 Autoři publikace Gen Y now: millenials and the 

evolution of leadership do generace mileniálů řadí lidi narozené mezi lety 1977 až 1995.
13

 Pro 

potřeby této práce však musím všechna tato věková rozhraní zavrhnout. Jedná se totiž o 

definice pro generaci Y z pohledu angloamerických teoretiků. Zvláštní politicko-společenský 

vývoj v Československu a posléze v České republice si žádá „zasvěcenější“, a tím pádem 

logicky užší, věkový horizont. Intuitivně se tak přikláním k definici z české knihy 

Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy, kde autor vytyčil hranice internetové 

generace na roky 1986 až 1995. Generační znaky jsou však již podobné jako v zahraniční 

literatuře, neboť právě práce s novými médii a zde se projevující globalizace je typickým 

znakem této skupiny. Mileniálové obecně vyrostli v kultuře politických a technologických 

změn. Nebojí se změn, jsou flexibilní, častěji mění pracovní místa, peníze vnímají spíše jako 

prostředek než cíl života. Běžně a frekventovaně používají mobilní telefony, internet, 

v pozdějších letech i tablety a chytré telefony.
14

 

 

1.1.5 Kultura 

Slovník sociologických pojmů definuje kulturu jako „souhrn životních forem, hodnotových 

představ a životních podmínek lidí žijících v určité době na nějakém území… Pojem kultura 

se pokouší naznačit, že lidé nežijí pouze podle pravidel daných přírodními zákonitostmi, ale 

že vytvářejí svůj vlastní svět, který je od přírody odlišný… Někdy se pojem kultura používá 

v užším významu vysoké kultury, kam patří významná umělecká díla a další civilizační 

počiny. Co do ní patří, o tom je možno vést spory. V širokém významu tohoto pojmu je však 

součástí kultury všechno, co lidé vytvářejí. Z tohoto hlediska k ní patří nejen Beatles, ale také 

                                                           
11

 Tamtéž, s. 3. 
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 REBORE, Ronald W a Angela Lynn Evans WALMSLEY. Recruiting and retaining Generation Y 

teachers. Thousand Oaks, Calif.: Corwin, c2010. ISBN 978-1412969918. 
13
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San Francisco, CA: Wiley, [2014]. ISBN 978-1118899465. 
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 TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert 
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restaurace, sportovní hry, televize atd. Jakmile se ovšem do nějakého pojmu vejde všechno, 

není pro nás zajímavý, protože mnoho nevypovídá. Proto sociologové a antropologové mluví 

o různých kulturách, aby popsali rozdíly mezi jednotlivými částmi lidské populace“
15

. 

Z této zkrácené, a přesto obsáhlé, definice vyplývá, že s pojmem kultura lze při výkladu 

nakládat mnohými způsoby a tak i pro potřeby této práce je nutné co nejpřesněji termín 

vyložit, neboť se vyskytuje již v jejím názvu a v hlavní výzkumné otázce. 

Ze slovníkové definice vyplývá, že kultura odráží souhrn podmínek a představ na nějakém 

území v konkrétní době. V tomto geografickém vymezení je v této diplomové práci kulturou 

myšlena Česká republika (a pro lidi narozené mezi lety 1986 až 1992 české území tehdejšího 

československého státu), v časové rovině pak v úvodu zmiňuji „současnou“ českou kulturu. 

Touto současností je myšleno velmi blízké období vzdálené ne více než dva roky – 

v dotazníku odpovědi svou aktuálností kopírují čas, kdy ho respondenti vyplňují, v mediální 

analýze pak zkoumám měsíce červen a prosinec roku 2017. 

Nabízí se otázka, zdali v dnešním globalizovaném světě s otevřenými hranicemi a 

nadnárodními platformami můžeme o něčem takovém jako je „česká kultura“ vůbec mluvit. 

Podle slovníkové definice ano. Kultura je totiž velice úzce spojena s jazykem. Mateřský jazyk 

je nejvýznamnější a současně nejintimnější součástí kulturní identity a též primárním 

určujícím znakem národní autonomie.
16

 

 

1.1.6 Charakteristika deníku Mladá fronta DNES 

Český deník Mladá fronta DNES navazuje na list, který na území Československa vznikl záhy 

po skončení druhé světové války v roce 1945 a nesl název Mladá fronta. Ten byl nejprve 

deníkem národní mládežnické organizace jménem Svaz české mládeže. Po jejím sjednocení 

s dalšími podobnými organizacemi v dubnu 1949 se pak stal ústředním listem 

Československého svazu mládeže. 

Mladá fronta si mezi konkurenčními listy vedla velice dobře a navzdory poválečným potížím 

spojeným s nedostatkem papíru se její náklad postupně zvyšoval. Na konci 60. let již deník 

denně vydával přes tři sta tisíc výtisků. Mladá fronta i díky svému nákladu sehrála 

významnou společenskou roli během pražského jara v roce 1968. V červnu toho roku 

                                                           
15

 JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN: 978-80-247-3679-2, 

s. 136-137. 
16
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například otiskla kritický text Dva tisíce slov spisovatele Ludvíka Vaculíka.
17

 Po okupaci 

vojsky Varšavské smlouvy v srpnu téhož roku se však list, stejně jako ostatní, ideologicky 

zkonsolidoval po linii ÚV KSČ.
18

 

Zásadní změna přišla až po sametové revoluci v roce 1989. Redaktoři deník zprivatizovali, 

přičemž založili akciovou společnost MaF s minimálním kapitálem, do jejíhož vlastnictví 

Mladá fronta, nyní už s přídomkem DNES, připadla. Deník se o čtyři roky později dostal do 

vlastnictví vydavatelství MaFra, v níž MaF držela 52procentní podíl a zbytek patřil německé 

firmě Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft GmbH.
19

 V roce 2013 pak 

vydavatelství MaFra koupila firma Agrofert podnikatele a pozdějšího ministra financí a 

premiéra České republiky Andreje Babiše.
20

 

Co se kulturní rubriky deníku týče. V minulosti zabírala v sešitu výrazně větší prostor. Ještě 

v roce 2006 jí byly denně věnovány zpravidla tři až čtyři strany, v sobotu pak někdy i stran 

šest.
21

 V současnosti se kulturní rubrika v Mladé frontě DNES vyskytuje téměř výhradně 

pouze na jedné straně. 

 

1.1.7 Charakteristika deníku Právo 

Také deník Právo navazuje na starší list, konkrétně na ústřední orgán prvorepublikové 

sociální demokracie Rudé právo, které poprvé vyšlo v září 1920. Rudé právo se o rok později 

stalo hlavním tiskovým orgánem odštěpivší KSČ, která skrz deník šířila komunistickou 

propagandu a ideje.
22

 Za druhé světové války bylo Rudé právo spolu s mnoha dalšími deníky 

zakázáno, přesto vycházelo v ilegalitě.
23

 Jeho hlavní čas nadešel po komunistickém převratu 

v únoru 1948, kdy byl deník ústředním tiskovým orgánem celého režimu.
24

 I Rudé právo 
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 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií. Praha, Grada, 2011, ISBN 978-
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podpořilo reformní tendence během roku 1968. Po personální čistce se však opět stalo 

„hlásnou troubou“ normalizace.
25

 

Po revoluci v roce 1989 se Rudé právo pod vedením Zdeňka Porybného odpoutalo od 

komunistické strany a podobně jako u Mladé fronty DNES, i tento deník se stal artiklem nově 

založené akciové společnosti Borgis, jejímiž akcionáři se stali sami redaktoři. V roce 1995 

pak list vypustil ze svého názvu slovo „Rudé“, přičemž poupravil i svou grafickou podobu a 

ideové ukotvení. Oproti Mladé frontě DNES Právo nikdy nevlastnil zahraniční vlastník.
26

 

V roce 2013 třetinu vydavatelství Borgis zakoupila společnost Seznam.cz vlastněná 

podnikatelem Ivem Lukačevičem.
27

 

Kulturní rubrika deníku Právo zabírá obvykle pouze jednu stranu, výjimečně strany dvě. 

Vychází zde i pravidelná kulturní a literární příloha Salon. Kromě ní se však dá konstatovat, 

že Právo kultuře mimo dny, kdy vychází speciální příloha, příliš pozornosti – a tím pádem i 

důležitosti – nevěnuje.
28

 

 

1.2 Zmapování současného knižního trhu v České republice 

1.2.1 Struktura knižní produkce a prodej 

Tuzemský knižní trh je mnoha faktory navázán na celonárodní ekonomiku, v roce 2016 tak 

kopíroval její růst a mírně rostl, přibližně o 4 procenta. Celkový objem trhu dosáhl hodnoty 

kolem 7,8 miliard Kč včetně DPH, zmíněný nárůst tak tvořilo asi 300 milionů Kč z tohoto 

čísla. Tyto i další informace v této části čerpám ze zprávy Svazu českých knihkupců a 

nakladatelů (SČKN) o českém knižním trhu z let 2016/2017. Ačkoliv již je k dispozici i 

zpráva z roku následujícího, vybral jsem tuto, neboť časově lépe překrývá mediální analýzu. 

Současně však ve stejný rok vyšlo vůbec nejméně titulů za deset let a stejně tak byl i rekordní 

propad počtu vydaných titulů z roku na rok. Konkrétně v České republice vyšlo v roce 2016 

přibližně 15 500 titulů, což je asi o 1100 méně než rok předtím. Ceny knih se pak dle odhadu 

SČKN v průměru snížily, z 274 Kč v roce 2015 na 261 Kč o rok později. 

                                                           
25
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Tematicky nejčastěji vychází beletrie, jejíž objem na českém knižním trhu dlouhodobě mírně 

roste. Tento druh literatury v roce 2016 tvořil 45 procent všech vydaných titulů. Asi čtvrtinu 

trhu tvořily knihy o společenských vědách a umění. Ve 14 procentech vyšly tituly o ekonomii, 

právu a politice. Naopak mírně klesl podíl knih o technických vědách, zemědělství a 

přírodních vědách. SČKN ve své zprávě z listopadu 2017 píše především o dlouhodobě 

alarmujícím poklesu produkce učebnic pro vysoké školy. Například oproti roku 2014 jich 

v roce 2016 vyšla jen polovina. 

Český knižní trh má importní povahu. Celých 36 procent všech knih vydaných v tuzemsku 

bylo přeloženo z cizích jazyků, přičemž angličtina tvořila asi 56 procent všech přeložených 

titulů. Za ní se s 15 procenty umístila němčina, a dále sestupně byly knihy původně slovenské, 

francouzské, ruské, skandinávské a španělské. Zbylé jazyky nepřekročily dvě procenta. 

Nejvíce knih vydalo v roce 2016 nakladatelství Albatros, které tak dlouhodobě zůstává na 

špici produkce knih v Česku. Jako jediný nakladatelský dům vydal přes tisíc knih, konkrétně 

to bylo 1239 titulů. Za Albatrosem se se značným odstupem a 468 tituly zařadil Euromedia 

Group. Následovala MOBA, Grada Publishing, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého 

v Olomouci, které všechny vydaly mezi třemi až čtyřmi stovkami knih. Pro srovnání 

nakladatelství Karolinum vydalo v tomto období 152 titulů.
29

 

 

1.2.2 Trh s e-knihami 

Elektronické knihy jsou již několik let součástí nabídky většiny významných tuzemských 

nakladatelů. Celkově bylo ke konci roku 2016 v nabídce přibližně 16 500 titulů v této formě. 

Prodej e-knih v tomto roce rostl rychlejším tempem než tištěných knih. S meziročním růstem 

kolem 12 procent dosáhl obrat s e-knihami hodnoty 118 milionů Kč, což tvořilo 1,5procentní 

podíl na celkovém knižním trhu. Konkrétně se prodalo přes milion kusů e-knih. K nárůstu 

oblíbenosti e-knih přispěla i jejich cena. Zákazník za ně v průměru zaplatil o 38 procent méně, 

než při koupi tištěné knihy. 

Nejprodávanějším žánrem u elektronických knih jsou detektivky. Oblíbené jsou i knihy 

z žánru science fiction a fantasy a romány pro ženy. V odvětví odborné literatury se nejlépe 

prodávaly e-knihy o osobním rozvoji. Co se čtenářů e-knih týče, podíl mužů a žen 

upřednostňující tuto formu četby byl vyrovnaný.
30
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1.2.3 Trh s audioknihami 

Hodnota českého trhu s audioknihami v roce 2016 dosahovala objemu necelých 112 milionů 

Kč, tedy téměř srovnatelného s trhem elektronických knih. Zatímco ale prodej e-knih se 

z roku na rok zvýšil „jen“ o 12 procent, ten s audioknihami vzrostl o téměř 37 procent – 

v údaji jsou ovšem nově připočítána i data z nového subjektu, Albatros Media a.s. Audioknihy 

se nejčastěji distribuují ve fyzické formě, tedy na CD disku. Tento způsob byl zastoupen v 72 

procentech případů prodeje. Zbylých 28 procent tvoří digitální prodej. 

Nejvýznamnějšími distributory audioknih a mluveného slova byly dle údajů SČKN 

Supraphon s téměř 30 procentním podílem na trhu. Následuje Radioservis s 25 procenty a 

Tympanum s 20 procenty. Nad 10 procent se dostalo i nakladatelství Albatros Media a.s.
31

 

 

1.3 Metodologie 

1.3.1 Dotazník 

Dotazování je zvláštním typem získávání dat užívaným především v sociálních vědách. 

Jednou z jeho forem je dotazník, tedy kladení otázek v písemné formě, který je vhodný pro 

získávání dat hromadné povahy. Dotazník jako takový je zpravidla sestaven jako soubor 

předem zformulovaných otázek, na něž respondenti písemně odpovídají. 

Dotazník bývá v různé míře využíván v kvalitativních i v kvantitativních výzkumných 

přístupech. Právě v kvalitativních přístupech, tedy v součinnosti s metodou výzkumu této 

diplomové práce, bývá někdy doplněn i o jiný typ zkoumání. 

Metoda sběru dat prostřednictvím dotazníku má řadu přínosů a rizik. Mezi výhody patří již 

zmíněná možnost získat data od širokého vzorku vybrané skupiny. Dále to je finanční i časová 

efektivita, snazší kvantifikovatelnost dat, možnost detailnější statistické analýzy získaných 

výsledků, možnost opakovaného použití (za určitých okolností), možnost srovnávání s jinými 

výzkumy, větší přesnost a objektivnost než například u rozhovorů, větší ochota respondentů 

odpovídat upřímně a pravdivě. 

Nevýhody zahrnují omezené spektrum zjistitelných informací (zjistíme názor, nikoli důvod), 

nízká návratnost, riziko nedostatečné reprezentativnosti vzorku, nedostatečná kontrola 

respondenta, absence kontroly podmínek, za nichž dotazování probíhá, data z otevřených 

otázek se obtížněji vyhodnocují, povrchnost odpovědí, riziko nepochopení otázky.
32
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Z vyjmenovaných přínosů a rizik tak přímo vyplývá několik základních pravidel, kterými by 

se měl výzkumník při sestavování dotazníku řídit. Zaprvé musí být jasný cíl projektu a 

dotazník musí obsahovat pouze relevantní otázky ve vztahu k tomuto cíli, zadruhé by otázky 

měly být jasné a srozumitelné, zatřetí otázky musejí přesně vykazovat, co je po respondentech 

vyžadováno, začtvrté by se nemělo brát za předem dané, že respondent otázku pochopí a 

zapáté je vhodné se při formulování a řazení otázek řídit Occamovým pravidlem, tedy zbavit 

dotazník zbytných slov a nechat jen to nutné.
33

 

Existuje několik typů dotazníků – nestrukturovaný, polostrukturovaný a strukturovaný. 

Jelikož k práci použiji třetí jmenovaný, popíšu pouze jej. Strukturovaný dotazník se vyznačuje 

pevným uspořádáním otázek, převážně uzavřených, ale mohou být i otevřené. 

Aby byl dotazník účelný a validní, je třeba mít při tvorbě otázek na paměti jeho cíl – co 

chceme zjistit, o čem mají výsledky vypovídat, jak se vztahuje k tématu práce. Cíl je stěžejní 

při zpřesňování obsahového zaměření. 

Otázky mohou být uzavřené nebo otevřené. Vyhodnocování těch uzavřených je poměrně 

snadné, a pokud jsou nabízené odpovědi správně naformulované, pak mají jasnou vypovídací 

hodnotu. U otázek otevřených může být nutné pro odpovědi dodatečně vytvořit kategorie a 

jednotlivé odpovědi do nich následně přiřadit.
34

 

Je také vhodné před tím, než tazatel dotazník rozešle respondentům či volně uveřejní na 

příslušných internetových stránkách, udělat tzv. pilotní průzkum. Ten spočívá v předložení 

první verze dotazníku několika vybraným respondentům, kteří budou sloužit jako zkušební 

„piloti“. Jejich úkolem je hledat v dotazníku nedostatky, jako například nesrozumitelné nebo 

nadbytečné otázky, ale také formální a pravopisné chyby, kterých si autor nevšiml.
35

 

Pilotní průzkum jsem provedl i u svého dotazníku a následně provedl jeho úpravu dle 

poznámek od vybraných respondentů. 

 

1.3.2 Kvalitativní obsahová analýza 

Kvalitativní výzkum je vědecký přístup používaný především v sociálních vědách založený na 

různých metodologických tradicích, přičemž oproti výzkumu kvantitativní povahy je méně 

standardizovaný. I tak má tento typ výzkumu některá jasná pravidla. Stěžejní strukturu tvoří 

                                                           
33

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-

80-7367-683-4, s. 91. 
34

 EGER, Ludvík a Dana EGEROVÁ. Základy metodologie výzkumu. 2. přepracované a rozšířené vydání. V 

Plzni: Západočeská univerzita, 2017. ISBN 978-80-261-0735-4, s. 114-119. 
35

 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. 

Praha: Grada, c2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2986-2, s. 51-52. 
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téma a základní výzkumné otázky. Ty se ovšem mohou v průběhu modifikovat či doplňovat 

na základě informací zjištěných z analýzy. Z toho vyplývá, že autor studie zpravidla nezná její 

konečnou podobu. Přesněji vytváří detailní deskripci zkoumaných materiálů a snaží se 

obsáhnout vše, co má potenciál problematiku objasnit. Práce výzkumníka spočívá právě ve 

vyhledávání a analyzování informací, které přispívají k objasnění daných otázek.
36

 

 

Jak již bylo popsáno výše, použiji tuto metodu k analýze stránek kulturních rubrik dvou 

českých deníků. Budu se soustředit nejen na obsah článků, které se jakýmkoliv způsobem 

věnují literatuře, ale pokusím se zmapovat i jaký publicistický či zpravodajský žánr byl 

nejčastěji zastoupen, o knihách jakého literárního žánru deníky psaly nejčastěji a také v jakém 

poměru se věnovaly knihám od českých a zahraničních autorů. Stejné znaky budu kromě 

jiných mapovat i v dotazníkovém šetření. 

Jakmile budou tyto aspekty obsahovou analýzou vysledovány, bude možné mezi sebou 

srovnávat nejen dvojici vybraných měsíců od jednoho deníku, ale též deníky mezi sebou. Aby 

byly výsledky co nejpřesnější a nejvalidnější, je třeba ustanovit několik pravidel definující 

hranici, která rozdělí zmínky o knihách a autorech v novinách na ty, které do analýzy 

započítávat ještě budu a které nikoliv. Z níže uvedených důvodů jsem se rozhodl, že nebudu 

započítávat případy, kdy jsou kniha či autor zmiňováni v souvislosti s udělením nějakého 

literárního ocenění. Je to z toho důvodu, že informovat o takové události je zpravidla pro 

kulturní novináře v denících povinností a lze tak předpokládat, že publikování takového textu 

nebylo záležitostí osobní preference těchto žurnalistů, nýbrž to bylo dané povahou jejich 

práce. Toto je do jisté míry pouze má hypotéza, ovšem vyhnu se případným omylům vzešlým 

z její potenciální nepravdivosti, pokud budu stejně přistupovat k oběma deníkům. 

Se zaznamenáváním zmínek je dále nutné uvést, že budu počítat nejen recenze a upozornění 

na vycházející knihy, ale též rozhovory, pokud v nich spisovatelé hovoří o svých nových 

knihách. To je z pohledu této práce bráno jako pouze jiný druh upozornění na knihy. 

Co se týče následné vzájemné komparace deníků v počtu textů o knihách a autorech, je třeba 

zmínit, že Mladá fronta DNES mívá oproti deníku Právo větší počet jakýchsi souhrnných 

článků, kdy píše o více knihách najednou. Stejně tak někdy pod jedním titulkem publikuje i 

recenze na několik knih. Je tak očekávané, že zmínek bude mít více než Právo, z čehož 

vyplývá, že relevantnější sledovanou proměnou je poměr mezi žánry knih a českými a 

zahraničními autory v rámci deníku. 

                                                           
36

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 

ISBN 978-80-7367-485-4, s. 47-50. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2.1 Dotazníkové šetření 
 

Abych zjistil, jak na knihy a čtenářskou kulturu jako takovou nahlížejí čeští mileniálové, 

rozhodl jsem se jejich čtenářské návyky a preference zjistit prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Dotazník jsem vytvořil na internetovém severu Vyplňto.cz, který se na podobná 

šetření specializuje. Nabízí široké spektrum možností, jak průzkum formulovat a otázky 

v něm adekvátně nastavit. 

Sběr dat probíhal od 11. února 2019 do 7. března téhož roku a celkem jej začalo vyplňovat 

221 respondentů. Ne všichni jej však dokončili. Hlavními důvody „odpadlictví“ respondentů 

byly první dvě selekční otázky, které dle předem daných parametrů zajišťovaly, aby dotazník 

vyplňovali pouze Češi a Češky odpovídajícího věku. Po těchto otázkách se počet respondentů 

zúžil na 155 – ti se dostali ke třetí otázce. Poté byl již jejich úbytek spíše marginální, 

konkrétně poslední otázku zodpovědělo 145 lidí, což činí 93,55 % ze všech, již se dostali přes 

prvotní selekční fázi průzkumu. Kompletní seznam otázek s nabízeným spektrem odpovědí je 

k nalezení v přílohách (Příloha č. 1). 
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2.2 Vyhodnocení průzkumu 
 

Otázka č. 1: Jste Čech/Češka? 

 

Graf č. 1: Národnost respondentů 

 

 

V první selekční otázce jsem zjišťoval, zdali je daný respondent české národnosti, nebo 

nikoliv. Samozřejmě se dalo očekávat, že většina lidí, kteří se k dotazníku na českém serveru 

dostanou, budou Češi, ovšem bylo nutné ji položit pro relativní jistotu (předpokládám, že 

respondenti odpovídali pravdivě) správně vybraného zkoumaného vzorku. Z 221 účastníků 

dotazníku pouze dva nesplňovali toto kritérium a pro takové byl po zaškrtnutí odpovědi „Ne“ 

průzkum ukončen. 
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Otázka č. 2: V jaké době (z nabízených) jste se narodil/a? 

 

Graf č. 1: Věk respondentů 

 

 

Druhá selekční otázka se zaměřovala na věk respondentů. Na jejím základě jsem zjišťoval, 

zdali odpovídají vytyčené generační skupině, obecně nazývané jako mileniálové (viz 

teoretická část). Tímto „sítem“ již neprošel větší počet dotazovaných. Z celkových 219 se 

v letech 1986 až 1995 (včetně), což je na základě literatury vymezená věková hranice pro 

základní zkoumaný soubor, narodilo celkem 150 lidí, což tvořilo 68,49 % odpovídajících. 

Dalších 37 lidí (16,89 %) se narodilo později a 32 (14,61 %) naopak dříve. Pro tyto 

respondenty po zodpovězení této otázky průzkum skončil. 
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Otázka č. 3: Jste muž, nebo žena? 

 

Graf č. 3: Pohlaví respondentů 

 

 

Otázku na pohlaví jsem položil z druhotných důvodů – ať už je tématem šetření cokoliv, a i 

když to není předmětem výzkumu, je vždy zajímavé zmapovat poměr mezi muži a ženami. 

Jedná se o častou otázku, která spíše než zastoupenost příslušníků jednoho nebo druhého 

pohlaví mezi čtenáři ilustruje jejich ochotu vyplňovat internetové dotazníky. 

Z výsledků je patrný dominantní podíl žen, které dotazník vyplnily. Celkem jich bylo 130 

(85,53 %), zatímco mužů 22 (14,47 %). Z tohoto pohledu se může zdát, že výběrový vzorek 

není příliš reprezentativní. Ovšem z průzkumu provedeného ve Spojených státech agenturami 

AP-Ipsos v roce 2007 vyplynulo, že ženy přečtou ročně asi devět knih, zatímco muži pět.
37

 

Samozřejmě se jedná o dvanáct let starý průzkum a navíc provedený na Američanech, ale pro 

ilustraci následujícího tvrzení to stačí. Totiž, z tohoto pohledu se míra nereprezentativnosti 

respondentů sníží více jak dvojnásobně, neboť pokud muži činí přibližně jednu třetinu 

čtenářů, pak v podílu 14,47 % nejsou na celkovém počtu respondentů tak špatně zastoupeni, 

jako kdybychom instinktivně (a mylně) předpokládali, že muži musí tvořit polovinu všech 

čtenářů.  

                                                           
37

 Associated Press. Poll: One in four adults read no books last year. www.ncbnews.com [online], 21. 8. 2007 

[cit. 11. 3. 2019], Dostupné z: http://www.nbcnews.com/id/20381678/ns/us_news-life/t/poll-one-four-adults-

read-no-books-last-year/#.XIjgEiJKiUl 
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Otázka č. 4: Jaké je Vaše dosud nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Graf č. 4: Vzdělání respondentů 

 

 

Podobně jako u minulé otázky, zjištění dosaženého stupně vzdělání patří mezi tradiční 

demografické ukazatele, které zpřesňují identitu respondentů a zvyšují potenciální užitečnost 

výzkumu. Nejpočetněji se na vyplňování dotazníku o čtenářských preferencích a návycích 

podíleli lidé s vysokoškolským vzděláním (bez bližšího určení). Těch bylo celkem 89 a tvořili 

tak 58,55 % všech dotazovaných. Přibližně třetina (36,84 %) respondentů určila jako své 

dosud nejvyšší dosažené vzdělání maturitu a 6 lidí vystudovalo střední školu bez maturity. 

Jeden člověk pak vystudoval pouze základní školu. 
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Otázka č. 5: Jaké knihy čtete nejčastěji? 

 

Graf č. 5: Preference mezi beletrií a odbornou literaturou 

 

 

Pátá otázka směřovala na základní rozdělení, zdali dotazovaní častěji čtou uměleckou 

literaturu neboli beletrii, nebo knihy odborného rázu, jako například učebnice, encyklopedie, 

kuchařky, knihy o osobním rozvoji a jiné. V tomto případě nebylo předmětem, z jakého 

důvodu ten, nebo onen druh literatury častěji čtou. 

Výsledky byly takové, že 119 (78,81 %) ze všech dotázaných odpovědělo, že častěji čte 

beletrii, tedy romány, povídky nebo básně. Knihy odborného žánru pak s větší frekvencí, než 

u beletrie, čte přibližně pětina oslovených, konkrétně 21,19 %, což na vzorku o 151 lidech 

bylo 32 lidí. 
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Otázka č. 6: Jaké jsou Vaše oblíbené literární žánry? 

 

Graf č. 6: Oblíbenost literárních žánrů 

 

 

V této položce dotazníku jsem zjišťoval, jaké mají odpovídající čtenáři oblíbené literární 

žánry. Respondenti si mohli vybrat libovolné množství z nabízených odpovědí a navíc přidat i 

vlastní odpověď pro případ, že by měli specifický vkus literární tvorby, který by nedokázali 

zařadit mezi 21 nabízených žánrů. Dodávám, že jsem si vědom nepřesně daných hranic 

jednotlivých žánrů a mnohé se vzájemně překrývají. V praxi pak tituly velmi často nespadají 
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pouze do jednoho žánry, nýbrž hned do několika. To ovšem neznamená, že by se takto knihy 

nedaly třídit a kategorizovat. 

Nejoblíbenějším žánrem jsou jednoznačně detektivky, které označila více jak polovina všech 

respondentů, konkrétně 81 (53, 64%) z nich. Za nimi je fantasy se 75 (49,67 %) označeními. 

Na třetím místě stojí thrillery, které jako svůj preferovaný žánr označilo 55 lidí (36,42 %). 

Dále se sestupně podle oblíbenosti řadí historické romány, odborná literatura a science fiction, 

které označilo nad 30 procent respondentů. Psychologickou beletrii, dobrodružnou beletrii, 

horory, literaturu pro ženy, humoristickou beletrii a životopisy preferuje 20 až 30 procent 

dotázaných. Další žánry se opět sestupně pohybují od 20 procent do 10 procent, a jsou to 

literatura faktu, ostatní beletrie, pohádky, komiksy, filozofické knihy, cestopisy, dětská 

literatura, poezie. Na posledním místě se s 15 (9,93 %) označeními umístily divadelní hry. 
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Otázka č. 7: Jací/jaké jsou Vaši oblíbení autoři/autorky? (čeští i zahraniční, napište 

ideálně alespoň tři) 

 

Sedmá otázka byla otevřená k volné odpovědi a měla za cíl zjistit, jaké mají respondenti 

oblíbené autory či autorky, a to ať už české nebo zahraniční. V úvodu zadání byli vyzváni, 

aby vyjmenovali alespoň tři, což většina z nich učinila, někteří jich vyjmenovali i více. 

Vzhledem k otevřené povaze otázky nepřikládám graf, neboť není vypovídající. Níže se 

namísto toho nachází přehledný seznam oblíbených spisovatelů a spisovatelek respondentů 

sestupně od největšího počtu zmínek po nejmenší, resp. autory, kteří byli zmíněni pouze 

jednou, jsem nepočítal, od dvou zmínek více již ano. Podobizny tří nejoblíbenějších autorů 

přikládám do příloh: J. K. Rowlingová (Příloha č. 2), Stephen King (Příloha č. 3), Jo Nesbo 

(Příloha č. 4). 

 

Autor 
Počet 

zmínek 

 

Autor 
Počet 

zmínek 

J. K. Rowlingová 27 Arthur Conan Doyle 2 

Stephen King 21 Umberto Eco 2 

Jo Nesbo 18 Karel J. Erben 2 

Karel Čapek 13 Barbara Erskine 2 

Agatha Christie 11 Jaroslav Foglar 2 

Terry Pratchett 11 Ken Follet 2 

J. R. R. Tolkien 10 Lauren Kate 2 

Patrik Hartl 9 Jozef Karika 2 

Lars Kepler 8 Dean Koontz 2 

Neil Gaiman 7 Štěpán Kopřiva 2 

Erich Maria Remarque 7 Jiří Kulhánek 2 

Paul Coelho 6 Milan Kundera 2 

G. R. R. Martin 6 Stieg Larsson 2 

Radka Třeštíková 6 C. S. Lewis 2 

Jane Austen 5 H. P. Lovecraft 2 

Dan Brown 5 Sergej Lukjaněnko 2 

Andrzej Sapkowski 5 Sarah J. Maas 2 
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Michael Viewegh 5 Božena Němcová 2 

John Flanagan 4 Margaret Mitchell 2 

Jojo Moyesová 4 Chuck Palahnuik 2 

Jeffery Deaver 3 Christopher Paolini 2 

Gillian Flynn 3 Edgar Allan Poe 2 

Frank Herbert 3 Rick Riordan 2 

Lee Child 3 James Rollins 2 

John Irving 3 Simon Scarrow 2 

Lenka Lanczová 3 Jaroslav Seifert 2 

Richelle Mead 3 William Shakespeare 2 

Bernard Minier 3 John Steinbeck 2 

Alena Mornštajnová 3 Petr Šabach 2 

George Orwell 3 František Šusta 2 

Douglas Adams 2 Kateřina Tučková 2 

Susanne Collins 2 Oscar Wilde 2 

Bernard Cornwell 2 Miroslav Žamboch 2 

Anthony Doerr 2   
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Otázka č. 8: Za jakých okolností nejčastěji čtete? 

 

Graf č. 7: Kdy lidé čtou 

 

 

Osmá otázka měla za cíl zjistit, za jakých okolností lidé nejčastěji čtou. K dispozici bylo šest 

předem zformulovaných odpovědí a též prostor pro vlastní odpověď. Téměř třetina (přesněji 

32,67 %) dotazovaných nejčastěji čte nepravidelně v průběhu dne, když má chvíli volného 

času. Přibližně stejný počet lidí, a to 47 (31,33 %) si čte večer nebo ráno v posteli. Celkem 26 

(17,33 %) respondentů odpovědělo, že čte cestou do práce či z práce. Čtyři (2,67 %) lidé mají 

čas si číst celý den, o jednoho méně při jídle. Dva lidé si pak knížku otevřou přímo v práci. 
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Otázka č. 9: Přibližně kolik knih si za rok koupíte? 

 

Graf č. 8: Nákup knih 

 

 

Respondenti se také vyjadřovali k otázce, kolik si přibližně koupí knih za jeden rok. Vybírali 

z nabízených odpovědí, přičemž jsem intervaly počtu zakoupených titulů intuitivně rozdělil 

od 0 do 5, od 6 do 10, od 11 do 20 a poslední možnost zahrnovala jakékoliv množství od 21 

zakoupených knih ročně nahoru. Od tohoto počtu jsem již necítil nutnost rozdělovat další 

množstevní kategorie. 

Přesná polovina oslovených, tedy 75 respondentů, ročně zakoupí od žádného do pěti titulů. 

Dalších čtvrtina od šesti knih do deseti a 22 lidí ze 150 si za rok pořídí od jedenácti do dvaceti 

knih. Deset procent zástupců generace Y si kupuje dokonce více jak dvacet knih ročně. 
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Otázka č. 10: Přibližně kolik knih si za rok půjčíte? 

 

Graf č. 9: Půjčování knih 

 

 

Při prvním pohledu na graf u otázky na počet půjčených knih se může zdát, že do značné míry 

zrcadlí infografiku z otázky předešlé, jež byla zaměřena na zjištění nákupních návyků 

mileniálů. Když se však podíváme, co jednotlivé výseče znamenají, je zde pozoruhodný 

posun. Ačkoliv si největší počet lidí, a to 45,33 % půjčuje knihy ve stejném počtu, jako si je 

kupuje, 28,67 % respondentů si ročně půjčí více než dvacet knih. Logickou úvahou tak 

dojdeme k tomu, že navzdory všeobecné digitalizaci knihovny nadále plní svůj smysl a patrně 

budou i do budoucna. Od 6 do 10 knih ročně si půjčí 16 % dotazovaných a mezi 11 a 20 

rovných 10 %, což je stejný podíl jako těch, kteří si za rok koupí více jak 20 knih. 

Množstevní intervaly jsem i z důvodu přesnějšího srovnávání a exaktnější interpretace 

výsledků průzkumu ponechal stejné jako u minulé otázky. 
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Otázka č. 11: Čtete spíše knihy od českých, nebo zahraničních autorů? 

 

Graf č. 10: Preference českých, nebo zahraničních autorů 

 

 

Jedenáctá otázka zjišťovala, v jakém přibližném poměru zástupci generace Y čtou knihy od 

českých, nebo zahraničních autorů, přičemž možné odpovědi zahrnovaly: „Výhradně od 

zahraničních autorů“, „Spíše od zahraničních autorů“, „Přibližně stejně“, „Spíše od českých 

autorů“ a „Výhradně od českých autorů“. 

Z výsledků vyplynulo, že z celkových 150 respondentů, kteří otázku zodpověděli, 85 

(56,67 %) čte více knihy od zahraničních autorů. Dalších 46 (30,67 %) odpovědělo, že 

přibližně ve stejném poměru, 10 (6,67 %) čte výhradně nečeské tituly a 9 (6 %) dotazovaných 

častěji sáhne po původem české knize. Stojí za pozornost, že ani jeden respondent nezvolil 

možnost, že čte knihy „výhradně od českých autorů“. 

Co výsledky mohou znamenat? Možných interpretací je mnoho, s jistotou lze říct jediné, a to, 

že dostupnost zahraničních titulů na policích českých knihkupectví a knihoven je na dobré 

úrovni. Dále lze částečně spekulovat, že čeští autoři nejsou schopní dostatečně pokrýt 

poptávku (ať už po titulech jakéhokoliv žánru). To je samozřejmě k velikosti českého trhu a 

počtu fungujících spisovatelů na něm zcela pochopitelné, a ačkoliv to tak může znít, není to 

výtka či kritika. 
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Otázka č. 12: Jakou formu knih NEJČASTĚJI volíte? 

 

Graf č. 11: Preference formy knih 

 

 

Značná část této diplomové práce je zaměřena na trichotomické rozdělení knih mezi tištěné, 

elektronické a audioknihy. Respondenti se proto v dotazníku vyjadřovali i k otázce, kterou 

z těchto forem upřednostňují, přesněji řečeno, které využívají nejčastěji. Výsledky mohou mít 

vysoce užitečnou vypovídající hodnotu, neboť otázka se týká právě generace nejvíce 

orientované na moderní technologie a jejího vztahu k novým formám ukládání a předávání 

informací. Zdůvodnění své volby následně dotazovaní osvětlují v následující části šetření. 

Celých 85,33 % respondentů stále nejčastěji pracuje s tištěnými knihami. Elektronické knihy 

neboli e-knihy jsou dominantní formou knih pro 13,33 % mileniálů a audioknihy nejčastěji 

využívá 1 člověk ze 150. Jeden respondent pak odpověděl, že nečte nic. 

Nutno připomenout, že otázka se týkala nejčastěji užívané formy knih – každý respondent 

tedy mohl zvolit pouze jednu možnost. Neznamená to tedy, že by jinou formu nevyužívali, ale 

pokud ano, tak pouze v menší míře. 
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Otázka č. 13: Proč zrovna tuto formu knih? 

 

Tato otázka se přímo týká předešlé. Respondenti v ní vysvětlují důvod, proč je jimi nejčastěji 

používaná forma knih ta, kterou označili v otázce č. 12. Odpovědi respondenti psali do 

otevřeného textového pole – žádné nabízené odpovědi neměli k dispozici. Jelikož bylo 

odpovědí tolik, kolik bylo respondentů, nepřikládám infografiku, neboť není nijak 

vypovídající. Také je nutné připomenout, že ačkoliv byla tato otázka nepovinná, zodpovědělo 

ji 107 respondentů. 

Autor odpovědi, že nejčastěji užívá audioknihu vysvětlil, že tak činí, neboť je to „nenáročné, 

lze dělat jiné věci“. Právě možnost využít knihu na CD jako doplněk k nějaké jiné činnosti, 

při níž jedinec stále dokáže vnímat obsah mluveného slova, je největší výhodou audioknih – 

udávají to jak výrobci, tak uživatelé. 

Zastánci elektronických knih svoji volbu ozřejmili jejich praktičností. Několikrát zmínili, že 

e-knihy jsou vhodné na cestování, neboť jsou skladné.  „Je to pohodlné, můžu snadno střídat 

mezi knihami, lehké na cestování,“ napsal jeden z respondentů. Jiný zase napsal: „Čtečka 

knih je menší než klasická kniha, vejde se mi snáz do kabelky.“ 

Jak již ale bylo zjištěno v minulé otázce, největší popularitu si nadále udržují tištěné knihy. 

Respondenti uvádějí hned několik důvodů, přičemž zmiňují jak své subjektivní pocity, tak 

praktické výhody tištěných knih. Z těch praktických jmenují lepší orientaci v knize, možnost 

označit si oblíbené řádky a také jejich dostupnost. Sedm lidí jako důvod své preference 

tištěných knih udalo zvyk. Dvanáct respondentů pak napsalo, že je čtou proto, že je z nich 

nebolí oči. „Je to hezké mít knihu v ruce, cítit její vůní, ilustrace, nebolí mě z toho oči,“ 

napsal jeden z dotazovaných. Podobně psal i jiný: „Mám ráda vůni knih, kromě toho mě z 

obrazovek bolí oči. Taky knihy ráda vlastním a přidávám si je do sbírky.“ Příjemné působení 

vůně tištěných knih zmínilo celkem třicet respondentů. To je vzhledem k otevřené povaze 

odpovědi statisticky velmi vysoké číslo. Konkrétně slovo „vůně“ ve svém zdůvodnění 

oblíbenosti tištěných knih označilo 28,04 % všech respondentů. 
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Otázka č. 14: Myslíte, že tištěné knihy mají větší hodnotu než elektronická média? 

 

Graf č. 12: Hodnota tištěných knih 

 

 

V pořadí čtrnáctá otázka se zabývá zjišťováním, zdali respondenti přisuzují tištěných knihám 

větší hodnotu (ať už symbolickou, praktickou, estetickou či jakoukoliv jinou), než 

elektronickým médiím. Rozdělení na tři základní odpovědi – ano, nevím, ne – dopadlo 

následovně. 117 (78 %) mladých lidí z celkových 150, kteří otázku zodpověděli, tištěným 

knihám přisuzuje větší význam, než jejich digitálním konkurentům (v určitých aspektech, jako 

například přenos informací). Dalších 23 (15,33 %) lidí odpovědělo, že neví, a 10 respondentů 

na otázku odpovědělo negativně. Důvody, jaké pro tyto odpovědi tázaní měli, jsou předmětem 

následující otázky, resp. dvou otázek – jedna se zabývá těmi, kteří odpověděli „ano“, druhá 

těmi, kteří odpověděli „ne“. 
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Otázka č. 15: (V případě odpovědi „Ano“) Uveďte prosím důvod, proč si to myslíte. 

 

V této otázce respondenti, kteří v té předchozí zvolili odpověď, že tištěné knihy mají větší 

hodnotu, než elektronická média, vysvětlují důvod svého názoru. Na výběr zde měli tři 

předepsané odpovědi, a to „(protože kniha) Má historicky větší význam“, „Tištěné knihy 

nešíří tolik nepravdivých informací“ a „Knihy obsahují více informací“. Čtvrtou možností 

byla vlastní odpověď. Infografiku z důvodu prostorové náročnosti, kterou kvůli možnosti 

vlastní odpovědi graf disponuje, nepřikládám. Stalo se tak i navzdory tomu, že drtivá většina 

dotázaných využila jednu ze tří nabízených odpovědí. 

Z výsledků vyplynulo, že 68,52 % mileniálů považuje tištěné knihy za hodnotnější, než 

elektronická média, neboť mají historicky větší význam. Zdůvodnění dalších 11,97 % 

oslovených bylo, že knihy nešíří takové množství nepravdivých informací. Sedm (5,98 %) 

respondentů se přiklonilo k odpovědi, že knihy obsahují více informací. Osmnáct lidí pak 

využilo možnost vlastní odpovědi, přičemž zmiňují například citovou hodnotu ke knihám, již 

zmíněnou vůni, ale též cenu materiálů potřebného k jejich výrobě. 
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Otázka č. 16: (V případě odpovědi „Ne“) Uveďte prosím důvod, proč si to myslíte. 

 

Graf č. 13: Zdůvodnění volby „ne“ 

 

 

Respondenti, kteří na otázku č. 14, zdali tištěným knihám přisuzují větší hodnotu, než 

elektronickým médiím, odpověděli negativně, v této otázce uvádí důvod své volby. Na výběr 

měli ze dvou předepsaných odpovědí a poté i možnost vlastní textové odpovědi. Z celkových 

deseti respondentů, sedm tištěné knihy nepovažuje za hodnotnější, protože „elektronická 

média dokážou předat stejné množství informací snadnější formou (např. poslechem)“. Dva 

respondenti napsali, že oba druhy médií mají srovnatelnou hodnotu a jeden se spokojil s 

vulgární urážkou na oba typy nosičů. 
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Otázka č. 17: Jakými komunikačními kanály se o knihách, které si později koupíte nebo 

půjčíte, dozvídáte? 

 

Tématem v pořadí 17. otázky bylo, jakými komunikačními kanály se respondenti o knihách, 

které si později koupí nebo půjčí, dozvídají. Označit mohli více možností a navíc přidat 

vlastní textovou odpověď. Nejvíce lidí, a to 63,33 % se o knihách dozvídá od přátel či rodiny, 

tedy od členů své primární skupiny, jak tento okruh blízkých lidí pojmenovává sociologie. Pro 

přibližně polovinu, přesněji 50,67 %, dotázaných jsou obvyklým komunikačním kanálem 

média (noviny, časopisy, rozhlas, televize, zpravodajské servery). Na podobný počet mladých 

lidí, a to 48 %, pak v tomto směru působí katalogy knihkupectví. Pouze o dva méně (46,67 %) 

se pak o nových knihách dozvídá přes zájmové stránky/skupiny na sociálních sítích. Z reklam 

na billboardech, plakátech, bannerech, internetových inzercích a podobně je o knihách 

informováno 23,33 % respondentů a na doporučení tzv. opinion leaderů (tj. samotných autorů, 

profesionálů z oboru a jiných) dá pouze 12 % dotázaných. Několik respondentů využilo i 

možnosti vlastní odpovědi, přičemž opakovaně zmiňují, že si knihy vyhledávají zcela 

autonomně, nezávisle na reklamě, doporučení či jiných komunikačních kanálech. 

Graf opět nepřikládám, neboť množství individuálních odpovědí jej prostorově činí obtížně 

přehledným. 
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Otázka č. 18: Čtěte kulturní rubriku deníku Mladá fronta DNES? 

 

Graf č. 14: Zájem o kulturní rubriku Mladé fronty DNES 

 

 

Osmnáctá otázka se týká předmětu mediální analýzy, kterou též zpracovávám v této práci. 

Existuje řada výzkumů, jejichž výslednice jasně ukazují pokles prodejnosti tištěných novin. 

Obzvlášť zřejmé je to u mladé generace. Touto otázkou jsem se pokusil zjistit, jak přesně 

velkou či malou pozornost zástupci generace Y (u nichž lze na základě předchozích odpovědí 

říct, že skutečně mají zájem o knihy) věnují kulturní rubrice jednoho z nejprodávanějších 

českých deníků, Mladé fronty DNES. Nabízené odpovědi na otázky byly pouze dvě – ano, ne. 

A výsledky jsou z grafu patrné na první pohled. Vysokých 94 % mileniálů kulturní rubriku 

Mladé fronty DNES nečte. Zbývajících 6 %, což z celkových 150 respondentů činilo devět 

lidí, ano. 
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Otázka č. 19: (V případě odpovědi „Ano“) Jak jste spokojeni se zaměřením deníku na 

literaturu? Například vzhledem k počtu článků o knihách, žánrového záběru, 

erudovanosti recenzentů... 

 

Graf č. 15: Názory na kulturní rubriku Mladé fronty DNES 

 

 

Respondenti, kteří odpověděli, že kulturní rubriku Mladé fronty DNES nečtou, byli rovnou 

přesměrováni k následující otázce č. 20. Devět těch, kteří naopak odpověděli kladně, se pak 

vyjadřovali k otázce, jak jsou spokojeni se zaměřením deníku na literaturu. Například 

vzhledem k počtu článků o knihách, žánrového záběru, erudovanosti recenzentů apod. 

Nabízené odpovědi oscilovaly na pětistupňové škále dle míry spokojenosti. Čtyři (44,44 %) 

respondenti označili odpověď „Spíše spokojen“. Dva (22,22 %) vybrali možnost „Spíše 

nespokojen“, přičemž stejný počet dotázaných zvolil odpověď „Nevím“. Jeden (11,11 %) 

člověk je se zaměřením rubriky na literaturu „Velmi nespokojen“. Ani jeden z respondentů 

nevyužil možnosti „Velmi spokojen“. 
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Otázka č. 20: Čtete kulturní rubriku deníku Právo? 

 

Graf č. 16: Zájem o kulturní rubriku deníku Právo 

 

 

Dvacátá otázka je obdobou otázky č. 18 a měla za cíl zjistit, zdali respondenti čtou kulturní 

rubriku deníku Právo.  Z výsledků vyplývá, že tento deník čte ještě menší počet mladých lidí, 

než tomu bylo u Mladé fronty DNES, konkrétně je mezi mileniály čtenost deníku Právo 

třetinová oproti zmíněné konkurenci. Z celkových 150 lidí, kteří otázku zodpověděli, 147 

(98 %) respondentů tedy kulturní rubriku Práva nečte, pouze 3 (2 %) z nich ano. 

Když výsledky srovnáme s údaji od Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR, která 

prodejnost tuzemského tisku dlouhodobě monitoruje, pak si lze odvodit zajímavou informaci. 

V roce 2017 byl průměrný denní prodaný náklad Mladé fronty DNES 133 562 kusů, deník 

Právo průměrně prodal 76 650 kusů denně.
38

 Mladá fronta DNES tedy měla oproti Právu 

téměř dvojnásobnou prodejnost, avšak z výsledků této dotazníkové otázky vychází, že je 

čtenost Práva třetinová. To může znamenat několik věcí – buďto je čtenost novin mezi 

věkovými skupinami rozložena nerovnoměrně, nebo výsledky výběrového vzorku nejsou 

zcela shodné s tím, jak by dopadly, kdybychom zkoumali celý vzorek základní. Druhou 

hypotézu však nelze prakticky ověřit a množství jiných výzkumů potvrzuje hypotézu první – 

čtení tištěných novin je spíše záležitostí střední a starší generace, u mladších zájem o tisk 

upadá. 

                                                           
38

 ABC ČR. Periodický tisk. www.abccr.cz [online], 2019 [cit. 11. 3. 2019]. Dostupné z: 

http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/ 



38 

 

Otázka č. 21: (V případě odpovědi „Ano“) Jak jste spokojeni se zaměřením deníku na 

literaturu? Například vzhledem k počtu článků o knihách, žánrového záběru, 

erudovanosti recenzentů... 

 

Graf č. 17: Názory na kulturní rubriku deníku Právo 

 

 

Jedná se o podotázku k otázce předešlé a byla zpřístupněna pouze respondentům, kteří na tu 

minulou odpověděli kladně, tedy, že čtou kulturní rubriku deníku Právo – účastnili se jí pouze 

tři respondenti. Stejně jako u otázky č. 19, i zde měli respondenti za úkol zodpovědět, jak jsou 

spokojeni se zaměřením deníku na literaturu. Dva (66,67 %) zvolili odpověď „Spíše 

spokojen“, jeden (33,33 %) pak odpověděl, že neví. Zbylé tři nabízené odpovědi, shodně 

odstupňované dle různé míry spokojenosti, zůstaly bez zastání jediného respondenta. 
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Otázka č. 22: Proč čtete knihy? 

 

Předposlední otázka se zabývá motivací respondentů ke čtení knih, přičemž měli k dispozici 

několik předepsaných odpovědí a též možnost vlastní textové odpovědi. Je zřejmé, že lidé 

mají více důvodů ke čtení knih, proto v této otázce dotazovaní mohli označit libovolné 

množství odpovědí. 

Celkem 138 (91,28 %) respondentů zvolilo odpověď „Pro zábavu“. V 67 (44,97 %) případech 

se pak objevila odpověď „Ze studijních/pracovních důvodů“ a 34 (22,82 %) respondentů za 

důvod svého čtení knih označilo možnost „Jsou v nich informace, které jinde neseženu“. 

V sekci individuálních textových odpovědí lze nalézt odezvy jako například „Pro osobní 

rozvoj“, „Čtení knih vnímám jako jistý ‚únik‘ před realitou“ nebo „Je v nich ukryto mnoho 

pravdy, moudrosti a ponaučení“. 
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Otázka č. 23: Jak vidíte budoucnost tištěných knih v České republice za 20 let? 

 

Graf č. 18: Očekávání ohledně budoucnosti tištěných knih 

 

 

Poslední otázka se zabývá výhledy a očekáváními mileniálů ohledně tištěných knih v České 

republice za dvacet let. Jak vidí existenci fyzického média v horizontu další generace? 

Podobně jako u otázek č. 19 a 21 o spokojenosti se stavem kulturních rubrik dvou českých 

deníků, i zde jsem nabízené odpovědi rozdělil do pětistupňové škály dle míry dominance ať 

už tištěných či elektronických médií. 

Téměř polovina všech respondentů, konkrétně 71 (48,97 %) z nich se domnívá, že počet 

pravidelných čtenářů tištěných knih poklesne, ale pořád budou všudypřítomným médiem. 

Dalších 55 (37,93 %) dotázaných očekává, že tištěné knihy budou stejně oblíbené (co se 

prodejnosti týče) jako v současnosti. Zbylé odpovědi již mají velmi málo zastánců. Dle 7 

(4,83 %) lidí místo knih plně zastoupí elektronická média (např. internet). Stejný počet lidí se 

naopak přiklání k názoru, že se počet pravidelných čtenářů knih zvýší (např. z důvodu růstu 

obecné vzdělanosti obyvatel). Jeden respondent, který zformuloval vlastní odpověď, má za to, 

že „pár knih zbude, ale bude jich málo, stanou se z nich ‚archaické kousky‘“. Svoji odpověď 
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napsal i další respondent, který napsal, že ačkoliv se přiklání k variantě, že počet čtenářů 

poklesne (tedy nejzastoupenější odpověď), „líbí“ se mu též jedna z předepsaných možností, a 

to, že elektronická média zaniknou (např. v důsledku masivní geomagnetické bouře na Slunci) 

a knihy se opět stanou dominantním médiem pro záznam informací. Těžko soudit, zdali chtěl 

pouze pochválit existenci této možnosti v dotazníku, nebo mu přijde i reálná. 
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2.3 Mediální analýza českých deníků 

 

Čtvrtek, 1. června 

Mladá fronta DNES na stránce kulturní rubriky věnuje knize pouze jeden krátký text. V něm 

pojednává o knize pro děti s názvem Justýnka od Kateřiny Maďarkové. Autorka recenze 

Alena Vocelková publikaci o asistenčním jednorožci, který pomáhá malé dívce vyléčit se 

z akutního nedostatku fantazie, mimořádně chválí. Zvlášť oceňuje výtvarné zpracování od 

ilustrátorky Lény Braunerové. Celkově v tento den Mladá fronta DNES věnuje kulturní 

rubrice pouze jednu stranu, přičemž celou její jednu třetinu zabírá inzerce. Hlavním poutákem 

kulturní rubriky je recenze Mirky Spáčilové na film Wonder Woman.
39

 

Stejně „velký“ prostor rubrice věnuje i deník Právo. Ačkoliv zde inzerce nezabírá žádné 

místo, chybí jakákoliv zmínka o knihách.
40

 

 

Pátek, 2. června 

V deníku Mladá fronta DNES píše Alena Slezáková o pátém díle Husitské epopeje od 

historika Vlastimila Vondrušky. Jedná se o příběh dvou bratrů, současně náboženských 

protivníků, neboť jeden je utrakvista a druhý katolík. Jedná se tedy o historický román 

odehrávající se na pozadí doby vlády Ladislava Pohrobka. Autorka sice oceňuje Vondruškovu 

schopnost „udržet v paměti a převést na papír“ takové množství postav, které do děje 

pravidelně přicházejí a zase z něj odcházejí, ale celkově knihu ohodnotila na 75 procent. I zde 

tímto textem končí pozornost listu ke knihám.
41

 

Právo se tématu literatury opět nevěnuje vůbec. Polovinu strany kulturní rubriky věnuje 

zesnulému českému dirigentovi Jiřímu Bělohlávkovi.
42

 

 

Sobota, 3. června 

V kulturní rubrice Scéna, která vychází v sobotním vydání, Mladá fronta DNES zmiňuje 

knihu dvakrát. Nejprve v souvislosti s narozeninami české spisovatelky Valjy Stýblové a poté 

v rozhovoru Moniky Zavřelové s britským autorem Jamesem Staffordem. Ten do komiksové 

podoby zpracoval legendy a mýty o staré Praze. Rozhovor se točí především kolem 

spisovatelových vazeb na Českou republiku a důvodu, proč zpracoval právě téma pražských 
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pověstí. Text tvoří podval stránky a je druhým nejdelším textem v kulturní rubrice.
43

 

Poutákem je článek o chystaném koncertu americké kapely Beach Boys v Praze. 

I deník Právo má k tématu knih dva příspěvky. Prvním je upozornění na to, že vyjde nová 

kniha Radky Třeštíkové. Tím druhým je na podvalu stránky recenze Lucie Zelinkové na 

knihu Bůh v renaultu od Michala Viewegha. V textu se novinářka pozastavuje nad známým 

faktem, že Vieweghovi hlavní protagonisté mu bývají osobně nápadně podobní. Naopak ženy 

tam vykresluje velice „ploše“, což Zelinková označuje za náznak sexismu. Kniha je prý plná 

sebelítosti a tak jediné, co ji v očích recenzentky zachraňuje, je autorovo přiznání vlastní 

slabosti. Knihu ohodnotila na 60 procent.
44

 

 

Pondělí, 5. června 

V pondělním čísle Mladé fronty DNES se nachází recenze literárního a výtvarného kritika 

Radima Kopáče na eroticko-pornografický kreslený román Andělské drápky od španělského 

filmaře a spisovatele surreálních fantazií Alejandra Jodorovského a francouzského kreslíře 

Moebiuse. Jde o příběh mladé panny, která se rozhodne změnit svůj život, vymanit se z okovů 

své vlastní minulosti a hlavně začne sexuálně žít. Kopáč oceňuje zdařilé černobílé kresby 

v secesním stylu a vědeckou zakotvenost osvobozených obrazů v psychoanalýze. Knihu 

ohodnotil 80 procenty.
45

 

Právo v pondělním čísle kulturní rubrice věnuje hned dvě strany, ani na jedné však není kniha 

zmíněna – žádná recenze, žádná upoutávka, žádný rozhovor. 

 

Úterý, 6. června 

Podobnou absenci literárního tématu má i úterní číslo Mladé fronty DNES. V deníku Právo je 

k nalezení recenze Františka Cingera na knihu novinářky Libuše Koubské s názvem Dědečkův 

deník. Jedná se o vyprávění o jedné česko-německé rodině skrze zápisky veterána z první 

světové války, Josefa Bačovského. Jde o autentické zážitky „obyčejného člověka“ 

v neobyčejné době. Cinger píše o tom, jak umně autorka vystihla „zákruty lidské duše“ 

s přihlédnutím k okolnostem v rodině, kde i jednotliví členové mezi sebou hovořili různými 
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jazyky. Zvlášť se soustředila na to, jak se politické a ekonomické změny projevovaly 

v životech členů rodiny.
46

 

 

Středa, 7. června 

V nulové zmínce o literatuře pokračuje Mladá fronta DNES i ve středu 7. června. Právo 

oproti tomu píše o historickém románu Zkrotit vlka irského spisovatele Johna Banvilla 

známém také pod pseudonymem Benjamin Black. Kniha pojednává o mladém učenci 

Christianu Sternovi, který najde na ulici mrtvou dívku a následně je císařem pověřen, aby její 

záhadnou smrt osvětlil. 

Deník Právo se na publikaci patrně zaměřil, neboť se děj knihy odehrává v prosince 1599 na 

dvoře císaře Rudolfa II., tedy v Praze. Ačkoliv je v knize řada reálných postav, které skutečně 

žily, jedná se o historickou fikci. Článek zmiňuje, že kniha, ačkoliv je od zahraničního autora, 

vyšla jako první právě na českém trhu. S odkazem na rozhovor pro nakladatelství Právo cituje 

Banvilla v jeho slovech obdivu k české metropoli. Nejedná se o recenzi na knihu, pouze 

zpravodajský článek.
47

 

 

Čtvrtek, 8. června 

Po dvoudenní přestávce Mladá fronta DNES ve čtvrtek přináší text o parodickém deníčku 

prince George. Knihu napsala britská spisovatelka Clare Bennettová a humornou formou v ní 

píše o tom, jaké je to vyrůstat v královské rodině, právě z pohledu nejmladšího mužského 

dědice anglického trůnu. V příběhu se vyskytují jak rodiče malého George, tak babička-

královna Alžběta II. nebo také strýc, princ Harry, který v té době žil ještě nespoutaným 

mládeneckým životem.
48

 

Pozadu nezůstává ani deník Právo, v jehož čísle Lucie Zelinková publikuje recenzi na knihu 

Rekviem za Pluto od Adama Chromého. Jedná se o jediný článek o knize ten den. Knihu o 

skomírajícím vztahu dvou mladých lidí, kteří se po letech soužití a relativního štěstí 

rozcházejí, ohodnotila na 75 procent. Připomíná, že ačkoliv téma rozpadajícího se vztahu je 

v literatuře běžné, zde se ho autorce povedlo hezky symbolicky protkat s událostí, kdy bylo 
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Pluto vyřazeno ze sluneční soustavy.
49

 V kulturní příloze Salon se pak nachází v sekci „Výběr 

Salonu“ upoutávka na tři knihy – dvě české a jednu zahraniční. 

 

Pátek, 9. června 

V pátečním vydání se Mladá fronta DNES o knihách nezmiňuje. 

V deníku Právo je pak pouze kratší text Františka Cingera s titulkem „Literární šperk 

Valentina Rasputina“. Článek pojednává o povídce Hodiny francouzštiny od ruského autora 

Valentina Rasputina, kterou autor napsal již v roce 1973. Jedná se o osobní válečný příběh 

Sibiřana Andreje Guskova, který si uvědomil nesmyslnost války a rozhodl se dezertovat. 

Cinger, jak je patrné z titulku, dílo označuje za „malý literární šperk“.
50

 

 

Sobota, 10. června 

V sobotní rubrice Scéna Mladé fronty DNES Alena Slezáková v krátkém textu připomíná 

pětaosmdesáté narozeniny režiséra a básníka Miloše Horanského. Ten napsal například báseň 

Ruce Goliášovy, v níž reflektoval invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 

1968.
51

 Na další straně Scény Slezáková napsala i recenzi na knihu Náš všední život od finské 

spisovatelky Riiky Pelové. Jedná se o životopis vypravující především o jejím vztahu 

s matkou na pozadí osobních i dějinných dramat. I tato kniha má dějový přesah do tuzemska. 

Autorka strávila část 20. let 20. století právě v Československu. Přes dvě desetiletí rozkročený 

román Slezáková ocenila 90 procenty.
52

 

V tzv. Čekárně, kde novináři z kulturní rubriky píší očekávané události je i krátký text od 

Moniky Zavřelové, v němž upozorňuje na komiks Záleskautky. Emancipovaný komiks o 

pětici dívek na skautském táboře Zavřelová označuje za Rychlé šípy pro 21. století.
53

 

Deník Právo se o knihách v sobotním čísle vůbec nezmiňuje a zcela chybí i kulturní rubrika. 

 

Pondělí, 12. června 

V pondělí se Mladá fronta DNES o knihách nezmiňuje. Stejně tak je zcela opomíjí i deník 

Právo, navzdory tomu, že kultuře věnuje hned dvě strany. 
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Úterý, 13. června 

Úterní číslo Mladé fronty DNES obsahuje recenzi Radima Kopáče. Tentokrát se podíval na 

knihu Veřejná tajemství od Alice Munroové, laureátky Nobelovy ceny za literaturu z roku 

2013. Kopáč si v textu všímá podobnosti autorčiných literárních počinů. „Jejím časem je 

devatenácté a dvacáté století, jejím místem nejčastěji rodná provincie Ontario – a jejími 

postavami vesměs ženy. Ale jaké ženy: většinou jde o „lidi u dna“, postavy ze společenského 

okraje.“
54

 Recenzent si všímá toho, jak autorka zručně vrství jednotlivé složky děje, přičemž 

pointu obvykle nechává vyznít do ztracena. Oceňuje právě ono pozvolné budování atmosféry, 

jistou pomalost příběhu, na nichž vypíchl především důkladnost a soustředění, které prý 

většině dnešních příběhů zcela chybí.
55

 

Svoji recenzi má i deník Právo, tentokrát od Lucie Zelinkové na knihu Kosmonaut z Čech od 

tuzemského spisovatele Jaroslava Kalfaře. Zelinková si všímá podobnosti ve vykořeněnosti a 

sebezpytu hlavní postavy tak, jak o nich psal například již Franz Kafka. Kniha je o vesmírné 

cestě českého kosmonauta Jakuba, který lodí Jan Hus putuje na Venuši. Jedná se tedy o sci-fi 

a filozofický román s prvky satiry. Zelinková píše, že filozofický rozměr je dán právě 

cestováním do kosmu, neboť to je i u jiných autorů často vnímáno jako most k absolutní 

osamělosti. Právě v otázce osamělosti autorka recenze spatřuje hlavní sdělení knihy – 

ohodnotila ji 95 procenty.
56

 

 

Středa, 14. června 

Ve středu 14. června se ani jeden ze sledovaných deníků ve své kulturní rubrice o knihách 

nezmínil. 

 

Čtvrtek, 15. června 

Čtvrteční vydání Mladé fronty DNES obsahuje na stránce kulturní rubriky článek od Moniky 

Zavřelové o knize Problém tří těles. Jedná se o čínskou sci-fi literaturu od spisovatele Lioua 

Cch´-sina, který do silně polarizované čínské společnosti situoval invazi mimozemšťanů 

vyvolanou agresivním signálem od tamní vlády. Děj se odehrává v několika desetiletích a 
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vlastně se jedná o trilogii, tato kniha je prvním dílem. Zavřelová na vydání knihy pouze 

upozorňuje zpravodajskou formou, nejedná se o recenzi.
57

 

Na podvalu desáté strany deníku Právo je text od Františka Cingera o románu Martina 

Vopěnky s názvem Můj bratr mesiáš. Všímá si autorova opakujícího se motivu z předchozí 

knihy Nová planeta, tedy téma rozděleného lidstva na vyvolené a plebejce. Děj se odehrává 

v 22. století, kdy Země ztrácí vodu a lidé zase schopnost rodit děti. Jedná se tak o jakousi 

postapokalyptickou fantasy, kdy jsou současné společenské a ekonomické tendence dovedeny 

do absurdna, alespoň tak to píše Cinger. Oceňuje i fakt, že ačkoliv je velkolepý děj spojnicí 

technologické budoucnosti a biblických archetypů, hlavním faktorem v příběhu jsou lidé a 

jejich emoce. Způsob narace, kdy se střídají dvě časové linky, tak podle novináře přispívá ke 

čtivosti i spádu celého vyprávění. „Kdo by hledal popis dobrodružného života, bude zklamán. 

Kdo se však chce zamyslet nad sebou, nad možným zítřkem, a nadějí, bude inspirován.“
58

 

V kulturní příloze Salon se pak nachází hned čtyři texty nějakým způsobem se týkající 

literatury. Prvním je poměrně rozsáhlý rozhovor se slovenským sociologem a 

dokumentaristou Fedorem Gálem, jemuž vyšla pod názvem Přes ploty dlouholetá mailová 

korespondence s anonymním socialistou Matějem.
59

 Vedle rozhovoru jsou dvě kratší 

upoutávky na nové knihy. Na druhé straně, stále v příloze Salon, je pak recenze knihy 

Vegetariánka korejské spisovatelky Han Kangové. Klára Vlasáková, autorka recenze, si 

všímá především nadřazenosti mužů v příběhu a objektivizace žen. „Vegetariánka tak přináší 

znepokojivou otázku, zda dokážeme vytvořit svět, v němž je možné doufat v rovnost a 

důstojnost všech.“
60

 

 

Pátek, 16. června 

V pátek 16. června Mladá fronta DNES o knize nic nepíše. Deník Právo sice ano, ale jedná se 

jen o krátký zpravodajský text ze servisu České tiskové kanceláře, žánrově noticku, který 

informuje o tom, že mezinárodní Man Bookerovu cenu získal izraelský spisovatel a esejista 

David Grossman za román A Horse Walks Into a Bar.
61
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Sobota, 17. června 

V sobotní Scéně Mladé fronty DNES se nachází recenze na román Osm od Radky Třeštíkové. 

Autor článku knihu ohodnotil na 80 procent, přičemž nešetří slovy chvály. „Spisovatelka i ve 

svém čtvrtém díle prokazuje, že má osobitý, čistým chytlavý až hypnotický styl s milým 

vtipem, něžnou nadsázkou i jadrným slovníkem, že je mistryní zkratky stejně jako dlouhých 

souvětí.“
62

 Druhý text o knize je kratší. Jedná se o upozornění redaktorky kulturní rubriky 

Moniky Zavřelové na komiks německého autora Reinharda Kleista, který pojednává o osudu 

somálské běžkyně. Ta se proslavila posledním místem v běhu na olympiádě v Pekingu v roce 

2008, přičemž za svůj život musela překonat řadu překážek, především ze strany vládnoucích 

muslimských fundamentalistů.
63

 

Deníku Právo v tento den zcela chybí kulturní rubrika. 

 

Pondělí, 19. června 

V pondělí Mladá fronta DNES věnuje knize hned tři texty různého rozsahu. První je krátký 

informační text o tom, že knihu Podzim patriarchy spisovatele G. G. Márqueze pokřtí český 

herec Bolek Polívka a fotograf Jan Saudek.
64

 Následuje rozhovor s britským spisovatelem 

Benem Aaronovitchem. Rozhovor vyšel v souvislosti s příjezdem autora na festival Colours 

of Ostrava v rámci diskusního fóra Meltingpot.
65

 Třetím textem je recenze Aleny Slezákové 

na knihu Richarda Price s názvem Sráči. Autorka se pozastavuje hned nad překladem názvy 

knihy, původním názvem The Whites a píše, že se podle ní skvěle povedl. Kniha je o 

kriminalitě, spravedlnosti, gangech a osobní síle.
66

 

Deník Právo o literatuře v tento den vůbec nepíše. 

 

Úterý, 20. června 

V úterý se v Mladé frontě DNES nachází jedna kratší recenze od Moniky Zavřelové na knihu 

Záleskautky, na níž upozorňovala již 10. června v Čekárně kulturní rubriky. V textu si všímá 

emancipace u hlavních hrdinek. „Autorky se snaží vyprávěním bořit mýty a společenské 
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stereotypy, kterými by děti mohly zbytečně trpět. A to se počítá.“
67

 Knihu ohodnotila na 80 

procent. 

Ani v deníku Právo nechybí text o literatuře. Recenzi na historický román slovenského 

prozaika Antona Hykische Věřte císaři pojednávající o desetileté vládě Josefa II. napsal 

František Cinger. Ke knize je zdrženlivější. Vyčítá jí především přílišnou historickou 

realističnost a autenticitu, která ubírá na tempu.
68

 

 

Středa, 21. června 

Mladá fronta DNES se ve středu literatuře nevěnuje. Naopak deník Právo obsahuje recenzi 

Jaroslava Špuláka na psychologický thriller Střepy od australského spisovatele a novináře 

Michaela Robothama. Špulák, ačkoliv celkově dílo ohodnotil na 70 procent, oceňuje autorovu 

schopnost udržet čtenářovu pozornost i ve slepých dějových uličkách. Knize však vyčítá 

nevhodně velikou dějovou plochu a nesmyslné zatáhnutí rodiny hlavního hrdiny do příběhu.
69

 

 

Čtvrtek, 22. června 

V kulturní rubrice se nachází text Moniky Zavřelové na knihu britské spisovatelky Pauly 

Hawkinsové, která se proslavila například knihou Dívka ve vlaku. Oproti první knize, která 

byla velmi pozitivně přijata a vznikl podle ní i film, však autorka recenze této knize vyčítá 

nárůst počtu postav a menší důraz na psychologii postav. Zmiňuje i kritiky zahraničních 

médií, ovšem připomíná, že na prodejnosti této knihy jménem Do vody se to nijak zvlášť 

neprojevilo.
70

 

Deník Právo v tento den věnuje kulturní rubrice hned dvě strany. Literatuře se však věnuje 

jen v jednom středně dlouhém textu. Lucie Zelinková napsala recenzi na román Vegetariánka 

od korejské autorky Han Kangové. Jedná se o to samé dílo, jehož recenze byla i 15. června 

v Salonu. Zelinková knihu ohodnotila 90 procenty. „Je paradoxní, že některé zahraniční 

kritiky a čtenářské reflexe mluví o tom, že Vegetariánka je příliš divná, příliš zvláštní či že 

snad nenabízí možnost uchopení a pochopení.“
71
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V příloze Salon se pak nachází rozsáhlý rozhovor s Jáchymem Topolem o jeho románu 

Citlivý člověk. Dále článek o knize českých historiků Co byla normalizace? A recenze 

druhého dílu tetralogie Geniální přítelkyně a povídkového cyklu Povídky pro Duhu.
72

 

 

Pátek, 23. června 

V pátečním čísle Mladá fronta DNES upozorňuje na vydání tří audioknih. Dvě jsou české – 

Umina verze od Emila Hakla a Má vzpomínka je bugatti od Elišky Junkové, a třetí je na knihu 

Paola Coelha Vítěz je sám. Je to vůbec poprvé, co ve sledovaném období Mladá fronta DNES 

píše specificky o audioknihách.
73

 

V deníku Právo se nachází recenze Františka Cingera o v pořadí šesté knize floridského 

lékaře českého původu Jiřího Lamberka s názvem O neplechách v Miami. Autor článku 

oceňuje schopnosti spisovatelovy osobní empatie a vystihnout rysy každé osobnosti. „Je to 

laskavé vyprávění, jak je čtenář u autora zvyklý.“
74

 

 

Sobota, 24. června 

V sobotním čísle Mladé fronty DNES je opět dvoustrana rubriky Scéna. Nachází se v ní 

recenze Moniky Zavřelové na knižní monografii o výtvarníkovi Davidu Černém od novináře 

Jana H. Vitvara. Autor knihy vykresluje jejího protagonistu jako osobitého, urputného a 

nesnesitelného umělce. „Kniha dokazuje, že lze uchopit i neuchopitelné – život a dílo 

největšího provokatéra současné české umělecké scény... Kniha o výtvarníkovi prozrazuje 

mnohem víc, než by čtenář v první chvíli čekal, spory s Milanem Knížákem či Andrejem 

Babišem, nepopiratelný technický talent nebo lásku k létání.“
75

 

Deník Právo obsahuje také recenzi. Tentokrát na román o problémech s dospíváním od 

americké spisovatelky Jennifer Nivenové s názvem Tíha vesmíru. Autorka recenze Lucie 

Zelinková oceňuje především poselství knihy, a to, že i člověk, který se potýká s problémy 

jako například nadváha, ztráta rodiče či porucha mozku, může být v životě šťastný.
76

 

 

Pondělí, 26. června 

V tento den Mladá fronta DNES přináší recenzi Radima Kopáče na knihu od české autorky 

Hany Kolaříkové s názvem Pravý leopardí kožich. A již z titulku znějícím „Proč nejlepší dílo 
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roku nosí leopardí kožich“ je patrné, že Kopáč knihu pomyslně „vynáší až do nebe“. Celkově 

jí ohodnotil na 100 procent. „Autorčina třetí próza má svůj slovník a styl, své jedinečné, 

ženské vidění – a především zpracovává téma, které padne dnešním časům jako ulité... Nejen 

budoucnost, i přítomnost patří ženě, říká skvělou knihou Kolaříková.“
77

 

V deníku Právo pak jsou kulturní rubrice věnovány dvě strany. Na podvalu druhé strany se 

pak nachází text ze servisu ČTK o výročí dvaceti let od vůbec prvního vydání nejstaršího dílu 

úspěšné kouzelnické série Harry Potter. Jedná se o agenturní text a je tak spíše informativní a 

shrnuje vývoj celého fenoménu, včetně prodejnosti a celkově nebývalého komerčního 

úspěchu knih.
78

 

 

Úterý, 27. června 

Mladá fronta DNES o literatuře v tento den vůbec nepíše. Hlavním tématem kulturní rubriky 

je recenze Mirky Spáčilové na animovaný film Mimoni.
79

 

Deník Právo pak vydal pouze velmi krátký text o udělení ceny Jiřího Marka za nejlepší 

detektivku předchozího roku Martinu Goffovi za román Dítě v mlze.
80

 

 

Středa, 28. června 

Ve středeční Mladé frontě DNES se nachází článek Moniky Zavřelové o současném trendu 

v literárních kruzích. Novinářka si všímá, že mezi nejžádanější tituly v moderní době nově 

patří i psychologické thrillery, které kromě žánru mají ještě jeden společný rys, a to že 

hlavními protagonistkami jsou téměř výhradně „vyšinuté ženy“. „Ačkoliv autorky popsané 

situace uvádějí do extrémů, každý se v nich může tak trochu najít. Bohužel, bohudík. Když se 

pak ztotožnění spoji s napětím, zvědavostí a dobrým psaním. Literární úspěch je na světě.“
81

 

V deníku Právo se nacházejí dva texty věnující se literatuře. Otvírák rubriky je o prvním díle 

knižní trilogie od čínského prozaika Liou Cch´-sina. O knize již psala Monika Zavřelová dne 

15. června. Tuto recenzi pak napsal František Cinger. Knihu ohodnotil vysokými 90 

procenty.
82
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Čtvrtek, 29. června 

Čtvrteční vydání Mladé fronty DNES přináší recenzi Aleny Slezákové na knihu od ruského 

autora Ivana Sergejeviče Šmeljova s názvem Slunce mrtvých, která poprvé vyšla už ve 20. 

letech 20. století. Slezáková román z prostředí občanské války na Krymu ocenila na 90 

procent a zvlášť oceňuje naturalismus. „Čtení skutečně vyžaduje odvahu, snad až otrlost, aby 

se člověk neotřásal hrůzou a beznadějí.“
83

 

V deníku Právo se nachází nejprve krátký agenturní text o udělení ceny F. X. Šaldy Kateřině 

Svatoňové za knihu o kameramanovi Jaroslavu Kučerovi
84

 a poté recenze Lucie Zelinkové na 

knihu irského spisovatele Johna Boyna Chlapec na vrcholu hory. Román z prostředí druhé 

světové války, v němž se objeví i německý diktátor Adolf Hitler v poněkud netradiční 

„otcovské“ poloze ohodnotila na 65 procent. „Kvalit Chlapce v pruhovaném pyžamu nová 

kniha nedosahuje – Boyne hraje na slabší notu. Ovšem vyzdvižení lidskosti diktátora budí 

značné rozpaky.“
85

 V literární příloze Salon se pak vyskytuje také jeden text. Michal Šanda 

v ní doporučuje básnickou sbírku Před modlitbou přiložím od Zdeňka Volfa.
86

 

 

Pátek, 30. června 

Poslední červnový den se Mladá fronta DNES pouze v krátkosti zmiňuje o výzkumu, z něhož 

vyplývá, že většina českých dětí čte, ale jejich motivace se různí.
87

 

Deník Právo pak na stránce kulturní rubriky v tento den knihu vůbec nezmiňuje.
88

 

 

 

Pátek, 1. prosince 

V prvním prosincovém čísle Mladé fronty DNES vyšla recenze Radima Kopáče na komiksový 

román Barbarella od francouzského spisovatele Jeana-Clauda Foresta. Autor si všímá, že 

ačkoliv postava sebevědomé a nezávislé hrdinky se sex-appealem vznikla již před 

pětapadesáti lety, má co říci čtenářům i dnes. „Je symbolem svobody. A nejen té sexuální, 

obecně ženské. Má smysl pro sociální spravedlnost... Barbarella tak pracuje vydatně na poli 
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emocí i rozumu. Staví lásku pro násilí, erotický elán proti přívalům testosteronu.“
89

 Kopáč 

knihu ohodnotil na 80 procent. 

Deník Právo o literatuře v tento den nepíše. 

 

Sobota, 2. prosince 

V sobotní Scéně Mladé fronty DNES se nachází článek Moniky Zavřelové, v němž autorka 

upozorňuje na blížící se Vánoce a s ním spojené nakupování knih jako dárků pro blízké. 

Nabízí průřez knihami různých žánrů. Doporučuje například sedmikilovou publikaci o 

výtvarníku Andy Warholovi, poté knihu pro muže a chlapce s názvem Hrdinové od laureáta 

ceny Magnesia Litera, Ondřeje Horáka. Dále erotický komiks o dějinách sexu, novinku Petry 

Soukupové Nejlepší pro všechny a též biografie herců Jeana-Paula Belmonda, Tomáše Holého 

a Martina Jirouse.
90

 V kratším textu pak Alena Slezáková upozorňuje na obsáhlou publikaci 

Lidé a dějiny, která shromažďuje přes třicet odborných úvah na téma vlivu osobností na 

svět.
91

 

Deník Právo se opět o literatuře nijak nezmiňuje. 

 

Pondělí, 4. prosince 

V pondělním vydání naopak v oblasti literatury zcela absentuje Mladá fronta DNES, která 

namísto toho přinesla například rozhovor s americkým hercem Burtem Youngem, který se 

proslavil coby Paulie v dramatické filmové sérii Rocky.
92

 

Deník Právo knihy již třetí den v řadě také zcela vynechává. 

 

Úterý, 5. prosince 

Na úterní stránce kulturní rubriky Mladé fronty DNES se nachází článek Moniky Zavřelové o 

knize Z hovna bič od amerického spisovatele C. D. Payna. Text spíše popisuje zápletku a 

hlavního protagonistu, nejedná se o názorovou recenzi.
93

 

V deníku Právo píše František Cinger recenzi na krimithriller britského spisovatele Daniela 

Cola s názvem Hadrový panák. Cinger se několikrát pozastavuje nad schopností autora přijít 

v dnešní době s originální a dramatickou zápletkou. V textu ale, celkem proti všem nepsaným 
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pravidlům publicistiky, vyzrazuje, kdo je v příběhu vrahem. Fotografii recenze proto 

přikládám i do příloh (Příloha č. 5) 
94

 

 

Středa, 6. prosince 

Ve středečním čísle se Mladá fronta DNES literatuře nevěnuje. 

Deník Právo oproti tomu obsahuje rozhovor Františka Cingera s americkou prozaičkou a 

blogerkou Affinitou Konarovou. Rozhovor se věnuje především jejímu novému románu 

Mischling neboli Míšenci, který pojednává o dvanáctiletých polských dvojčatech, na nichž za 

druhé světové války dělal pokusy Josef Mengele.
95

 Dále se na stránce kulturní rubriky nachází 

krátký informační text ze servisu ČTK oznamující, že zemřel francouzský spisovatel Jean 

d´Ormesson.
96

 

 

Čtvrtek, 7. prosince 

V tento den Mladá fronta DNES přinesla krátký rozhovor Moniky Zavřelové s americkým 

spisovatelem Jeffem Kinneym o jeho knize pro děti Deník malého poseroutky. Autor do 

České republiky přicestoval na pozvání nakladatelství Albatros, které zde jeho knihu vydalo.
97

 

Deník Právo výjimečně kulturní rubrice vyčlenil hned dvě strany. Nachází se zde jeden 

středně dlouhý text, recenze Lucie Zelinkové na knihu Eleanor se má vážně skvěle od skotské 

spisovatelky Gail Honeymanové. Zelinková knihu věnující se tématu osamělosti současného 

člověka ve velkých městech a přeplněných kancelářích ohodnotila na 85 procent. 

„Odcizenost, nezájem o ty, co jsou kolem nás. Nevole zajímat se o lidi, kteří třeba vypadají, 

přemýšlejí nebo se chovají mimo společensky nastavené normy. Apeluj na to, nedívat se skrze 

prsty na ty, kteří jsou označováni jako ti divní.“
98

 Ve vydání se nachází i kulturní příloha 

Salon, která se o knize zmiňuje hned několikrát. V tabulce zde kromě filmů, hudebních alb a 

různých divadelních představení František Cinger doporučuje i šest knižních titulů – pět 

zahraničních a jeden český.
99
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Pátek, 8. prosince 

V pátek Mladá fronta DNES přináší další krátký rozhovor Moniky Zavřelové. Tentokrát 

s finskou spisovatelkou Laurou Lindstedtovou o její nejnovější knize Oneiron, které se 

zabývá posmrtným životem. Spojnicí autorky s českým prostředím je spisovatelčina obliba 

raných děl Milana Kundery.
100

 Druhý text pak tvoří recenze na knihu Hrdinové od Ondřeje 

Fuczika, o níž deník psal již v sobotu, 2. prosince. „Vedle krásně pojatého vizuálu totiž kniha 

zaujme i propracovanými podrobnostmi... Hrdinové prostě představují fenomén českého 

fotbalu komplexně, navíc v krásném hávu. Kniha je tak ideálním vánočním dárkem.“
101

 

Celkově recenzent Tomáš Šťástka titul ohodnotil 90 procenty. 

V deníku Právo se nachází jen dva velmi krátké texty spojené se světem literatury. První 

pojednává o nadcházejícím křestu knihy britského autora Roberta Bryndzy v České republice. 

Druhý pak informuje o tom, že vychází monografie polského režiséra a výtvarníka Tadeusze 

Kantora, jejíž prezentace proběhne v Polském institutu v Praze.
102

 

 

Sobota, 9. prosince 

Hlavním článek sobotní kulturní rubriky Mladé fronty DNES je otištěný nepůvodní rozhovor 

se zemřelou herečkou Carrie Fisher, která se proslavila hlavně coby princezna Leia ve 

Hvězdných válkách. Téma literatury se v tento den v deníku vůbec vyskytuje.
103

 

Deník Právo kulturní rubriku v tento den nemá vůbec. 

 

Pondělí, 11. prosince 

V pondělním vydání Mladé fronty DNES se nachází pouze jeden text věnovaný literatuře. Jde 

o recenzi knihy drobné prózy s názvem Jeden bílý den od bosenského spisovatele a 

překladatele Adina Ljucy. Autorem recenze je Radim Kopáč, který knihu ohodnotil na 90 

procent. Motivy knihy jsou značně autobiografické a zaobírají se i tamní válkou v 90. letech. 

„Je sice malá formátem i počtem stránek, ale jinak překvapivě velká, zralá, jedinečná.“
104

 

Deník Právo kultuře v tento den věnuje dvě strany, ale specificky o literatuře pojednává 

pouze jedna krátká zpráva. Z ní se čtenář dozví, že Nobelovu cenu za literaturu převzal 
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britský prozaik japonského původu Kazuo Ishiguro, který měl pár dní předtím během jedné 

z přednášek vzpomenout i na českého spisovatele Milana Kunderu.
105

 

 

Úterý, 12. prosince 

V úterý se deník Mladá fronta DNES o literatuře nezmiňuje. 

Deník Právo pak přináší rozhovor Františka Cingera s britským prozaikem žijícím na 

Slovensku Robertem Bryndzou, o jehož příjezdu list informoval již 8. prosince. V rozhovoru 

se věnují jak Bryndzově životě na Slovensku, jeho předešlému úspěšnému románu Dívka 

v ledu, tak jeho nové knize Temné hlubiny.
106

 

 

Středa, 13. prosince 

Středeční číslo Mladé fronty DNES obsahuje jeden velmi krátký text o knihách. Noticka 

pouze zpravuje o chystaném bazaru knih v pražském Klementinu, které se má uskutečnit 

15. prosince.
107

 

Deník Právo o literatuře v tento den vůbec nepíše. 

 

Čtvrtek, 14. prosince 

Ve čtvrtek se Mladé frontě DNES nachází dvojrecenze Aleny Slezákové na dvě knihy spojené 

s tehdy blížící se prezidentskou volbou českého prezidenta. Prvním titulem je Jak jsem se 

mýlil v Miloši Zemanovi od Martina Komárka, která se věnuje tomu, proč se Zeman nestal 

velkým prezidentem, když k tomu měl veškeré předpoklady. Slezáková knihu víceméně 

chválí pro autorův autentický popis prezidentovy osobnosti, ale knize v jejích očích sráží vaz 

několik věcí – zaprvé, že Komárek vidí problematiku příliš černobíle a zadruhé jí vadí 

opakující se úvahy a argumenty. Celkově knihu ohodnotila na 60 procent. 

Druhou recenzovanou knihou je román Stanislava Bilera s názvem Nejlepší kandidát. V něm 

je hlavní postavou úspěšný a bohatý hlupák a jedná se spíše na parodii prezidentských 

kampaní a prezidentské kandidáty. Slezáková ji ohodnotila lépe, než předchozí, a to 70 

procenty.
108

 

V deníku Právo píše Jan Šída o dvojici publikací věnované osobnostem fotografie. První 

napsal Vladimír Birgus a zabývá se avantgardní tvorbou Jaromíra Funkeho. Obsahuje také 
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množství fotografií. Druhou knihou je autorská publikace S andělem uprostřed davu od 

Václava Podestáta, jednu z osobností současné dokumentární fotografie. Nejedná se o recenzi, 

Šída pouze textem upozorňuje na vydání titulů.
109

 

 

Pátek, 15. prosince 

V tento den deník Mladá fronta DNES obsahuje recenzi na knihu Voyerův motel od 

amerického novináře Gaye Talese. Redaktorka deníku Vladimíra Šumberová ji ohodnotila na 

65 procent. Děj knihy je založený na skutečných událostech a vypráví o majiteli motelu, který 

patnáct let tajně špehuje své hosty a jejich chování hodnotí z pohledu své vlastní morálky. 

„Celé dílo je zpočátku sice vzrušující, během čtení však spíše depresivní, občas nechutné a 

svým způsobem nudné.“
110

 

Deník Právo věnuje kulturní rubrice dvě strany. Ani na jedné z nich se však novináři o 

literatuře nijak nezmiňují. 

 

Sobota, 16. prosince 

V sobotní kulturní rubrice Mladé fronty DNES, Scéna se nachází recenze Aleny Slezákové na 

román Ulice zlodějů od francouzského spisovatele Mathiase Énarda. Dílo pojednává o 

mladém Maročanovi, který je zavržen svou rodinou, neboť neuznává jejich islámský způsob 

života, a v době kolem arabského jara se stejně jako mnoho lidí z jeho okolí ze všeho nejvíc 

touží dostat do Evropy. „Román vypovídá o poezii, konfrontacích, smutku i naději... Hlavně 

to však je román s dokonalou kompozicí a napsaný tak skvěle, že v síti dlouhých, složitých a 

fascinujících vět čtenář uvázne jako v síti – a nechce se mu z ní ven.“
111

 

Deník Právo v sobotu žádný text o literatuře nepublikoval. Navíc celou jednu polovinu strany 

kulturní rubriky zabírá reklama. 

 

Pondělí, 18. prosince 

V pondělním čísle Mladá fronta DNES o knihách nepíše. Vzhledem ke zmínění zastoupení 

inzerce na stránce kulturní rubriky deníku Právo z předminulého dne je vhodné v tomto 

ohledu popsat i stranu v Mladé frontě DNES. Inzerce zabírá celou třetinu plochy stránky 

kulturní rubriky. 
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Opačně ke kulturní rubrice v tento den přistupuje deník Právo, ovšem se stejným výsledkem. 

Ačkoliv rubrice vyhradilo dvě celé strany, ani jednou se nezmiňuje o literatuře. 

 

Úterý, 19. prosince 

V rámci zvýšení pozornosti na předvánoční knižní trh Alena Slezákové v Mladé frontě DNES 

píše stručnou trojrecenzi na několik českých knižních novinek. Nejprve na Husitskou epopej 

od historika Vladimíra Vondrušky, poté na humorný a částečně autobiografický soubor 

povídek od Věry Noskové, a do třetice na román Kopačky a zlatokopky od dlouholetého 

sportovního novináře Milana Macha, který pojednává o fotbalu a sexu. Všem třem titulům 

Slezáková udělila 70 procent.
112

 

V deníku Právo se po delší době opět nachází recenze, tentokrát od Františka Cingera na 

román ze současného mediálního prostředí s názvem Mafie v České televizi aneb Jak 

zprivatizovat ČT. Knihu napsal Martin Švehla, který sám v české veřejnoprávní televizi 

pracoval. Cinger především oceňuje autorovu schopnost vykreslit prostředí malé produkční 

firmy, stejně jako početné a strukturované prostředí Medcomu, parlamentní komise pro 

televize a rozhlas.
113

 

 

Středa, 20. prosince 

Středeční Mladá fronta DNES nabízí dvojrecenzi knih zabývající se retro tématem. V první 

Monika Zavřelová píše o knize Retro ČS 3 od Michala Pavlova. Všímá si zapojení osobní 

zkušenosti autora, což knihu podle Zavřelové činí příjemnou i poučnou. „Netlačí se na pilu, 

žádná velká nostalgie. Jen spousta obrazového materiálu a osobních zkušeností.“
114

 Na druhé 

knize Po práci legraci II si pak cení zdařilého sběru glos o politice za doby socialismu.
115

 

Deník Právo se o knize ve středu 20. prosince vůbec nezmiňuje. 

 

Čtvrtek, 21. prosince 

Ve čtvrtečním čísle Mladé fronty DNES se nenachází žádný text o literatuře. 

Deník Právo pak tématu věnuje jeden krátký text. Jde o recenzi od Františka Cingera na knihu 

Samuel Porten od Mojmíra Čermáka. „Mimořádně obrazný jazyk s mnoha přesahy od osudů 

syna bojujícího s odtažitou matkou, která ho nicméně neustále ovládá, až k filozofickým 
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úvahám o smyslu života, zaujme od prvních vět,“
116

 shrnul svůj celkový dojem Cinger, který 

dílo českého autora ohodnotil na 90 procent. 

V kulturní příloze Salon se pak nachází pouze jedna krátká upoutávka na knihu, jinak je co se 

týče literatury v tento den deník skoupý. 

 

Pátek, 22. prosince 

Stejně jako předešlý den, ani v pátek Mladá fronta DNES o knize nepíše. 

V deníku Právo se pak nachází článek o vycházející dvojici básnických sbírek dvou různých 

novinářů z povolání. Prvním je autor především rozhlasových pořadů František Novotný a 

druhým autor literatury pro děti Michal Černík. Nejedná se o recenzi.
117

 

 

Sobota, 23. prosince 

V poslední předvánoční den je hlavním článkem kulturní rubriky v Mladé frontě DNES rozbor 

Mirky Spáčilové štědrodenní nabídky českých televizních stanic. Až na podvalu druhé strany 

rubriky Scéna se nachází spíše informační text Tomáše Šťástky o knize Klaun si povídá 

s Bohem od českého dramatika Jiřího Suchého. Autor se v ní zamýšlí nad Bohem, vírou, 

slovem i Biblí, všechno ale se svým osobitým humorným nadhledem.
118

 

Deník Právo pak na stránkách kulturní rubriky – které výjimečně přiděluje hned dvě strany – 

přináší delší rozhovor s režisérem Zdeňkem Troškou. O literatuře však ani slovo. 

 

Středa, 27. prosince 

Další číslo obou sledovaných deníků vyšlo až ve středu, 27. prosince. Mladá fronta DNES na 

stránce kulturní rubriky, jejíž přibližně třetinu plochy zabírá inzerce, o literatuře nepíše. 

Deník Právo pak přináší dva texty. Poutákem stránky kulturní rubriky je rozhovor s Jakubem 

Šofařem, jedním z autorů druhého dílu humorně-satirického pohledu na období před 

listopadem 1989 s názvem Po práci legraci: Lexikon lidové tvořivost z dob socialismu.
119

 

Druhý text je recenzí Jaroslava Špuláka na novou detektivku jihoafrického spisovatele Deona 

Meyera. Autor článku knihu ohodnotil na 75 procent.
120
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Čtvrtek, 28. prosince 

Ve čtvrtek Mladá fronta DNES se o literatuře opět nezmiňuje. 

Oproti tomu deník Právo jí věnuje hned tři strany obsahující celkem dva texty o knihách. 

S blížícím se koncem roku deník prostřednictvím svých autorů připomíná nejzásadnější 

momenty, které se v jednotlivých kulturních odvětvích za rok 2017 odehrály. František 

Cinger se věnuje literatuře a kromě připomínky toho roku zesnulých spisovatelů připojuje i 

svůj osobní žebříček „Top 5“ knih. Sestupně od nejlepší to jsou Italské boty od Henninga 

Mankella, Doupě od Jakuba Katalpy, Kniha smíchu a zapomnění od Milana Kundery, 

Podobizny z Mojí galerie od Evy Kantůrkové a Křižovatky od Mileny Jesenské a Marie 

Jiráskové.
121

 

Druhým textem je recenze na čtvrtý díl série o českých panovnických rodech, který nese 

název Konec Habsburků v Čechách. Autor textu František Cinger oceňuje, že se publikace 

opírá o základní vědecká díla, podává populárním a čtivým způsobem dějiny a současně 

připomíná důležité události s důrazem na souvislosti politické, diplomatické, ale i 

hospodářské a vojenské, což přispívá k tomu, že obsah knihy působí na čtenáře plasticky.
122

 

 

Pátek, 29. prosince 

Poutákem páteční kulturní rubriky Mladé fronty DNES je článek o filmu Největší showman. 

Literaturu však deník také zmiňuje, a to v recenzi Milana Vodičky na básnickou sbírku 

Hamlet v tekuté době. Jedná se o básně z prostředí lékařského života autora Bohumila 

Ždichynce, které jsou občas velmi naturální, co se popisu lékařských případů týče. „Napresuje 

do čtyř slov jednoduchou nepříjemnou pravdu, že ‚život žhne i křehne od početí‘. A vysvětlí, 

že v dnešní tekuté době, kdy lidé zoufale na internetu hledají tu jedinou pravdu, nemusíme 

brát vše vážně.“
123

 

V deníku Právo se pak nachází text o publikaci pojednávající o českém válečném 

dokumentaristovi Ladislavu Sitenském. Kniha měla původně vyjít již v roce 1948, ovšem po 

komunistickém převratu byla její publikace zastavena, neboť obsahovala fotografie Čechů a 

Slováků, kteří za druhé světové války působili v britské stíhací jednotce. Autor textu Jan Šída 

se zvlášť věnuje i hodnocení Sitenského snímků, které se v knize nacházejí. „V létajících 
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strojích dokázal vidět ušlechtilé Pegasy a v jejich pilotech moderní kovboje. Jeho metoda, 

fotografování v protisvětle, dělá z letadel a jejich posádek takřka mytické hrdiny.“
124

 

 

Sobota, 30. prosince 

V sobotní kulturní rubrice Scéna Mladá fronta DNES se nachází článek Moniky Zavřelové o 

tom, jaké knihy se dostanou na český trh v roce 2018. Na začátku však sama přiznává, že 

„sestavovat na konci prosince výhled toho nejlepšího, co knižní svět nabídne v příštím roce, je 

trochu jako v září předpovídat, jestli bude na Vánoce sněžit.“
125

 Navzdory tomuto upozornění 

pak jmenuje alespoň ty nejočekávanější tituly, mezi kterými jsou Počátek od Dana Browna, 

Zlatý dům od Salmana Rushdieho, Skutečný život Sebastiana Knighta od Vladimira Nabokova 

(vyšlo poprvé v češtině), Harry Potter Cesta dějinami čar a kouzel od J. K. Rowlingové, 

Proktorova senzační sbírka zvířat od Jo Nesba či dvojice biografií o umělci Janu 

Švankmajerovi a herci Alanu Aldovi.
126

 

Deník Právo 30. prosince o literatuře nepíše a vzhledem k tomu, že poslední den roku 2017 

byla neděle, jedná se o poslední den ze sledovaného období. 

 

2.4 Vyhodnocení mediální analýzy 

Deník Mladá fronta DNES za období měsíců června a prosince roku 2017 publikovala celkem 

40 textů, nějakým způsobem se věnující oblasti literatury. Z těchto 40 textů vyšlo 24 v měsíci 

červnu a 16 v prosinci. V počtu článků o knihách jde o celkem dramatický propad. 

Žánrově deník nejčastěji psal o klasické beletrii. Druhým nejčastěji zmiňovaným žánrem knih 

byly komiksy. Mladá fronta DNES psala ve vybraném období hned osmkrát o titulech ze 

skupiny obrázkových novel. Sedmkrát pak zmínila memoáry či životopis nějaké osobnosti. 

Pokud bychom sledovali poměr, v jakém deník věnoval pozornost českým a zahraničním 

autorům, pak jsou výsledky následující. Čeští autoři byli v souvislosti s knihou v Mladé frontě 

DNES zmíněni celkem 24krát, zatímco ti zahraniční 30krát. 

Mezi články byly nejvíce zastoupeny recenze, přičemž z celkového počtu 23 jich 13 vyšlo 

v červnu a 10 v prosinci. Jejich autory byli nejčastěji redaktoři Radim Kopáč, Monika 

Zavřelová a Alena Slezáková, ale někdy v listu názorový článek na knihu měli i jiní autoři. 
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Pozoruhodným zjištěním je, že když recenzenti Mladé fronty DNES udělovali daným knihám 

celkové hodnocení vyjádřené procentním ziskem, až na dvě výjimky titulům nikdy neudělili 

horší známku než 70 procent. Těžko říci, zdali je vnitřní politikou listu zveřejňovat pouze 

recenze na knihy, které se členům redakce líbily (to by mohlo být tématem pro jinou 

akademickou práci s metodologií hloubkových rozhovorů se členy redakce), zdali takové 

rozhodnutí učinili redaktoři sami pro sebe, nebo tak zkrátka mají nastavené profesní 

komunikační kanály, že přicházejí do kontaktu téměř výhradně s kvalitní literaturou. Ať tak či 

onak, z výsledného faktu lze vyvodit logický závěr, že zveřejňováním recenzí pouze na tituly, 

které zmínění novináři považují za kvalitní, kulturní rubrika Mladé fronty DNES vytváří 

dojem, že stav tuzemského knižního trhu je velice dobrý. 

 

Deník Právo za měsíce červen a prosinec 2017 zveřejnil celkem 35 textů zabývajících se 

literaturou, přičemž několik dalších se nacházelo i v kulturní příloze Salon. 18 textů vyšlo 

v červnu a 17 v prosinci. Lze tak říci, že oba deníky v posledním měsíci roku věnovaly 

knihám podobnou pozornost a Právo je v míře pozornosti literatuře v průběhu roku 

konzistentní. 

Co se týče žánrů knih, o nichž deník psal, pak podobně jako u Mladé fronty DNES i Právo 

nejčastěji psalo o klasické beletrii. Čtyřikrát pak byly zmíněny historické romány a po třech 

zmínkách mají životopisy s memoáry a science fiction literatura. 

Za pozornost stojí i poměr pozornosti, který Právo věnovalo českým a zahraničním autorům. 

Čeští se dočkali 15 zmínek, ti zahraniční dohromady za oba měsíce 13. Lze tak říci, že deník 

– ať už plánovaně či náhodně – udržuje v pozornosti domácím a zahraničním spisovatelům 

rovnováhu. 

Dvě třetiny všech červnových textů o literatuře na stránkách kulturní rubriky deníku Právo 

tvořily recenze, bylo jich tedy konkrétně 12. Podobně jako u Mladé fronty DNES, i jejich 

počet v prosinci poklesl, neboť jich vyšlo pouze 7. Recenze psali nejčastěji redaktoři 

František Cinger a Lucie Zelinková. Sporadicky se vyskytl i názorový text jiného autora, jako 

například od Zbyňka Vlasáka, Kláry Vlasákové, Jaroslava Špuláka či Michala Šandy. 

I u Práva lze vysledovat trend publikování recenzí pouze na knihy, které novináři listu 

hodnotí pozitivně. Až na jednu výjimku v podobě kritiky knihy Bůh v renaultu od Michala 

Viewegha, kterou redaktorka Lucie Zelinková ohodnotila na mírných 60 procent, měly 

všechny tituly velmi kladné hodnocení, což je patrné, jak z procentní klasifikace, tak z obsahu 

recenze. Deníku Právo tak lze přiznat stejný účinek, jaký má Mladá fronta DNES – vytváření 

kladného dojmu o stavu současné české i zahraniční literatury.  
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Závěr 
 

Pozice knih v české kultuře je z hlediska názorů zástupců generace Y stabilní a na dobré 

úrovni. Z dotazníkového šetření je vypozorovatelný jejich trvalý zájem o literaturu, a to ať už 

uměleckou či odbornou – v oblíbenosti vede beletrie, po níž častěji sáhnou přibližně tři 

čtvrtiny mladých čtenářů. Motivace mileniálů ke čtení je různá, ovšem nejčastěji tak činí pro 

zábavu a nebo ze studijních či pracovních důvodů. Mimořádně silnou pozici mají u mladých 

lidí stále tištěné knihy, na úkor knih elektronických a audioknih. Preferuje je přes 85 procent 

respondentů. Váží si především jejich historického významu, jednodušší orientaci v textu, 

nenáročnosti na oči a také mnohokrát zmíněné vůně. Zásadními komunikačními kanály, přes 

něž se mladí lidé o knihách dozvídají, jsou rodina a přátelé, druhotně média, katalogy 

knihkupectví a zájmové stránky či skupiny na sociálních sítích. Čeští mileniálové čtou častěji 

knihy od zahraničních autorů, v menší míře pak stejné množství s těmi od autorů českých. 

Větší počet knih si také raději půjčí v knihovnách, než si koupí v obchodě (téměř 30 procent 

respondentů si ročně půjčí více jak dvacet knih, přičemž podíl těch, kteří si stejné množství 

titulů zakoupí je pouze 10 procent). 

Mezi nejoblíbenější žánry mezi mladými lidmi patří detektivky, které označilo přes 50 

procent respondentů. Dále to jsou sestupně dle oblíbenosti žánru fantasy, thrillery, historické 

romány, odborná literatura, science fiction, psychologická beletrie, dobrodružná beletrie, 

horory, literatura pro ženy, humoristická beletrie, biografie a kolem 20 procent oslovených má 

rádo literaturu faktu. Další žánry pak získaly menší podíl příznivců. 

Mezi nejzajímavější zjištění patří i seznam nejoblíbenějších autorů. Nejvícekrát, a to celkem 

27krát byla zmíněna britská spisovatelka J. K. Rowlingová. Dále sestupně dle počtu na sobě 

nezávislých zmínek se v pořadí oblíbenosti umístili Stephen King, Jo Nesbo, Karel Čapek, 

Agatha Christie, Terry Pratchett, J. R. R. Tolkien, Patrik Hartl, Lars Kepler a desítku 

nejoblíbenějších zakončil Neil Gaiman se sedmi zmínkami. Z českých autorů se vysoko 

umístila ještě Radka Třeštíková se šesti „hlasy“. 

Dotazník zjišťoval i zájem mladých čtenářů o stránky kulturní rubriky dvou českých deníků. 

Výsledky mluví za vše: Mladou frontu DNES čte pouze 6 procent mileniálů, přičemž 

přibližně polovina je s jeho zaměřením na literaturu „spíše spokojena“. Deník Právo je na 

tom, co se zájmu mezi mladou generací týče, ještě hůře. Čte jej pouze 2 procenta oslovených. 

Přibližně polovina respondentů se domnívá, že v budoucnosti počet pravidelných čtenářů 

tištěných knih poklesne, ale nadále zůstanou všudypřítomným médiem. 
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A nyní představím výsledky mediální analýzy. Mladá fronta DNES ve sledovaném období 

dvou měsíců vydala celkem 40 textů týkající se literatury. Nejčastěji psal deník o knihách 

z žánru beletrie, druhým nejčastěji zmiňovaným žánrem pak byly komiksy, o nichž psal list 

osmkrát. Sedmkrát zmínil tituly z kategorie memoárů či životopisů. 

Co se týče poměru, v němž Mladá fronta DNES psala o autorech českých a zahraničních, 

„prohráli“ to tuzemští 4 ku 5. 

Nejčastějším druhem článků věnujících se literatuře byly v deníku recenze, kterých deník ve 

sledovaném období otiskl celkem 23. 

Za zmínku stojí též zjištění, že recenzenti Mladé fronty DNES, kteří recenze obvykle 

doprovází hodnocením vyjádřeným procentním ziskem, až na dvě výjimky neudělili titulům 

nikdy horší známku, než 70 procent. Ve vyhodnocení mediální analýzy jsem spekuloval, 

z jakého důvodu to může být – zdali jde o nastavení vnitřních pravidel média věnovat se 

pouze knihám, které se redaktorům líbí, nebo jde o individuální rozhodnutí novinářů, či je to 

vedlejší efekt profesních komunikačních kanálů, kdy se novináři setkávají téměř výhradně 

s kvalitními díly. Bez ohledu na příčinu lze říci, že publikováním pouze pozitivně laděných 

recenzí Mladá fronta DNES vytváří dojem, že je český knižní trh ve velmi dobrém stavu. 

Pokud to tak skutečně je, pak novináři dělají velmi dobře svoji práci tím, že nastavují 

pomyslné zrcadlo realitě. Předmětem této práce však není zmapovat poměr kvalitních knih na 

trhu s nekvalitními (což by bylo i velice složité, ne-li nemožné, exaktně měřit), a proto tento 

aspekt nehodnotím, zabývám se pouze reprezentací knihy jako média vybranými českými 

deníky. 

Deník Právo ve sledovaném období publikoval celkem 35 textů zabývajících se knihami, 

množství dalších se nacházelo v kulturní příloze Salon. Při srovnání počtu textů v daných 

měsících zjistíme, že Právo věnuje literatuře přibližně stále stejnou pozornost. 

Podobně jako tomu bylo u Mladé fronty DNES, deník Právo nejvíce psal o titulech z žánru 

klasické beletrie. Historické romány zmínil čtyřikrát a jednou méně biografie s memoáry a 

vědeckofantastickou literaturu. Co se žánrů článků týče, nejvíce zastoupeny byly recenze, 

které tvořily dvě třetiny všech textů publikovaných v měsíci červnu. I jejich množství však 

v prosinci pokleslo, a to téměř na polovinu. Právo také věnuje vyváženější pozornost autorům 

z Česka a ze zahraničí, ačkoliv v celkových číslech se o nich zmiňuje méně často. 

Deníky sdílí minimálně ještě jednu podobnost. I redaktoři kulturní rubriky deníku Právo píší 

téměř vždy kladně zaměřené recenze, čímž stejně jako jejich kolegové z Mladé fronty DNES 

přispívají k obecně kladnému dojmu ze stavu současné tuzemské i zahraniční literatury. 

Na základě výše zmíněných údajů lze prohlásit, že se cíle diplomové práce podařilo splnit. 
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Summary 
 

Based on the opinions of Generation Y members, the position of books in the Czech culture is 

good and safe. Then questionnaire has proved their stable interest in literature, that is fiction 

as well as professional literature – though fiction is the most favourite of around three quarters 

of all the young readers. The motivation of millenials to read is various, although the most 

often they read for fun or because of their studies or work. Print books have very high regard 

among the young people (at the expense of electronic books and audiobooks). They are 

preffered by 85 percent of the respondents. They especially value their historic importance, 

easier orientation in the text, eyesight-friendliness and repeatedly mentioned smell. Main 

communication channels through which young people get to know the books they eventually 

buy or borrow are family and friends, media, book store’s catalogues and social media pages 

and groups. Czech millenials more often read books from foreign authors, less frequently the 

same amount from the Czech and the foreign. They also borrow more books from libraries 

than buy at stores (almost 30 percent of all the respondents borrow more than twenty books a 

year, though only 10 percent of them buy such amount of books). 

The most favourite book genre among young people are crime stories, which fancy over 50 

percent of all respondents. Other genres, descending in order based on their popularity, are 

fantasy, thrillers, historical novels, professional literature, science fiction, psychology fiction, 

adventure fiction, books for women, humorist fiction, biographies and around 20 percent of 

respondents like to read nonfiction literature. Other genres got even lesser support. 

One of the most beneficial contributions of this thesis is a list of the popular authors that 

young Czechs like to read. The ultimate favourite is a British author of the Harry Potter series, 

J. K. Rowling who was mentioned 27 times. Other writers, descending in order based on the 

number of them being mentioned by respondents as their favourite, are Stephen King, Jo 

Nesbo, Karel Čapek, Agatha Christie, Terry Pratchett, J. R. R. Tolkien, Patrik Hartl, Lars 

Kepler and Neil Gaiman placed as the tenth with overall seven mentions. Specifically of the 

Czech writers, Radka Třeštíková was mentioned six times which is quite a lot. 

One part of the questionnaire was focused on interest of young readers in the culture sections 

of two of the Czech daily newspapers. The results are following: Mladá fronta DNES is read 

only by 6 percent of Czech millenials. Approximatelly half of them are „rather satisfied“ with 

the list’s focus on literature. Právo is even less popular among the young generation, it is read 

only by 2 percent of the respondents. 
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Around half of all the respondents presume that the number of readers of printed books will 

decrease but they will remain to be a widespread media. 

And now I present the results of the media analysis. During the two months Mladá fronta 

DNES has published 40 texts about literature. The most frequent genre of the mentioned 

books was fiction. Comic books then took the second place being mentioned eight times. One 

less time the texts reffered to memoirs or biographies. 

Mladá fronta DNES wrote more times about foreign authors than the Czech. The exact ratio 

was 5 to 4. 

The most common type of the articles reffering literature were book reviews. The list has 

published 23 of them during the two months. 

It’s worth noting that the reviewers of Mladá fronta DNES usually add a percentage evalution 

of the books they review and with the exception of two, they haven’t rated the books worse 

than 70 percent. In the data evaluation section I speculate with what could possibly be the 

reason for this – maybe the internal policy dictates to pay attention only to the books the 

journalists like, maybe it’s their individual choice, or maybe it’s a side effect of the setting of 

the proffesional communication channels, i.e. the journalists only get in contact with works of 

good quality. No matter the cause, it is safe to say that publishing exclusively positive reviews 

creates the impression that the current Czech book market is in a good state. If that’s true then 

the journalists do a very good job by truthfully mirroring the reality. Although the focus of 

this thesis is not to map a ratio between good quality and bad quality books on the market 

(which would be difficult if not impossible to measure) and that‘s the reason why I don’t 

judge this aspect. My focus was solely on the representation of books by the two newspapers. 

Právo has published 35 texts reffering books. Many other texts were to be found in the culture 

supplement Salon. Comparing the number of texts Právo has published, it is found that the 

list pays a balanced attention to literature. 

Similarly to Mladá fronta DNES, the main focus of the Právo articles was on the fiction 

genre. Historical novels were mentioned four times, biographies with memoirs and science 

fiction were mentioned three times. Main genre of the published articles was a review which 

accounted for two thirds of all the articles in the month of June. In December their amount has 

decreased to almost a half. Právo also pays equal attention to Czech and foreign authors 

although in overall numbers it mentions them less often. 

What the two media share is a positive feedback on the reviewed books. The Právo journalists 

then contribute to the generally positive impression about current literature. 

Based on the information above, I can declare that the goals of this thesis were met.  
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12. 

ZAVŘELOVÁ, Monika. Bestsellerům vládnou vyšinuté ženy, Mladá fronta DNES, 28. 6. 2017, roč. 28, č. 149, 

s. 16. 

SLEZÁKOVÁ, Alena. Pláč nad zánikem starého Ruska vyžaduje odvahu, Mladá fronta DNES, 29. 6. 2017, roč. 

28, č. 150, s. 12. 

Zav. Děti v Česku čtou, ale mají k tomu různé důvody, Mladá fronta DNES, 30. 6. 2017, roč. 28, č. 151, s. 15. 

KOPÁČ, Radim. Barbarella nabízí lásku místo násilí. Mladá fronta DNES, 1. 12. 2017, roč. 28, č. 278, s. 18. 

ZAVŘELOVÁ, Monika. Proč nadělit komiksové naháče či Giganta Warhola, Mladá fronta DNES, 2. 12. 2017, 

roč. 28, č. 279, s. 14. 

SLEZÁKOVÁ, Alena. Čtyři tipy na dlouhé zimní večer, Mladá fronta DNES, 2. 12. 2017, roč. 28, č. 279, s. 14. 

ZAVŘELOVÁ, Monika. Autor mládí v hajzlu básní. Znechuceně a sarkasticky, Mladá fronta DNES, 5. 12. 

2017, roč. 28, č. 281. 

ZAVŘELOVÁ, Monika. Poserouta vznikl, protože kreslím jako dítě, Mladá fronta DNES, 7. 12. 2017, roč. 28, 

č. 283, s. 17. 

ZAVŘELOVÁ, Monika. Věděla jsem hned, že musím psát jinak než Kundera, Mladá fronta DNES, 8. 12. 2017, 
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ŠŤÁSTKA, Tomáš. Když už knihu o fotbale, tak komiksové Hrdiny, Mladá fronta DNES, 8. 12. 2017, roč. 28, č. 
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KOPÁČ, Radim. Z války by se chtěl vypsat, jenže ji má hluboko v sobě, Mladá fronta DNES, 11. 12. 2017, roč. 
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ŠUMBEROVÁ, Vladimíra. Pohled do soukromí nabízí Voyerův motel, Mladá fronta DNES, 15. 12. 2017, roč. 
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SLEZÁKOVÁ, Alena. Ze sítě upředené skvělou Ulicí zlodějů se nechce ven, Mladá fronta DNES, 16. 12. 2017, 

roč. 28, č. 291, s. 17. 
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roč. 28, č. 293, s. 14. 
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ZAVŘELOVÁ, Monika. Dan Brown uprchl k vědě, Rushdie zase provokuje, Mladá fronta DNES, 30. 12. 2017, 
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Právo 
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18. 

CINGER, František. Nejen o české komunitě v Miami, Právo, 23. 6. 2017, roč. 27, č. 145, s. 14. 

ZELINKOVÁ, Lucie. Tíha vesmíru varuje před šikanou, Právo, 24. 6. 2017, roč. 27, č. 146, s. 14. 

ČTK. Harry Potter vyšel poprvé před dvaceti lety, Právo, 26. 6. 2017, roč. 27, č. 147, s. 18. 

Cg. Markova cena Martinu Goffovi, Právo, 27. 6. 2017, roč. 27, č. 148, s. 8. 

CINGER, František. Dokáže si Trisolaris podmanit Zemi? Právo, 28. 6. 2017, roč. 27, č. 149, s. 14. 

ČTK. Šaldova cena knize o kameramanovi Kučerovi, Právo, 29. 6. 2017, roč. 27, č. 150, s. 10. 

ZELINKOVÁ, Lucie. Boyne staví do nacistické propagandy dítě, Právo, 29. 6. 2017, roč. 27, č. 150, s. 10. 

ŠANDA, Michal. Hledač, který našel, Právo, 29. 6. 2017, roč. 27, č. 150, s. 4 (příloha). 

CINGER, František. Hadrový panák je sešit ze šesti obětí, Právo, 5. 12. 2017, roč. 27, č. 281, s. 9. 

CINGER, František. Americká prozaička a blogerka Affinity Konarová říká: Třeba napíšu nějaký příběh z pláže, 

Právo, 6. 12. 2017, roč. 27, č. 282, s. 21. 

ČTK. Zemřel spisovatel Jean d´Ormesson, Právo, 6. 12. 2017, roč. 27, č. 282, s. 21. 

ZELINKOVÁ, Lucie. Román o samotě v kancelářích, Právo, 7. 12. 2017, roč. 27, č. 283, s. 11. 
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CINGER, František. Vánoční tipy kulturních redaktorů: alba, knihy, DVD i designové výrobky, Právo, 7. 12. 

2017, roč. 27, č. 283, s. 7 (příloha). 

Cg. Ishiguro převzal Nobelovu cenu, Právo, 11. 12. 2017, roč. 27, č. 286, s. 17. 

CINGER, František. Na Slovensku mi chybí jen moře, Právo, 12. 12. 2017, roč. 27, č. 287, s. 9. 

ŠÍDA, Jan. Metody využití světla a stínu, Právo, 14. 12. 2017, roč. 27, č. 289, s. 11. 

CINGER, František. Všímavý pohled do zákoutí mediálního světa, Právo, 19. 12. 2017, roč. 27, č. 293, s. 9. 

CINGER, František. Portenův příběh boje se sebou samým, Právo, 21. 12. 2017, roč. 27, č. 295, s. 11. 

CINGER, František. Tiché vůně slov se stébly trávy, Právo, 22. 12. 2017, roč. 27, č. 296, s. 9. 

CINGER, František. Onen čas charakterizují Dubček a Gott, Právo, 27. 12. 2017, roč. 27, č. 300, s. 11. 

ŠPULÁK, Jaroslav. Benny Griessel bojuje v Ikarovi na třech frontách, Právo, 27. 12. 2017, roč. 27, č. 300, s. 11. 

CINGER, František. Výpovědi o soukromých bojích i budoucnosti, Právo, 28. 12. 2017, roč. 27, č. 301, s. 14. 

CINGER, František. A nakonec Habsburkové v Čechách, Právo, 28. 12. 2017, roč. 27, č. 301, s. 16. 

ŠÍDA, Jan. Sitenský lovil stíny nebeských jezdců, Právo, 29. 12. 2017, roč. 27, č. 302, s. 17. 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1: Kompletní dotazník 

Příloha č. 2: J. K. Rowlingová 

Příloha č. 3: Stephen King 

Příloha č. 4: Jo Nesbo 

Příloha č. 5: Recenze v deníku Právo 

PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1: Kompletní dotazník 

1.) Jste Čech/Češka? 

a. Ano 

b. Ne 

2.) V jaké době (z nabízených) jste se narodil/a? 

a. Do roku 1985 včetně 

b. Mezi lety 1986 až 1995 (včetně krajních let) 

c. V roce 1996 nebo později 

3.) Jste muž, nebo žena? 

a. Muž 

b. Žena 

4.) Jaké je Vaše dosud nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní škola 

b. Střední škola 

c. Střední škola s maturitou 
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d. Vysoká škola 

5.) Jaké knihy čtete NEJČASTĚJI? 

a. Beletrii (romány, povídky, básně...) 

b. Odborné (učebnice, encyklopedie, kuchařky, o osobním rozvoji...) 

6.) Jaké jsou Vaše oblíbené literární žánry? 

a. Biografie (životopisy) 

b. Cestopisy 

c. Detektivky 

d. Dětská literatura 

e. Divadelní hry 

f. Dobrodružná beletrie 

g. Fantasy 

h. Filozofické 

i. Historické romány 

j. Horory 

k. Humoristická beletrie 

l. Komiksy 

m. Literatura faktu 

n. Literatura pro ženy 

o. Odborná literatura 

p. Poezie (básně) 

q. Pohádky 

r. Psychologická beletrie 

s. Science fiction 

t. Ostatní beletrie 

u. Thrillery 

v. Vlastní odpověď 

7.) Jací/jaké jsou Vaši oblíbení autoři/autorky? (čeští i zahraniční, napište ideálně 

alespoň tři) 

a. Vlastní odpověď 

8.) Za jakých okolností nejčastěji čtete? 

a. Při jídle (snídaně, oběd, večeře) 

b. Cestou do práce/z práce 

c. Večer/ráno v posteli 

d. Když mám v průběhu dne chvíli volného času 

e. V práci 

f. Celý den 

g. Vlastní odpověď 

9.) Přibližně kolik knih si za rok koupíte? 

a. 0 až 5 

b. 6 až 10 

c. 11 až 20 

d. Více než 20 

10.) Přibližně kolik knih si za rok půjčíte? 

a. 0 až 5 

b. 6 až 10 

c. 11 až 20 

d. Více než 20 

11.) Čtete spíše knihy od českých, nebo zahraničních autorů? 

a. Výhradně od českých autorů. 
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b. Více od českých autorů. 

c. Přibližně stejně. 

d. Spíše od zahraničních autorů. 

e. Výhradně od zahraničních autorů. 

12.) Jakou formu knih NEJČASTĚJI volíte? 

a. Tištěné knihy 

b. Elektronické knihy 

c. Audioknihy 

d. Nečtu nic 

13.) Proč zrovna tuto formu knih? 

a. Vlastní odpověď 

14.) Myslíte, že tištěné knihy mají větší hodnotu než elektronická média? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

15.) (V případě odpovědi „Ano“) Uveďte prosím důvod, proč si to myslíte. 

a. Má historicky větší význam. 

b. Tištěné knihy nešíří tolik nepravdivých informací. 

c. Knihy obsahují více informací. 

d. Vlastní odpověď 

16.) (V případě odpovědi „Ne“) Uveďte prosím důvod, proč si to myslíte. 

a. Tištěné knihy neobsahují aktuální (a tudíž pro současnost nejdůležitější) 

informace. 

b. Elektronická média dokážou předat stejné množství informací snadnější formou 

(např. poslechem). 

c. Vlastní odpověď 

17.) Jakými komunikačními kanály se o knihách, které si později koupíte nebo 

půjčíte, dozvídáte? 
a. Média (noviny, časopisy, rozhlas, televize, zpravodajské servery) 

b. Reklama (billboardy, plakáty, bannery, internetová inzerce apod.). 

c. Zájmové stránky/skupiny na sociálních sítích. 

d. Katalogy knihkupectví. 

e. Doporučení přátel/rodiny. 

f. Doporučení opinion leaderů (např. sami autoři, profesionálové z oboru a další) 

g. Vlastní odpověď 

18.) Čtěte kulturní rubriku deníku Mladá fronta DNES? 

a. Ano 

b. Ne 

19.) Jak jste spokojeni se zaměřením deníku na literaturu? Například vzhledem k 

počtu článků o knihách, žánrového záběru, erudovanosti recenzentů... 

a. Velmi spokojen/a. 

b. Spíše spokojen/a. 

c. Nevím. 

d. Spíše nespokojen/a. 

e. Velmi nespokojen/a. 

20.) Čtete kulturní rubriku deníku Právo? 

a. Ano 

b. Ne 

21.) Jak jste spokojeni se zaměřením deníku na literaturu? Například vzhledem k 

počtu článků o knihách, žánrového záběru, erudovanosti recenzentů... 
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a. Velmi spokojen/a. 

b. Spíše spokojen/a. 

c. Nevím. 

d. Spíše nespokojen/a. 

e. Velmi nespokojen/a. 

22.) Proč čtete knihy? 

a. Pro zábavu 

b. Ze studijních/pracovních důvodů. 

c. Jsou v nich informace, které jinde neseženu. 

d. Knihy nečtu 

e. Vlastní odpověď 

23.) Jak vidíte budoucnost tištěných knih v České republice za 20 let? 

a. Jejich místo plně zastoupí elektronická média (např. internet). 

b. Počet pravidelných čtenářů knih se zvýší (např. z důvodu růstu obecné vzdělanosti 

obyvatel). 

c. Budou stejně oblíbené (co se prodejnosti týče) jako v současnosti. 

d. Počet pravidelných čtenářů tištěných knih poklesne, ale pořád budou 

všudypřítomným médiem. 

e. Elektronická média zaniknou (např. v důsledku masivní geomagnetické bouře na 

Slunci) a knihy se opět stanou dominantním médiem pro záznam informací. 

f. Vlastní odpověď 

 

 

Příloha č. 2: J. K. Rowlingová 

 

(Zdroj: Wikimedia Commons) 
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Příloha č. 3: Stephen King 

 

(Zdroj: Wikimedia Commons) 

 

Příloha č. 4: Jo Nesbo 

 
(Zdroj: Wikimedia Commons) 
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Příloha č. 5: Recenze v deníku Právo 

 


