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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou literárněkritických ohlasů čtyř vybraných titulů, 

které v letech 2016–2019 získaly ocenění v určité kategorii literární soutěže Magnesia Litera. 

Práce si v teoretické části klade za cíl představení profilu ceny Magnesia Litera, následovně 

také vymezení pojmu literární kritiky, popsání jejího vývoje a principů. Dále se pak věnuje již 

čtyřem konkrétním vítězným titulům, mezi nimiž jsou dva oceněny Literou za prózu: Do tmy 

(2015) od Anny Bolavé a Teorie podivnosti (2018) od Pavly Horákové, jeden Literou za 

publicistiku: Brnox. Původce brněnským Bronxem. Akce Kateřiny Šedé (2016) a jeden Literou 

za literaturu pro děti a mládež: Transport za věčnost od Františka Tichého (2017). Jednotlivá 

díla jsou poté podrobena vlastní interpretaci. Následovně práce analyzuje kritickou reflexi 

jednotlivých titulů v českém mediálním prostředí před udělením ceny Magnesia Litera a po 

něm, sleduje kvantitu ohlasů a vzájemně komparuje jejich obsahy – u obojího se práce 

zaměřuje také na to, zda byla literárněkritická hodnocení ovlivněna samotným oceněním. 

 

Abstract 

This bachelor theses addresses analysis of literary critical response of four titles which 

were awarded in one of the categories of the competition Magnesia Litera between 2016 and 

2019. The thesis aims to present the profile of the competition Magnesia Litera and 

subsequently to define the term literary criticism, to describe its development and principles. 

Furthermore it addresses four specific winning titles which include two awarded for Prose: 

Do tmy (2015) by Anna Bolavá and Teorie podivnosti (2018) by Pavla Horáková, one 

awarded for Journalism: Brnox. Průvodce brněnským Bronxem and Akce Kateřiny Šedé 

(2016) by Kateřina Šedá and one for Children´s and Youth Literature: Transport za věčnost 

(2017) by František Tichý. Each book is then subject of my own interpretation. The thesis 

then analyses critical reflection of each book within Czech media environment before and 

after being awarded in Magnesia Litera competition, regards the quantity of response and 

compares its content; in both cases it also points out whether the literary critical evaluation 

had been influenced by the award itself. 

 

Klíčová slova 

Magnesia Litera, literární kritika, recenze, současná česká literatura, kritická reflexe, literární 

ceny 
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Úvod 
 

Literární cena Magnesia Litera oceňuje již téměř dvě desetiletí – dle soudů odborných 

porot – ty nejlepší knihy za každý uplynulý rok. Za dobu své existence si toto ocenění v 

literárním prostředí vydobylo určitou pozici i vzhledem ke svému rozsahu – cena se totiž 

uděluje v několika kategoriích. Posláním, kterému se Magnesia Litera zavazuje ve svém 

oficiálním statutu, je podpora kvalitní literatury, přičemž součástí těchto snah je i její 

propagace mezi širší veřejností. O tu se pořadatelé snaží i živým vysíláním vyhlašování 

laureátů ve veřejnoprávní televizi. Oceněné knihy a vítězové se těší určitému mediálnímu 

zájmu. 

 

Právě medializaci v rámci Magnesie Litery se věnuje má bakalářská práce. Konkrétně 

se budu věnovat analýze literárněkritických ohlasů, které referují o čtyřech vybraných 

vítězných knihách oceněných Magnesií Literou v letech 2016–2019, a to jak v době před 

udělením, tak po něm. Jednotlivá vítězná díla, jichž se kritické ohlasy budou týkat, jsou ve 

dvou případech prozaická: Teorie podivnosti (2018) od Pavly Horákové, Do tmy (2015) od 

Anny Bolavé. Jedno je publicistické: Brnox: Průvodce brněnským Bronxem. Akce Kateřiny 

Šedé (2016) od Kateřiny Šedé1 a čtvrtým titulem je literatura pro děti a mládež Transport za 

věčnost (2017) od Františka Tichého.  

 

V teoretické části se zabývám profilem ceny Magnesia Litera a jejím vývojem. Ve 

druhé kapitole se věnuji literární kritice, její definici, historickým proměnám – jak ve 

světovém, tak českém prostředí – a jejímu současnému stavu. V této kapitole vycházím 

především ze Slovníku žurnalistiky pod vedením editorky Barbory Osvaldové a editora Jana 

Halady, dále z kolektivní práce Lexikonu teorie literatury a kultury a z knihy esejů Přemysla 

Blažíčka Kritika a interpretace. Jednotlivé vítězné tituly poté interpretuji ve třetí kapitole.  

 

 Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu kritické reflexe čtyř vítězných knih v českém 

mediálním prostředí. Analýzou literárněkritických mediálních obsahů, které jsem získávala 

zejména díky databázi Newton Media, chci zjistit, jaké pozornosti se dostává literatuře, která 

cenu v jednotlivých kategoriích získala. Zároveň se také zaměřuji, jak ocenění samotné 

kritiku díla formuje – zda poslání ceny propagovat a podporovat současnou českou literaturu 

opravdu pomáhá dostávat knihy do povědomí literárních kritiků a recenzentů, kteří jsou 

                                                        
1 Společně s Kateřinou Šedou na publikaci pracoval jako editor Aleš Palán a kolektiv redaktorů. 
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nezbytným pojítkem a prostředkem v komunikaci mezi literárním prostředím a čtenářem. 

 

Pro účely bakalářské práce nakonec nebylo využito v tezi avizovaných titulů Krátký úvod do 

literární teorie od Jonathana Cullera a Analýza obsahu mediálních sdělení od kolektivu autorů 

pod vedením Ireny Reifové. 

 

1. Profil ceny Magnesia Litera 
 

Česká, respektive tehdy česká a slovenská literatura byla po pádu komunistického 

režimu v roce 1989 osvobozena od vnějších politických tlaků. S tím došlo v knižním 

prostředí k anulaci „rozdělení našeho písemnictví do tří uměle oddělených proudů – 

oficiálního, samizdatového a exilového“.2 Již svobodná literatura devadesátých let 

dvacátého století se pak podle slov Jiřího Zízlera „jeví jako živý, bohatě vnitřně členěný 

mnohovrstevnatý organismus“,3 kde dle Petra Hrušky došlo k „neutuchajícímu přívalu 

textů“.4 Ty ale tak v najednou obsáhlé nabídce knižního trhu působily chaoticky a 

nepřehledně. 

 

Pluralita knižní produkce nyní nebyla vázána na politickou dikci, kniha se stala 

produktem tržního systému, ve kterém zažívala rozpuk knižní nakladatelství – v roce 1991 

jich bylo registrováno okolo dvou tisíc.5 Nakladatelský byznys ale kolaboval. Literatura 

totiž v rámci liberalizace systému nebyla v zájmu ničí ideologie, ani politiky, stala se 

zkrátka „další“ pohyblivou položkou v ekonomice. Rozsáhlá produkce a distribuce titulů 

bez dostatečných ekonomických a marketingových zkušeností nakladatelů doplácela kvůli 

impulsivním (až statisícovým) výtiskům na růst cen polygrafických služeb a papíru.6  

 

„Volný“ knižní trh ale umožnil kromě otevřenější knižní produkce také vznik nových 

literárních cen, ať už žánrových (např. Cena Josefa Jungmanna, Cena Františka Langera) 

                                                        
2 ZÍZLER, Jiří. Úvodem. In: HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let 

dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008, s. 9. 
3 Tamtéž. 
4 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století 

v interpretacích. Praha: Academia, 2008, s. 14. 
5 Tamtéž, s. 16 
6 Tamtéž. 
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nebo regionálních (např. Mělnický Pegas, Plzeňský literární deštník).7 Zároveň proběhla 

legalizace již existujících původně samizdatových a exilových cen a ve velkém se také 

rušily ceny, jež byly výrazně spjaty s minulým režimem.8 

 

V roce 2002 z iniciativy občanského sdružení Litera založeného publicistou Pavlem 

Mandysem9 na české literární pole vstupuje knižní cena Magnesia Litera. Vzniká jako 

„sjednocující platforma pro současnou tvorbu“10 a jejím cílem je dle oficiálního statutu11 

podpora a popularizace kvalitních knih, původních českých i překladových,12 a to 

v několika jednotlivých kategoriích, čímž se značně odlišuje od českých literárních cen, 

které se ve valné většině případů zaměřují konkrétněji a nekategorizují se. Za účelem právě 

popularizace literatury zakladatelé ceny přichází s konceptem takzvaných „oskarových 

předávání cen“13 – Magnesii Literu, potažmo literární kulturu u nás, chtějí ve způsobu 

prezentace vyrovnat ostatním kulturním českým cenám, jako je Český lev ve filmovém 

odvětví, Ceny Anděl v hudebním nebo divadelní ocenění Ceny Thálie. Typická je 

dvoukolovost, kdy nejdříve probíhá proces nominace odbornými porotami knih v příslušné 

kategorii, poté následuje vyhlášení jejich vítězů. S tímto aktem si pak Magnesia Litera nese 

další speciální výhradu – je vysílána v živém přenosu (jako vůbec první česká knižní cena) 

na veřejnoprávní České televizi14 – do roku 2013 konkrétně na druhém programu ČT, 

následující roky poté na programu ČT art, který se zaměřuje na kulturní obsah. Prostředky 

v rámci audiovizuální propagace soutěžních děl jsou krátké reklamní upoutávky na 

soutěžní díla. 

 

Magnesia Litera si v průběhu téměř dvou desetiletí prošla značným vývojem. 

Proměňovaly se jednotlivé kategorie – na počátku jich cena měla dohromady osm; 

Magnesia Litera – Kniha roku, dále Litera za prózu, poezii, literaturu faktu (později naučná 

literatura), nakladatelský čin, objev roku, překlad a nakonec za přínos české literatuře.15 

                                                        
7 JANÁČEK, Pavel; TRÁVNÍČEK, Jiří: České literární vavříny (dodatek). In: ENGLISH, James F. Ekonomie 

prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2011, s. 388. 
8 Tamtéž. 
9 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014, s. 20. 
10 Tamtéž, s. 390. 
11Statut výročních knižních cen Magnesia Litera. Dostupné on-line z: https://www.magnesia-litera.cz/wp-

content/uploads/2019/11/statut-magnesia-litera.pdf 
12Tamtéž, Článek I, odstavec a).  
13 JANÁČEK, Pavel; TRÁVNÍČEK, Jiří: České literární vavříny (dodatek). In: ENGLISH, James F. Ekonomie 

prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2011, s. 390. 
14 Tamtéž, s. 391. 
15 Viz jednotlivé ročníky soutěže ML. Magnesia Litera. Dostupné on-line z: https://www.magnesia-litera.cz/  

https://www.magnesia-litera.cz/wp-content/uploads/2019/11/statut-magnesia-litera.pdf
https://www.magnesia-litera.cz/wp-content/uploads/2019/11/statut-magnesia-litera.pdf
https://www.magnesia-litera.cz/
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Kromě ocenění Magnesia Litera – Kniha roku a Litera za objev roku, o nichž nyní 

rozhoduje třistačlenný sbor (viz dále), má každá kategorie pětičlennou porotu. Některé 

kategorie (jako například hlavní ocenění Kniha roku, próza, poezie) zůstaly v soutěži 

stálou „položkou“ po dobu celé existence ceny. V roce 2003 se do seznamu kategorií 

přidalo ocenění za knihu pro děti a mládež, o rok později se začala udílet cena čtenářů, 

která zapojuje do hlasování veřejnost. Od roku 2007 se oceňují také publicistická díla a 

největší novinkou v rámci kategorií je pak cena za blog roku, která má svého prvního 

laureáta za rok 2018.16 

 

Po udělování ceny v roce 2009 se v literárním prostředí vyostřila diskuze a s ní i 

pochyby ohledně složení porot a způsobu hlasování. Jednotlivé literární osobnosti české 

kultury kritizovaly uzavřenost skupiny semknuté kolem ceny a její tíhnutí k určitému typu 

(intelektuální) literatury. Miroslav Balaštík, jehož článek v literárním časopise Host17 

odstartoval mediální polemiku, vyčetl ceně do jisté míry její chaotičnost a tendenci 

prosazovat především knižní prvotiny a kuriozity, které neladí s oficiálním statutem – ten 

totiž prohlašuje, že jde v soutěži především o popularizaci kvalitních knih. V souvislosti 

s tím Balaštík předpokládal propagaci hlavně mainstreamové literatury. Kritik Marek 

Vajchr ale taktéž v Hostu18 naopak oponoval argumentem, zda vůbec lze nějakým 

způsobem mainstreamovou literaturu kategorizovat.  

 

I v důsledku této veřejné diskuse došlo v roce 2010 ke změně procesu hlasování o 

hlavní ceně (Magnesia Litera – Kniha roku) a o Liteře pro objev roku – tím je od té doby 

pověřen třistačlenný sbor složený z osobností českého literárního prostředí, čímž se měl 

výrazně zmenšit prostor k protežování skupinových zájmů. Dále se zdvojnásobil počet 

nominovaných knih za prózu ze tří na šest adeptů.19 Proběhlo i slučování kategorií – Litera 

za publicistiku se sjednotila s Literou za literaturu faktu – v roce 2017 bylo ale 

publicistické ocenění opět osamostatněno. Cena za přínos české literatuře byla k roku 2010 

zrušena.20 

 

 

                                                        
16 Viz jednotlivé ročníky soutěže ML. Magnesia Litera. Dostupné on-line z: https://www.magnesia-litera.cz/ 
17 BALAŠTÍK, Miroslav. Vzkaz z Ghetta, nebo služba čtenářům? Host. 2009, č. 2, s. 22. 
18 VAJCHR, Marek. Zatím existuje třetí možnost: služba kvalitním knihám. Host, č. 4, s. 25. 
19JANÁČEK, Pavel; TRÁVNÍČEK, Jiří: České literární vavříny (dodatek). In: ENGLISH, James F. Ekonomie 

prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2011, s. 391. 
20 Tisková zpráva 2010. 1. 1. 2010. Dostupné on-line z: https://www.magnesia-litera.cz/tiskova-zprava-2010/ 

https://www.magnesia-litera.cz/
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2. Literární kritika a recenze 
 

2.1. Vymezení pojmů 
 

Pojmům literární kritika a recenze se věnuje množství kompendií a jejich výklad se 

může v určitých aspektech lišit. Oběma útvarům se příznačně věnuje Slovník žurnalistiky. 

Heslo kritika literární a publicistická podává ve dvou vzájemně doplňujících se výkladech. 

V prvním případě se jedná o „pole recepce uměleckého projevu, zahrnující jeho veřejnou 

reflexi“, což lze považovat za výklad obecnější. V druhém případě se útvar již konkretizuje, 

literární kritikou jsou dle definice „žánry publicistického až vědeckého stylu, které umělecký 

projev popisují, interpretují a hodnotí, častokrát s oporou v metodice konkrétního vědeckého 

či filosofického směru“.21 

 

K literární kritice má velmi blízko útvar recenze. Oba žánry se prolínají rysem 

kritičnosti, avšak s dílem pracují odlišně. Recenze je dle Slovníku „prvotním soudem“ daného 

díla, nejčastěji nového, ale hodnotí se i nová vydání děl starších. Recenze je impulzivnější, 

reaguje takzvaně „rychle“. Recenzent také na rozdíl od literárního kritika nepracuje s dílem na 

základě filozofického směru nebo určité metodologie. Vydané dílo  především uvádí do 

kontextu autorovy další tvorby i tvorby jiných autorů, rozebírá kontext národní i světový a 

vyslovuje se k zásadnímu smyslu díla. Recenze se dnes často dle Slovníku publikuje spíše 

v literárních a kulturních časopisech (Host, Revolver Revue nebo Tvar) než v kulturních 

rubrikách denního tisku.22  

 

Současné tendence v literárněkritickém hodnocení dle odborné literatury upřednostňují 

útvar recenze. V této práci budu ale v rámci analytické části využívat oba výše vymezené 

pojmy. 

 

2.2. Interpretace 
 

S literárněkritickými pojmy pak souvisí proces interpretace. Interpretaci se věnuje 

                                                        
21ČEŇKOVÁ, Jana. Kritika literární a publicistická. In: HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora, ed.  Slovník 

žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 135–6. 
22ČEŇKOVÁ, Jana. Recenze. In: HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Slovník žurnalistiky: výklad 

pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 198–199. 
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Hans H. Hiebel v Lexikonu teorie literatury a kultury23 – dle něj je „procesem a výsledkem 

výkladu ústních, písemných a obecně znakových vyjádření“.24 Filologické odvětví zabývající 

se výklady textu a celkově jeho porozuměním se nazývá hermeneutika. Výklady textu se opět 

v průběhu století měnily – hermeneutika se v době antiky zaměřovala především na duchovní 

aspekty textů (v centru zkoumání byla prioritně Bible), v raném novověku byl výklad spíše 

pragmatického rázu. S vzrůstajícím zájmem o světskou literaturu se hermeneutika opět 

proměňuje.25 

 

Výrazným způsobem pak hermeneutiku ovlivnil filozof Martin Heidegger, jehož 

výkladu hermeneutiky se věnuje v knize Pravda a metoda jeho žák Hans-Georg Gadamer.26 

Heidegger vychází z takzvané kruhové hermeneutické struktury – nepřivlastňuje 

potenciálnímu výkladu jako takovému žádné specifické požadavky, ale upozorňuje tímto 

fenoménem kruhu na to, že interpret musí v první řadě pochopit, co je jeho „prvním a jediným 

úkolem“,27 toho se držet a celou interpretaci od toho odvíjet, až se kruh pomyslně „uzavře“. 

Práce interpreta proto tkví v rozvrhování celku, který je neustále revidován při objevování 

nových smyslů díla.28 

 

2.3. K vývoji literární kritiky 
 

Literární kritika se dle definice řídí konkrétními kritickými stanovisky, které se ale v čase 

od dob antiky proměňovaly na základě výkladu jednotlivých osobností nebo skupin. Již v 17. 

století se ve Francii práce kritika posouvá jiným směrem než dosud. Kritik se oprošťuje od 

starých a diachronních výkladů literatury, začíná se orientovat spíše na tvorbu soudobou, a 

stává se tak důležitým prostředníkem mezi dílem a publikem.29 V Lexikonu teorie literatury a 

kultury je tato tendence upřednostňování nových děl pojmenována jako „imperativ 

aktuálnosti“,30 který se následovně přenáší i do století dalšího, osmnáctého. V tomto století se 

vyvíjí nová média v podobě časopisů a literárních žurnálů, a tedy i rychlost a konkurence 

                                                        
23 HIEBEL, Hans. H. Interpretace. In: NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří, ed. Lexikon teorie 

literatury a kultury. Brno: Host, 2016, s. 347–348. 
24 HIEBEL, Hans. H. Interpretace. In: NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří, ed. Lexikon teorie 

literatury a kultury. Brno: Host, 2016, s. 347–348. 
25 Tamtéž. 
26 GADAMER, Hans-Georg: Pravda a metoda I. Praha: Triáda, 2010, s. 236–237. 
27HEIDEGGER, Martin: Bytí a čas, s. 153. In: GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda I. Praha: Triáda, 

2010, s. 236. 
28GADAMER, Hans-Georg: Pravda a metoda I. Praha: Triáda, 2010, s. 236–237. 
29 SIMONIS, Linda; Jiří, TRÁVNÍČEK. Literární kritika. In: NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, 

Jiří, ed. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2016, s. 455–457. 
30 Tamtéž. 
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tiskovin vyvíjely na literární kritiku určitý tlak – zadávaly poptávku po novém a neznámém. 

Z hlediska konceptu toto období literární kritiky Lexikon označuje za racionálně-

formalistické, což označuje takovou literární kritiku, která pomíjela otázku smyslu díla, ale 

soustředila se spíše na stránku jazykovou. To se mění s pozdním osvícenstvím, až 

s přechodem k období romantismu – kritika zde začíná propojovat pole literární 

s filozofickým a začíná se více orientovat na estetická hlediska děl.31 

 

Česká literární kritika se dle Lexikonu systematicky vyvíjí v době národního obrození, 

tedy od 19. století.32 Obecně se mezi významnými osobnostmi obrození často vedly literární 

polemiky – jednou z nich byla právě například polemika Karla Havlíčka Borovského a Josefa 

Kajetána Tyla nad novelou Poslední Čech. Známým momentem české obrozenecké kritiky se 

také stal rozkol literární obce s Májem Karla Hynka Máchy. Na přelomu 20. století je 

v literárněkritickém odvětví klíčovou osobností českou František Xaver Šalda, který literární 

kritiku staví do stejné roviny jako literární dílo samotné. Druhá polovina 20. let 20. století pak 

patří působení Pražského lingvistického kroužku (také Pražská škola) – jedná se o sdružení 

prostupující více vědními obory, zejména zde pak lingvistickými či literárně teoretickými – 

v této literární rovině zde figuruje především Jan Mukařovský. Hlavní idea této vědecké 

skupiny se orientuje na celistvou strukturu jazykového systému nebo literárního díla, pozoruje 

jejich znaky a jejich funkci, a navazuje tak na teorii znaku francouzského lingvisty 

Ferdinanda de Saussura.33 V meziválečném období ale dochází jak k rozrůznění literatury, tak 

s tím patřičně i k rozrůznění konceptů literární kritiky (např. tradicionalistická, levicově 

orientovaná, marxistická, katolická). V 50. letech je v literární kritice patrná politická 

indoktrinace, v 60. letech ale dochází k  politickému uvolnění – kritika se opět rozrůzňuje, ale 

nejvýraznější tendencí je navrácení ke strukturalismu Pražské lingvistické školy (M. 

Červenka, O. Sus). Vpádem Varšavských vojsk se rozvoj literární kritiky na našem území 

pozastavuje a zpět na světlo opět vychází po roce 1989, po pádu železné opony. Avšak 

postrádá svoji tehdejší prestiž a s vydobytím svého místa v žurnalistickém prostředí to nemá 

zrovna snadné, i s přihlédnutím k novým fenoménům takzvané „PR-recenze“ nebo reklamy 

obecně.34  

                                                        
31SIMONIS, Linda; Jiří, TRÁVNÍČEK. Literární kritika. In: NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, 

Jiří, ed. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2016, s. 455–457. 
32 Tamtéž. 
33 GAL, Alexandra: Pražská škola. In: NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří, ed. Lexikon teorie 

literatury a kultury. Brno: Host. 2016, s. 634–635. 
34 SIMONIS, Linda; Jiří, TRÁVNÍČEK. Literární kritika. In: NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, 

Jiří, ed. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2016, s. 455–457. 
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Světová kritika se pak v dnešní době spíše rozvolňuje, není ukotvená a nachází svou 

působnost ve více konceptech. V 60. letech 20. století se rozvíjí filozofický směr 

poststrukturalismu, a to zejména ve Francii. Z literárněkritické obce mezi ně lze zařadit 

například Roland Barthes, do literární teorie zasáhli taktéž i filozofové, jako je Jacques 

Derrida nebo Michel Foucault. Poststrukturalismus navazuje na strukturalistickou teorii, 

reviduje ji, rozvíjí a z hlediska tradic i dekonstruuje.35  Ve Spojených státech amerických se 

v polovině 20. století zase rodí směr New Criticism neboli Nová kritika. Za jejího duchovního 

otce bývá označován Thomas Stearns Elliot, který se při zkoumání literatury zaměřoval 

především na dílo – jde tedy o takzvaný dílocentrický přístup.36 

 

 

Poslání literárního kritika spočívá v práci s literárním dílem. Pro to, jaká k tomu užívá 

kritéria, je nejdříve nutné vymezit si definici takového díla – v knize Kritika a interpretace37 

se jí věnuje Přemysl Blažíček. Dle něj „umělecké literární dílo jakožto jazykový projev, něco 

někomu předává“38 a přívlastkem „umělecké“ zároveň autor upozorňuje na smysl a funkci 

literárního díla. Zmiňuje v první řadě typicky prakticky sdělovací funkci textu obecně, kterou 

ale u díla jakožto uměleckého jednoznačně převyšuje jiný smysl, který z uměleckého díla 

tvoří to, čím je. Blažíček se zamýšlí nad tímto smyslem a uvádí, že v procesu jeho získávání 

je předpokladem smyslu díla na základě vlastních tvůrčích svobod zaznamenat v textu díla 

určitý přesah (neboli transcendenci).39  

 

Umělecké literární dílo dle něj „teprve vzniká vždy znovu při četbě textu na základě 

čtenářovy tvůrčí aktivity“.40 V procesu literárně kritické práce pak kritik pracuje s určitými 

kritérii a obecnými požadavky, podle kterých přistupuje k jednotlivým dílům a hodnotí je. 

Takové kritérium dle Blažíčka nutně existuje, ať vědomě či ne – bez něj by totiž hodnocení 

díla vůbec nebylo možné. S tím souvisí i Blažíčkova slova, že „z každého literárně 

badatelského díla lze vydedukovat jeho obecné předpoklady. A pouze ony jsou skutečnou 

                                                        
35 AMEND-SÖCHTING, Anne. Poststrukturalismus. In: NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří, 

ed. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host. 2016, s. 623–24. 
36 WENZEL, Peter. New Criticism (Nová kritika). In: NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří, ed. 

Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host. 2016, s. 548. 
37 BLAŽÍČEK, Přemysl. Pokus o kritérium umělecké hodnoty. In: BLAŽÍČEK, Přemysl. Kritika a interpretace: 
[eseje]. Praha: Triáda, 2002, s. 87–101. 
38 Tamtéž, s. 95. 
39 Tamtéž. 
40 Tamtéž, s. 97. 
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badatelovou estetikou, ne to, co vyslovuje, ale to, co je schopen vyslovit v praxi“.41 Kritérium 

přitom není podmínkou samotného hodnocení, ale podmiňuje jeho „určení, výklad a 

,zdůvodnění‘“.42 

 

3. Interpretace vybraných vítězných knih Magnesia Litera 
 

V této kapitole se věnuji interpretaci dohromady čtyř vybraných titulů – každý z nich 

zvítězil v jiném ročníku (2016–2019) a v jiné kategorii literární soutěže Magnesia Litera. 

Interpretace knih za sebou řadím chronologicky podle toho, v jaký rok byly jednotlivé tituly 

oceněny. 

 

3.1. Anna Bolavá: Do tmy (2015) 
 

Román Anny Bolavé, vlastním jménem Bohumily Adamové, Do tmy43 je prozaickou 

prvotinou jihočeské rodačky ze Strakonic. Kniha vyšla 1. května 2015 a v roce 2016 za ni 

Bolavá získala Literu za prózu.  

 

Hlavní hrdinka Anna Bartáková si v maloměstském prostředí prochází středním věkem, 

žije sama a lidí se straní. Život jí sužuje nemoc, do toho je psychicky nevyrovnaná a věčně 

vnitřně neklidná. Od překladatelské práce v hlavním městě se vzdaluje stejně jako od 

společenského života v malém městě, a tak útočiště spatřuje ve sběru bylin, což se ale 

postupně a plíživě zvrhává do nezdravé posedlosti. 

 

Děj plyne pomalu. Bolavá dává prostor především profilu a vývoji osobnosti stejnojmenné 

Anny a jejím vnitřním pochodům. V první osobě čtenář pozoruje její více či méně stereotypní 

dny, jejichž středobodem a určujícím řádem jsou byliny a jejich úzkostlivý sběr, sušení a 

následovný prodej ve výkupně za bídné peníze. To, že se její životní rytmus točí okolo bylin, 

naznačují i názvy kapitol pojmenované po bylinách nebo každotýdenní úterní výprava do 

výkupny. 

 

Na první pohled je Annin život neustále pod drobnohledem, ale vedlejší tajemné uličky 

                                                        
41 BLAŽÍČEK, Přemysl. Pokus o kritérium umělecké hodnoty. In: BLAŽÍČEK, Přemysl. Kritika a interpretace: 
[eseje]. Praha: Triáda, 2002, s. 94. 
42 Tamtéž, s. 92–93. 
43 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. 1. vydání. Praha: Odeon, 2015. 
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jejího života jsou odhalovány postupně, například nepovedené manželství skomírající 

v odloučení, konfliktní vztah s tchánem či její rodinné vazby v sousedství. Anna je takzvanou 

nespolehlivou vypravěčkou – trpí bludy a špatnou pamětí, tudíž významné aspekty, které 

souvisí s Anninou nevyrovnaností a nenávistí k okolnímu světu, zůstávají čtenáři dlouho 

skryty.  

 

Protagonistka příběhu prožívá emoce převážně vnitřně, navenek velmi pasivně, nedokáže 

úplně dobře komunikovat, uzavírá se do sebe, a tak se v ní zlost a vztek k okolnímu světu 

hromadí, až nakonec vrcholí v psychózy a úzkostné stavy. Kromě pohledu do hloubi nitra 

podivínské, životem zmatené a zklamané Anny lze v románu pozorovat i témata současné 

„maloměstské“ společnosti, stejně tak lidské malosti a povrchnosti, jež už tak negativně 

nastavená Anna silně vnímá a prohlubuje to tak její nevíru ve svět a její okolí. Často proto 

utíká nejen k zbrklému sběru bylin, do vlastních vzpomínek na své prarodiče nebo právě do 

uklidňující tmy, kterou jí nabízí voda. 

 

Román Do tmy Anny Bolavé je ženskou prózou, která vypovídá o duševně raněné, životem 

unavené ženě. Literární kritik Erik Gilk Annu Bartákovou považuje za „společenského 

vyděděnce s nízkou sociální adaptabilitou“44 a do téže skupiny ženských protagonistek řadí i 

postavu Sáry v románu Houbařka od Viktorie Hanišové. Stejnou spojitost s Houbařkou 

zaznamenala i Lucie Zelinková – Sára stejně jako Anna „vykonává rutinu, živoří“45 a její 

životní příběh se line na povrch postupně. Jsou to ženy v „pevném sepětí s přírodou“46, ze 

které čerpají – jedna sbírá houby, druhá bylinky. Nejsou to ale jediné ženské hrdinky v české 

literatuře, které bojují s životní tíhou a zklamáními, jímž se v podstatě poddávají – o takových 

pak píší například i autorky Lucie Faulerová nebo Petra Soukupová,47 naopak se podle Erika 

Gilka vymyká spisovatelka Pavla Horáková s postavou Ady Sabové v Teorii podivnosti, která 

sebou nenechá bolest tolik prostupovat a životní situace přijímá lehčeji.48 

 

 

 

                                                        
44 GILK, Erik. Zjitřená vnímatelka. Tvar. 2019, č. 11, s. 3. 
45 ZELINKOVÁ, Lucie. RECENZE: Houbařka by si dobře rozuměla s hrdinkou románu Do tmy. Novinky.cz, 23. 

3. 2018. Dostupné on-line z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/recenze-houbarka-by-si-dobre-rozumela-s-
hrdinkou-romanu-do-tmy-40064285 
46 Tamtéž.  
47 Tamtéž. 
48 GILK, Erik. Zjitřená vnímatelka. Tvar. 2019, č. 11, s. 3. 
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3.2. Kateřina Šedá: Brnox. Průvodce brněnským Bronxem. Akce Kateřiny 

Šedé (2016) 
 

Prvotní impuls k uskutečnění knižního projektu Brnox. Průvodce brněnským Bronxem. 

Akce Kateřiny Šedé49 (dále uvádím pouze jako Brnox) vznikl z iniciativy Kateřiny Šedé,50 

české výtvarnice zabývající se sociálními aspekty urbánního prostředí. Titul, který se 

pohybuje na hranici publicistiky a literatury faktu, vyšel v roce 2016 za účasti celého 

kolektivu autorů – na koncepci celé knihy se společně s Šedou podílel publicista Aleš Palán, 

dále spolupracovali fotografové, ilustrátoři a redaktoři, kteří pomáhali při sběru informací. 

V roce 2017 byla kniha oceněna Literou za publicistiku. 

 

Brnox je publikací založenou na několikaletém sběru autentických materiálů a informací 

z brněnské vyloučené lokality na území Zábrdovic, Černých Polí a Husovic, kterým se 

příznačně přezdívá „Bronx“, jak je také již uvedeno v názvu titulu. Kateřina Šedá rozdělila 

publikaci do deseti kapitol neboli tras, z nichž každá nese jinou barvu a jiné téma (například 

kultura a sport, víra obyvatelstva, přírodní aspekty nebo gastronomie). Vybraný prezentovaný 

materiál je velmi pestrý – jedná se o útržky dialogů, příběhy zdejších obyvatel, rozhovory, 

ankety, internetové odkazy, křížovky, fotografie, plakáty či nápaditou grafiku  – to vše bez 

předsudků, s nadsázkou a laskavým humorem. 

 

Zatímco například Oranžová trasa se zaměřuje na obchod a služby Brnoxu, Růžová 

vystihuje život dětských obyvatel a Žlutá doporučuje gastronomická místa oblasti – to vše 

s příznačným humorem. Fialová trasa se naproti tomu věnuje závažnějšímu tématu, a to 

holocaustu. Prezentovány jsou tehdejší příběhy židovských a romských obyvatel, kteří byli 

vystaveni transportu, v textech i obrazech, často i s detailní adresou, kde se daná událost stala. 

Podobně laděná je i Červená trasa zabývající se architekturou města – a to jak tou 

historickou, tak i tou, která zde má teprve v budoucnosti vznikat. 

 

K publikaci je jako příloha vložena i mapa Brnoxu, která je graficky upravená stejně jako 

kniha a může byt právě potenciálním turistům přínosná. To, čím se ale Brnox Kateřiny Šedé 

od běžných průvodců liší, je právě humor a nadsázka, přidanou hodnotu pak tvoří obsáhlý 

sběr autentických výpovědí, které navozují místní atmosféru – a právě to dělá z Brnoxu dílo, 

                                                        
49 ŠEDÁ, Kateřina. Brnox.Průvodce brněnským Bronxem. 2. vydání. Brno: Kateřina Šedá, 2017.  
50 Společně s Kateřinou Šedou na publikaci pracoval jako editor Aleš Palán a kolektiv redaktorů. 
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které si najde i okruh čtenářů neturistů. 

3.3. František Tichý: Transport za věčnost (2017) 
 

Dvousetstránkový román Transport za věčnost51 od spisovatele Františka Tichého se řadí 

do literatury pro děti a mládež od deseti let. Román byl oficiálně vydán v roce 2017 i 

s ilustracemi Stanislava Setinského, avšak v rukopisu existoval již od roku 2012. V roce 2018 

titul získal Literu za knihu pro děti a mládež a kromě toho byla také nominována v literární 

soutěži Zlatá stuha, která každý rok oceňuje právě dětskou a mládežnickou literaturu. Témata, 

jež dílo nese, jsou obtěžkána svízelnými událostmi druhé světové války – to vše očima 

dvanáctiletého Honzy Kratochvíla. Na přibližně stejně mladistvé čtenáře také román cílí a 

posouvá se tak do oblasti literatury pro náctileté, která je známá pod pojmem Young Adult  

literatura. 

 

Příběh začíná v lokalitě především pražských Holešovic za doby protektorátu v roce 1940, 

ústředními postavami je tedy již řečený Honza, ale také parta kamarádů, se kterými se 

společně přátelí. Společně studují na osmiletém gymnáziu, ovšem dva z nich, Petr a Jakub, 

jsou po ukončení prvního ročníku donuceni kvůli svému židovskému původu školu již nadále 

nenavštěvovat.  

 

Autor knihy František Tichý je ředitel a pedagog Gymnázia Přírodní škola, která se stejně 

jako děj Transportu za věčnost, vyskytuje v pražských Holešovicích. Taková shoda není 

náhodná – Tichý psal knihu původně pro své žáky jako vzdělávací materiál, jenž jim předčítal 

při vyučování.52 Sám říká, že téma knihy se k němu jednak dostalo při návštěvě Terezína se 

svými studenty „sekundy a tercie v březnu 2009“.53 Tichého a jeho žáky oslovily příběhy 

jejich vrstevníků a tvorba terezínského dětského časopisu Vedem. Motivací byl také 

dochovaný sešit jeho prastrýce dr. Josefa Kratochvíla z terezínského ghetta, který matka 

Františka Tichého našla „kdesi na půdě“.54 

 

Tichý pracuje s dobovým autentickým materiálem – zdrojem mu byl zmiňovaný sešit 

vzpomínek, dále dopisy nebo další texty z archivů. Čerpal také z osudů konkrétních 
                                                        
51TICHÝ, František. Transport za věčnost. Ilustrace: Stanislav Setinský. 1. vydání. Praha: Baobab, 2017. 
52 WILLOUGHBY, Tereza. Před válečnými příběhy máme pořád ostych (videorozhovor). Seznam.cz. 9. 4. 2018. 

Dostupné on-line z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pred-valecnymi-pribehy-mame-porad-ostych-skolni-
deti-ale-zajimaji-44633  
53 TICHÝ, František. Doslov. In: TICHÝ, František. Transport za věčnost. Ilustrace: Stanislav Setinský. 1. 

vydání. Praha: Baobab, 2017, s. 219. 
54 Tamtéž. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pred-valecnymi-pribehy-mame-porad-ostych-skolni-deti-ale-zajimaji-44633
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pred-valecnymi-pribehy-mame-porad-ostych-skolni-deti-ale-zajimaji-44633
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židovských dětí. Předlohou jedné z ústředních postav Petra Ginze je stejnojmenný chlapec, 

jehož biografii vydal taktéž František Tichý v roce 2014 s názvem Princ se žlutou hvězdou. 

Dále v románu například ztvárnil i postavu Hanuše Hachenberga, chlapce, který se objevuje 

až v druhé polovině knihy. Po Hachenbergovi se z terezínského ghetta dochovala řada básní a 

taktéž jedna divadelní hra Hledáme strašidlo, kterou Tichého studenti secvičili jako loutkové 

divadlo. Také na základě reálné osobnosti Valtera Eisingera je vystavěna postava profesora 

Valtera alias Prcka.  

 

Materiály, se kterými Tichý pracoval, ale nebyly pouze z písemností, setkal se i 

s pozůstalými příbuznými a nakonec dodává, že nějaké z charakterů jsou inspirovány přímo 

jeho žáky. V doslovu knihy Tichý nakonec uvádí na pravou míru, že „v zájmu návaznosti 

dějové linie některá fakta upravil a stylizoval“,55 mísí se zde tedy fiktivní příběh s dobovými 

reáliemi. 

 

Prostupujícím motivem knihy je oddané přátelství chlapců, jejich smysl pro spravedlnost 

v konfrontaci s nespravedlností. Jejich soudržnost je nadřazena nepříznivým norimberským 

zákonům o pronásledování židovských obyvatel a je formována do určité míry dětskou 

naivitou. V druhé polovině románu se v roce 1943 Honza Kratochvíl vydává za svým 

židovským kamarádem Petrem Ginzem do ghetta v Terezíně s úmyslem poskytnout mu útěk 

zpět do Prahy. Honza se však sledem okolností a vnitřním přesvědčením Petra, který se 

k útěku nemá, dostává naopak do prostředí terezínského ghetta a zůstává zde v Domově 1 

několik měsíců. Autor v této části nejvíce pracuje s historickým materiálem. Do popředí se 

dostává postava Petra, jenž má reálnou předlohu, dále zde zachycuje například i vznik 

a tvorbu terezínského chlapeckého časopisu Vedem. 

 

Úmysl autora nechat román mimo jiné posloužit jako výukový materiál vybízí k úvaze. 

Autor pracuje s historickými fakty, s daty, s událostmi, nakonec i s autentickými 

vzpomínkami – což může být ale dvojsečné. Na jednu stranu je příběh vyprávěný 

prostřednictvím dětské postavy, to přidává na první pohled na atraktivitě pro dětského 

čtenáře. Petra Bubeníčková ale v kolektivní monografii Válečné dětství a mládí (1939-1945) v 

literatuře a publicistice uvádí,56 že „s přihlédnutím ke čtenářským preferencím dnešních 

                                                        
55 TICHÝ, František. Pro ty, kdo chtějí vědět víc. In: Transport za věčnost. Ilustrace: Stanislav Setinský. 1. 

vydání. Praha: Baobab, 2017, s. 222. 
56 Na základě sondy ve všech dětských oddělení Knihovny města Hradec Králové v únoru 2015. 
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prepubescentů v druhé fázi mladšího školního věku a pubescentů, jimž převážně dominuje 

četba fantasy, se válečná próza jeví jako méně čtenářsky atraktivní“.57 Navíc takto mladý 

čtenář může mít problém s kontextem doby, ne každou dějinnou událost v příběhu dokáže 

pochopit a rozlišit. V tomto případě je ale pak chvályhodná časová osa v závěru knihy, díky 

které se čtenář (a to nejenom ten dětský) může v četbě románu lépe zorientovat. 

 

3.4. Pavla Horáková: Teorie podivnosti (2018) 
 

Román Teorie podivnosti58 od spisovatelky a překladatelky Pavly Horákové vyšel na 

podzim roku 2018 jako autorčin samostatný románový debut po dřívějších knihách pro děti a 

mládež Tajemství Hrobaříků (2010), Hrobaříci v podzámčí (2011) a Hrobaříci a Hrobaři 

(2012) a novele Johana (2018), jíž byla spoluautorkou. Za svoji prozaickou prvotinu 

Horáková dostala Literu za prózu na jaře 2019. 

 

Je poněkud komplikované definovat Teorii podivnosti jednou hlavní myšlenkou nebo 

základním motivem, od kterého by se děj románu odvíjel. Kniha o tři sta šedesáti stranách, 

kterou tudíž lze považovat už za rozsáhlou beletrii, je rozkročena mezi mnohými tématy 

současného českého polistopadového světa, jejich analýzou i kritikou. Autorka se 

prostřednictvím pražské akademičky ve středním věku Ady Sabové dotýká v časoprostoru 

pražských všedních dní problémů, stereotypů a zvláštností, které nás každodenně provázejí a 

navzájem se proplétají v konečnou teorii podivnosti. V románu autorka pracuje s množstvím 

kontrastů – Ada na jednu stranu pracuje jako akademička, ale svou prací do jisté míry 

opovrhuje. Vysvobozením je pro ni útěk do spletitých analýz vjemů života okolo sebe, pouští 

se do kritiky sebe samé, rozebírá principy mužské i ženské, pudovost člověka i absurdity 

týkající se změn metabolismu lidského organismu. Co se týče děje a jeho kompozice – to 

znamená expozice, zápletka, rozuzlení – ta zde skutečně je, ale odehrává se spíše v pozadí, 

zatímco hlavní postava Ada a její nepřetržitý tok myšlenek jsou vsunuty do popředí. 

 

Ada je velmi organickou ženskou hrdinkou. Svým životem možná neodpovídá 

požadavkům společnosti, ani svým původním ideálům, v rámci rodiny žije ve stínu své starší 

sestry a tlak matky vyrovnává otcova lhostejnost. Do toho si prochází středním věkem. Její 

milostný život je v krizi, stejně jako její důvěra v jakýkoliv smysluplný vztah, ale přesto se 

                                                        
57 BUBENÍČKOVÁ, Petra. Válečné prózy s tematikou holokaustu (Perličky dětství, O chlapci, který se nestal 
číslem). In: ČEŇKOVÁ, Jana, ed. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Praha: 

Karolinum, 2016, s. 182. 
58HORÁKOVÁ, Pavla. Teorie podivnosti. 1. vydání. Praha: Argo, 2018. 
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nestaví do role oběti patriarchálního světa, ani nikoho vyloženě neviní. Uchyluje se naproti 

tomu s příznačným sarkasmem a skeptickým nadhledem k mladistvým příležitostným 

setkáním s o mnoho let mladším kamarádem jejího bratra a z křičící neuspokojené reality dále 

utíká do světa představ, podivných teorií a snů.  

 

Právě Adina snová obraznost a představivost dostává román do další, abstraktní, ale 

také poněkud intelektuálnější roviny. Výraznou doménou jsou její sny, které v sobě skýtají 

podle jejich dedukcí schopnost předpovědět nové technické vymoženosti. Této schopnosti se 

chytá její kamarád a bývalý přítel za účelem obchodního potenciálu takových snů a speciálně 

pro ni zařizuje spánkovou laboratoř. Tam Ada občasně tráví noc, po které musí v rámci 

dohody namluvit do diktafonu celý svůj sen, který její známý hodlá v potenciálním „snovém“ 

byznysu zpeněžit. Další útěky mimo Adinu neutěšenou realitu spočívají ve velmi bystrém a 

trefném pozorování událostí, lidí a míst – to vše akademička skládá do mozaiky souvislostí, 

vytváří vědeckým jazykem nevědecké teorie, které se mnohdy zdají být absurdní, přesto však 

jsou  velmi běžné, jen nepojmenované.  

 

Pojem „snu“ je pak naplněn ještě příběhem, taktéž do určité míry snovým, který 

prostupuje veskrze celým románem – Ada se rozhodne hledat již dlouho ztraceného syna 

Kaspara své pracovní kolegyně Valerie, přičemž se do něj na základě jeho podobizny na 

fotografii platonicky zamiluje a vnitřně si o něm vytváří iluze. Nezná ho, ale přesto ji velmi 

přitahuje. Téma nárazu reality a snu u Ady takřka vrcholí, když poněkud zvláštní, až 

patetickou náhodou Kaspara potká v Praze a počne s ním dítě. 

 

4. Literárněkritická reflexe vybraných knih 
 

 V této části práce v rámci analýzy literárněkritických obsahů, které reagovaly na čtyři 

vybrané oceněné tituly, pracuji s konkrétními médii tištěnými, jejich internetovými podobami 

a ryze internetovými portály. Cílem analýzy je na základě kvantitativní obsahové analýzy 

zmapovat množství jednotlivých reflexí u každého titulu, jak vznikaly v časovém horizontu – 

zda před, nebo po udělení ceny Magnesia Litera v příslušné kategorii – a jak formovaly 

vybranou literaturu v mediálním diskurzu. Jednotlivé kritické soudy budu vzájemně také 

komparovat.59 

 

                                                        
59 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 99. 
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Ještě před analyzováním literárněkritických obsahů zde jednotlivá média stručně uvedu: 

 

A2 je kulturně zaměřený čtrnáctideník, který se věnuje literatuře, společenskému dění i 

politice. Součástí je i autorská tvorba prózy, poezie nebo esejů. Internetovou doménou tohoto 

periodika je A2larm.cz. 

 

Aktuálně.cz je český on-line deník, který funguje od roku 2005. Jedná se primárně o 

zpravodajské médium, ale prostor zde dostává i publicistika, kritická reflexe kulturního světa, 

ale i názory externistů prostřednictvím blogů. 

 

Český rozhlas Vltava je jednou z rozhlasových stanic veřejnoprávního Českého rozhlasu. 

Věnuje se nejen alternativní hudbě, ale vysílá i rozhlasové hry, dokumenty a celkově podává 

novinky ze světa kultury. 

 

Deník jsou regionální noviny, které se svým zpravodajským i publicistickým obsahem mohou 

v určitých rubrikách lišit na základě regionu, kde vycházejí. Internetová doména periodika je 

Denik.cz. 

 

Hospodářské noviny jsou českým celostátním deníkem založeným v roce 1990, který vychází 

pětkrát týdně. Kromě zpravodajství zde dostává prostor i publicistika – názory, analýzy a jiné 

publicistické články. Internetovým portálem novin je server ihned.cz. 

 

Host je brněnským literárním měsíčníkem s historií sahající až do roku 1921. Věnuje se 

klasické i současné literatuře. Od roku 1990 vychází po pauzách a samizdatovém období opět 

oficiálně a pravidelně. Internetovým portálem, který patří pod časopis, je H7O.cz. 

 

iLiteratura.cz je internetový portál, který vznikl v letech 2000–2002. Zaznamenává a 

komentuje současnou knižní produkci v České republice i ve světě. 

 

Romea.cz je zpravodajský server zřízený pod záštitou české neziskové organizace ROMEA. 

Systematicky se zaměřuje především na novinky ze světa Romů. 

 

Tvar je literárně zaměřený čtrnáctideník, který vychází nepřetržitě od roku 1990. V současné 

době se jedná o nejčastěji a nejdéle vycházející literární periodikum v České republice. 
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Týdeník Echo vychází od roku 2014. Je to primárně periodikum zaměřené na politiku a 

společnost, avšak součástí jsou i kulturní obsahy. 

  

4.1. Kritická reflexe románu Do tmy 
 

Při analýze mediálních literárněkritických ohlasů na román Do tmy60 od Anny Bolavé jsem 

pracovala dohromady se sedmi periodiky, převážně tištěnými (A2, Deník – konkrétně 

regionální mutace Českobudějovický deník, Hospodářské noviny, Host, Respekt, Tvar), ale i 

jedním internetovým (iLiteratura.cz). Čtrnáctideník Tvar přitom disponuje třemi reflexemi. 

Všechny ohlasy proběhly před udělením ceny Litera za prózu, jedna z nich (Českobudějovický 

deník) v době nominace. 

 

Takřka bezprostředně po vydání Do tmy na počátku května 2015 reaguje na 

prozaickou prvotinu Anny Bolavé literární vědec Petr A. Bílek v týdeníku Respekt61 a hned 

zkraje uvádí, že „v české próze se blýská na lepší časy“. Do tmy se mu jeví jako „magická a 

silná“ kniha, kterou žánrově řadí k „baladickému příběhu s potenciálem se prosadit i v širších 

čtenářských kruzích“. O stejném baladickém ladění, tentokrát s folkloristickým nádechem, 

hovoří i Anna Stejskalová z A262 – stěžejní sušení bylin považuje v tomto kontextu za 

„mnohovrstevnatou metaforou usychání Annina těla, které postupně odmítá přijímat vláhu a 

živiny, zmenšuje se a mění barvu“. Pro Stejskalovou je pak hlavním motivem celého příběhu 

střet vnějšího a vnitřního světa a s tím spojené kontrasty: „(…) z energické víly, jež se 

prohání vesnicí na kole (…) je v závěru vetchá stařena, jež se jen silou vůle plouží po okolí“, 

uvnitř sebe se navzdory vnějšího zdání „stává obětí postupujícího šílenství“ a nakonec není 

ani schopná „rozumět životům lidí kolem ní“, zatímco její znalost rostlin je nezměrná.  

 

Petr A. Bílek poté o románu soudí, že je taktéž „výpovědí o podivném statusu české vesnice, 

kterou 20. století dovedlo do podoby hybridu, v němž se masovost a velkovýroba tluče s 

někdejší účelnou malostí“.63 Stejskalová pak protagonistku příznačně označuje za „vesnickou 

vílu“,64 ale vílí pojmenování Anny se pak vyskytuje i v dalších reflexích – pro Pavla Janouška 

z Tvaru65 je Anna Bartáková „dlouhovlasou vílou“, pro Kryštofa Špidlu z Hostu66 je to víla 

                                                        
60 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. 1. vydání. Praha: Odeon, 2015. 
61 BÍLEK, Petr. A. Bylinné srdce temnoty. Respekt. 2015, č. 22, s. 55. 
62 STEJSKALOVÁ, Anna. Jak (ne)mluví víly. A2. 2015, č. 18, s. 4. 
63 BÍLEK, Petr. A. Bylinné srdce temnoty. Respekt. 2015, č. 22, s. 55. 
64 STEJSKALOVÁ, Anna. Jak (ne)mluví víly. A2. 2015, č. 18, s. 4. 
65JANOUŠEK, Pavel. Anna Bolavá: Do tmy. Tvar. 2016, č. 1, s. 2. 



 26 

s přívlastkem „novodobá“, pro Petra Nagyho z iLiteratury.cz67 „lidská“. Bílek označuje Annu 

dokonce za „moderní čarodějnici“.68 Všechna zmíněná pojmenování pak souvisí s  

„mytickými rozměry“,69 které v sobě román nese. 

 

Petr Nagy ze serveru iLiteratura.cz70 román považuje za „moderní mýtus“, přičemž 

odhaduje nominaci Do tmy v soutěži Magnesia Litera. V tomto kontextu srovnává prozaickou 

prvotinu Anny Bolavé s prvotinou Marka Hořavy Pálenka, jež byla oceněna předcházející rok 

v kategorii DILIA Litera za objev roku. Pálenka je stejně jako Do tmy situována do krajiny 

vesnice (v případě Hořavy do česko-rumunského prostředí v Banátu), kde je hlavní hrdina ve 

spojení s přírodou, ale nikoli v „romantických či idylických tónech“. Petr A. Bílek zmíněný 

již výše se k románu také vyjadřuje v kontextu české literatury, jak tohoto, tak i minulého 

století – „vyjádřením narušené senzitivity se román Do tmy blíží Stropům Zuzany Brabcové, 

ale typem hlavní postavy má nejblíž k Haňťovi z Hrabalovy Příliš hlučné samoty“.71  

 

Tomáš Veber z jihočeské redakce Deníku72 hodnotí román již v době nominace Anny 

Bolavé na Literu za prózu, sám to i zmiňuje. Příběh s „moderní vílou“ dle něj „nejsme 

schopni opustit“ – uvažuje nad tím, zda to je „zvláštním ‚sběrovým’ rytmem, nebo samotnou 

vášní při sbírání bylin“. Doslova pak ještě říká, že konkrétně Anna Bartáková „přes svou 

tělesnou slabost na sebe strhává naši pozornost a postupně získává, vlastně proti jeho 

(čtenářovu, pozn. autorky) vůli, čtenářovy sympatie“. 

 

 Prozatím zmíněné recenze se k románu vyslovovaly spíše nepříliš kriticky, 

každopádně k jistému rozčarování došlo zejména u jazykové a stylistické stránky knihy, ale i 

u tempa příběhu a práci s ním. Erik Gilk z Hostu73 hodnotí román jako zpočátku „poutavý“, 

ale postupně má dle něj tendenci pod monotonií „upadat do letargie“ – je to přičiněním jak 

absence dialogů, tak „opakující se větnou stavbou, kroužící kolem záporových sloves typu 

                                                                                                                                                                             
66 ŠPIDLA, Kryštof. Próza obsedantně kompulzivní. Host. 2015, č. 9, s. 86. 
67 NAGY, Petr. Byla jednou jedna víla. iLiteratura.cz, 15. 7. 2015. Dostupné on-line z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/35021/bolava-anna-do-tmy 
68 BÍLEK, Petr. A. Bylinné srdce temnoty. Respekt. 2015, č. 22, s. 55. 
69 ŠPIDLA, Kryštof. Próza obsedantně kompulzivní. Host. 2015, č. 9, s. 86. 
70 NAGY, Petr. Byla jednou jedna víla. In: iLiteratura.cz, 15. 7. 2015. Dostupné on-line z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/35021/bolava-anna-do-tmy 
71 BÍLEK, Petr. A. Bylinné srdce temnoty. Respekt. 2015, č. 22, s. 55. 
72 VEBER, Tomáš. Nemocná víla budí naše vášně a démony. Českobudějovický deník. 16. 3. 2016. Dostupné on-

line z: https://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/recenze-nemocna-vila-budi-nase-vasne-a-demony-

20160316.html  
73 GILK, Erik. Anna Bolavá: Do tmy. Tvar. 2015, č. 17, s. 3. 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/35021/bolava-anna-do-tmy
http://www.iliteratura.cz/Clanek/35021/bolava-anna-do-tmy
https://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/recenze-nemocna-vila-budi-nase-vasne-a-demony-20160316.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/recenze-nemocna-vila-budi-nase-vasne-a-demony-20160316.html
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‚nedokážu‘, ‚nemusím‘, ‚nestíhám‘“, až se „četba stává úmornou a nudnou“, závažným 

tématům navzdory. Na slabiny knihy upozornil i Kryštof Špidla z Hostu74 – považuje za ně 

„jazykovou nejednotnost, banalitu především vedlejších dějových linií a určitou plochost či 

přílišná předvídatelnost vztahů mezi postavami“. 

 

V Hostu se k románu vyjádřila i Olga Stehlíková75 – pojmenovává jej ale především 

jako „novelu“. Stehlíková uvažuje nad ústřední postavou Anny a její souvislostí se samotnou 

autorkou Annou Bolavou, jejíž umělecké jméno pojmenovává jako „pseudonym omen“. 

Doslova říká: „Anna Bartáková přece není Annou Bolavou a ta zas není Bohumilou 

Adamovou, a tak nevládne jejím, jistě podstatně propracovanějším, slohem.“ Takové tvrzení 

se může zdát jaksi povrchní, s hrdinkou Bolavá není spjata jen stejnými počátečními písmeny 

u jména a příjmení, ale například i prostředím, ze kterého pochází – tedy z jižních Čech. Sama 

Anna Bolavá také na předávání cen Magnesia Litera souhlasně přitakala na otázku, zda i ona 

sama byliny sbírá.76 Erik Gilk tvrdí, že Anna Bartáková je „autostylizační figurou“77 Bolavé, 

ale uvažuje, co přesně postavou Anny chtěla spisovatelka říci: „Snad to, že spisovatelka ráda 

popisuje tragické osudy svých vypravěčů a básnických subjektů, anebo to, že sama trpí, ať už 

v jakémkoliv smyslu? Možná obojí, přihlédneme-li k totožnosti křestního jména jejího 

pseudonymu se jménem románové hrdinky, avšak to nic nemění na vnějškové efektnosti bez 

hlubšího smyslu.“ Stehlíková tuto tendenci zase popisuje jako „promyšlenou ‚mytizační‘ 

strategii: bolest ve jménu, černo v básnické sbírce78, tma v románu“.79 K postavě Anny 

jakožto mýtu v závěru recenze nakonec říká: „Anna je nepravděpodobná (…) její 

fantasmagorická a vílí podoba jednoduše nemůže existovat ve světě vezdejším, do něhož je 

vsazena, ani když ji její stvořitelka vybaví výdělkem v podobě překladů, jelikož sběrem bylin 

se, přiznejme si, uživit nedá a věc musí mít alespoň základní logiku.“ Také protagonistku 

považuje za téměř „pohádkovou figuru“, což už se pak může zdát, že kritička si postavu až 

idealizuje do patetických rovin, stejně jako i předchozí kritici, kteří Annu popisují coby 

„vílu“.  

 

                                                        
74 ŠPIDLA, Kryštof. Próza obsedantně kompulzivní. Host. 2015, č. 9, s. 86. 
75 STEHLÍKOVÁ, Olga. „Plný pytel zní jinak než prázdný“. Tvar. 2015, č. 17, s. 3. 
76Magnesia Litera 2016 [televizní pořad]. ČT art, 5. 4. 2016, 20:00. Dostupné on-line z: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11387787106-magnesia-litera/ 
77 GILK, Erik. Anna Bolavá: Do tmy. Tvar. 2015, č. 17, s. 3. 
78Anna Bolavá vydala v roce 2013 básnickou sbírku Černý rok. 
79 STEHLÍKOVÁ, Olga. „Plný pytel zní jinak než prázdný“. Tvar. 2015, č. 17, s. 3. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11387787106-magnesia-litera/


 28 

V kritice Ondřeje Horáka z Hospodářských novin80 nefigurují žádná patetická 

pohádková pojmenování – Anna je zkrátka „intelektuálka na vsi“. Pseudonym spisovatelky 

hodnotí jako „přihlouplý“, o ději románu, vykreslení prostředí a vedlejších postav pak soudí, 

že se o to Bolavá pouze „pokouší“, text se dle něj podobá spíše „divadelnímu monologu“, a 

navíc to vše „vyznívá velmi ploše“, nedramaticky. Ve výsledku celý román označuje za „hru 

na literaturu“. „Unavení neúnavně unavují,“81 říká Horák na začátku své recenze a pokračuje 

souvisejícími tvrzení, že „místo toho, aby text tepal životem a uchvacoval popisy přírody, 

čtenář neustále slyší šustění papíru, které mu nedovolí se plně přenést ‚tam‘“. Annu Bolavou 

pak považuje za autorku, která svůj „hlas“ snad najde s dalšími vydanými knihami, to se ale 

dle něj nevylučuje s tím, že být v budoucnu oceněna za tento román nějakou literární cenou a 

přidává hodnocení literárních soutěží: „Víme, že zde záleží vždycky hlavně na porotách a na 

síle konkurence.“ 

 

Kontrast mezi postoji Ondřeje Horáka a předchozími zmíněnými ohlasy je zřejmý, proto je 

zajímavé se zaměřit na důvod, proč tomu tak je. Nejvíce „pochvalný“ kritický ohlas dle mých 

soudů podal literární vědec Petr A. Bílek a dále pak téměř bez výjimky kritici z časopisů Host 

i Tvar. Důvodem může být jejich pohyb v takzvaně „vyšších literárních kruzích“ – to 

znamená, že se ve svém literárním provozu orientují více na intelektuálně zaměřené knihy 

nebo se tento potenciál alespoň snaží vidět. Ondřej Horák naproti tomu svoji recenzi, která 

vyšla v denním tisku, cílí na „průměrného českého čtenáře“, jenž román vstřebává zkrátka 

z jiné perspektivy než literární a akademická obec. Například zmiňovaný Petr A. Bílek se k 

románu staví v podstatě nekriticky, na druhou stranu byl jakýmsi „literárněkritickým 

předvojem“ – spousta momentů, které zachytil Bílek, pak prezentovali následovně ve svých 

ohlasech i další kritici a kritičky. Čtenářský komfort knihy ale pro širší čtenářstvo mimo 

literární obec (až akademickou) nemusí být dostačující – v monotónním až únavném popisu 

sběru bylin a chaosu Anniných myšlenek si lze snadno nevšimnout řady často hlubokých a 

metaforických aspektů postavy a příběhu vůbec. Je zde určitý podtext, který pro běžného 

čtenáře může být nedostupný.  

 

 

 

                                                        
80HORÁK, Ondřej. Bolavou sběr bylin neuzdraví. Hospodářské noviny. 31. 7. 2015, s. 19. 
81Tamtéž. 



 29 

4.2. Kritická reflexe publikace Brnox. Průvodce brněnským Bronxem. Akce 

Kateřiny Šedé 
 

Mediální ohlas publikace Brnox: průvodce brněnským Bronxem. Akce Kateřiny Šedé (dále 

jen Brnox) jsem analyzovala u šesti periodik. Z těch tištených jsou to Hospodářské noviny a 

týdeník Respekt, z těch internetových A2larm.cz, H7O.cz, což je webová odnož literárního 

časopisu Host, iLiteratura.cz a zpravodajský server Romea.cz, který se na reflexi publikace 

také značně podílel – nejen kritickým ohlasem, ale i klíčovým rozhovorem s Kateřinou 

Šedou, který dokresluje polemiku ohledně vyobrazení romského obyvatelstva v Brnoxu. 

Kromě ohlasu na kulturním portálu A2larm.cz proběhla veškerá reflexe v době před udělením 

Litery za publicistiku. 

 

Ke knižnímu průvodci brněnskou částí zvané „Cejl“ se jako první kritickým ohlasem 

vyjádřila Magdalena Čechlovská z iHned.cz.82 Ta považuje za „ohromující, kolik informací, 

vjemů a zážitků lze vměstnat do téměř kapesního průvodce“. Za „nejplastičtější“ část knihy 

pak považuje kapitoly s „uličním sběrem“ Kateřiny Šedé: „Šedá se často ptá naivně a 

bláznivě: na oblíbený recept, na víru v duchy, na plány do budoucna. (…) Lidé z Cejlu reagují 

pohotově, nečekaně, absurdně. Jejich vstřícnost si ale umělkyně získávala dlouho a těžko.“ 

Čechlovská tímto výrokem naráží na nedůvěru komunity Brnoxu ve výzkumníky, kteří „v 

lokalitě často provádí sběr dat“. Přidaná hodnota Brnoxu totiž podle Čechlovské spočívá 

v tom, že z publikace je nakonec „jedinečný sociologický materiál“, který nevzniká na 

základě dotazníků, nýbrž na osobním kontaktu, na rozhovorech na nejrůznějších a 

nejobyčejnějších místech.  

 

Martina Siwek Macáková ze serveru iLiteratura.cz83 k Brnoxu taktéž přistupuje se 

značnou, možná s až přehnanou dávkou nadsázky – o obyvatelích Brnoxu říká, že jsou pro 

Šedou přímo „uměleckým náčiním“. Lze tedy spekulovat, zda se zde recenzentka od knihy až 

příliš neodosobňuje. Zároveň ale publikaci považuje za spíše „socio-antropologický umělecký 

dokument“ než za průvodce. Celkově knihu hodnotí jako zdařilou v přiblížení romské 

mentality, ba dokonce ji označuje za „umělecký skvost a sběratelskou raritu“. 

 

                                                        
82 ČECHLOVSKÁ, Magdalena. Kateřina Šedá si v knize o brněnském Bronxu udržuje nadhled. Hospodářské 

noviny. 13. 1. 2017, s. 23. 
83 SIWEK MACÁKOVÁ, Martina. Romská vesnice ve středu Brna. iLiteratura.cz. 20. 3. 2017. Dostupné on-

line z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/37973/seda-katerina-et-al-brnox-pruvodce-brnenskym-bronxem  

http://www.iliteratura.cz/Clanek/37973/seda-katerina-et-al-brnox-pruvodce-brnenskym-bronxem
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Sociolog Jan Váňa z H7O.cz84 naopak od předchozích dvou recenzentek Brnox nepovažuje 

za sociologickou studii, ani za „sociálně angažované umění“. V porovnání s Šedou uvádí 

několik zahraničních autorů (například chicagského umělce Theastera Gatese či newyorskou 

umělkyni Mierle Laderman Ukeles), kteří umění propojili s „takzvanou sociální praxí“ – 

tvůrce by podle něj do komunity neměl vtrhnout a na začátku by nemělo být „záměrem 

umělecké dílo, ale snaha pro komunitu něco udělat“. Šedá se podle Váni ocitá na druhém 

konci tohoto spektra – autorka se totiž taktéž snažila na základě dvouletého pozorování 

v městské části Brna něčím přispět. Rozhodla se pro poštovní schránky bez klíčů po 

vypozorování, že místní obyvatelé klíčky stejně ztráceli a v podstatě je nepotřebovali.85 Podle 

Váni tak Šedá považuje Romy za „takřka divokou zvěř, která, nevědoma si přímých důsledků 

svého zaostalého počínání, potřebuje patronaci moudré ženy znalé jejích zvyklostí“. Pro Váňu 

je publikace „komprimátem těch nejvulgárnějších stereotypů“, navíc už jen název Brnox 

v něm vyvolává rovnou jakýsi předsudek o lokalitě vzhledem k tomu, že tato přesmyčka 

v názvu míří přímo na newyorský Bronx, který v historii proslul svojí vysokou kriminalitou. 

Šedá se tím tak podle Váni zaprvé podílí na „ghettoizaci oblasti“, zadruhé celý její projekt 

považuje za „velký zábavní podnik – jakousi zoologickou zahradou či varieté, v němž lze z 

perspektivy osvíceného měšťáka pozorovat a popisovat exotické zvyklosti podivuhodných, 

člověku blízkých tvorů. Struktura knihy, opět podobně jako v zoo, je členěna na několik 

tematických stezek přinášejících zábavu i poučení“. Celkově pak i nadále popisuje obsah 

publikace značně pasivně agresivně, až snad hystericky, jako by odmítal práci celého 

kolektivu autorů a relevanci práce s nasbíraným materiálem. 

 

Adéla Gálová ze serveru Romea.cz86 na průvodci přímo spolupracovala jako překladatelka 

z maďarštiny. Po tom co se ale dle ní „originální koncept demytizace jedné ‚černé lokality‘“ 

změnil na opak zmíněného, není na svoji spolupráci na Brnoxu pyšná. Gálová naopak od Váni 

nepracuje s metaforou zoologické zahrady, ale indiánské rezervace: „Výsledný dojem se v 

                                                        
84 VÁŇA, Jan. Kateřina Šedá a její varieté: jsou to lidi, nebo zvířata? H7O. 9. 2. 2017. Dostupné on-line z: 

http://www.h7o.cz/katerina-seda-a-jeji-variete-jsou-to-lidi-nebo-zvirata/  
85 „Uvažovala jsem, jestli je jen jedna cesta – totiž dát Romům schránky, které za tři týdny zničí, pak jim tam dát 

ty stejné znovu a oni je zase zničí. Na to jsem nechtěla přistoupit. Když jsem je pozorovala, jak žijí, že pro ně 

není důležité, co bude zítra, viděla jsem, že ani nenosí klíče. Takže logicky schránku zničí. Snažila jsem se proto 

vymyslet, jestli se dá vyrobit nějaká, která nepotřebuje klíč. Přijít na to, jak bychom se jim přizpůsobili. Ne oni 

nám, ale my jim. V nějaké věci. Proč bychom nemohli připustit, že někdo má jiný způsob uvažování než my?“ 

In: USTOHALOVÁ, Jana. Děti chtějí na pracák, protože mají hned peníze, vypozorovala v Bronxu (rozhovor). 
iDnes.cz. 26. 12. 2016. Dostupné on-line z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/bronx-brno-pruzkum-pruvodce-

katerina-seda.A161217_2293417_brno-zpravy_krut  
86 GÁLOVÁ, Adéla. Brnox aneb průvodce po špinavých kuriozitách. Romea.cz. 20. 1. 2017. Dostupné on-line z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/adela-galova-brnox-aneb-pruvodce-po-spinavych-kuriozitach  

http://www.h7o.cz/katerina-seda-a-jeji-variete-jsou-to-lidi-nebo-zvirata/
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/bronx-brno-pruzkum-pruvodce-katerina-seda.A161217_2293417_brno-zpravy_krut
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/bronx-brno-pruzkum-pruvodce-katerina-seda.A161217_2293417_brno-zpravy_krut
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/adela-galova-brnox-aneb-pruvodce-po-spinavych-kuriozitach
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důsledku neliší od pocitu, jaký asi prožívá návštěvník indiánské rezervace, když se tu vyfotí 

se šerifem, onde zapózuje s náčelníkem a nakonec si u stánku se suvenýry zakoupí čelenku, 

maketu ohnivé vody a kšiltovku s ‚vostrým‘ nápisem v indiánštině.“87 Celkově vyloučenou 

lokalitu jako takovou nevnímá jako vhodné téma. Zvláště se ohrazuje proti „dětské trase“ 

v průvodci – Šedá místní děti dle ní vykreslila jako „zanedbané, nepříliš bystré, 

oportunistické, byť pochopitelně též ‚jímavé‘ bytosti, odsouzené už dopředu k životnímu 

krachu“. Gálová pak porovnává rozruch okolo Brnoxu s přijetím románu Rok kohouta od 

Terezy Boučkové, jenž také obsahuje romskou tematiku. Uvažuje nad tím, zda „umělecké 

zpracování reality“ je dostatečně komplexní – zda to není pouze  „nahodilý sled lákavých 

historek“ a „panoptikum kuriozit“. 

 

V kontextu české literatury pak Adéla Gálová,88 ale i Petr Frinta z Respektu89 zmiňují 

Bohumila Hrabala. Frinta zmiňuje pojem „pábitelství“, tedy  hledání poetiky v tom 

nejvšednějším – o práci s „pábitelskou“ metodou při tvorbě průvodce se ale pouze domnívá 

v souvislosti s používáním zkratkovitých otázek a odpovědí v publikaci v kapitolách s 

„uličním sběrem“. Adéla Gálová uvažuje, zda hrabalovská poetika nebyla tím původním 

úmyslem díla, v nějž doufala – předpokladem k takovému čtení publikace by ale dle ní museli 

být čtenáři disponující „estetickým kapitálem potřebným k uchopení mimoděčného krásna“.90 

 

Petr Frinta píše svoji recenzi již v době nominace Brnoxu na Literu za publicistiku a soudí, že 

díky ní se jí „dostává uznání až nyní“.91 Vyjadřuje se o metodách vzniku publikace, jež 

přisuzuje moderní antropologii, „na rozdíl od ní však nenese interpretační klíč“ – Šedá totiž 

neposkytuje ke knize žádné vodítko, test, předmluvu nebo doslov, interpretace je na 

konkrétním čtenáři. Právě vůči volné interpretaci se vymezila již výše zmiňovaná Adéla 

Gálová,92 na níž se Petr Frinta v ohlase sám odkazuje a oponuje jí: „(…) tyto polemiky koření 

spíše v nepochopení moderního umění. Jeho autoři naopak z kontextu vytrhávat mají. Zde i 

proto, aby s lokalitou seznámili ty, kdo by se o ni jinak nezajímali. A přiblížit každodennost 

vyloučených lokalit se v Česku dlouhodobě nedaří. Brnox tak je spíš doplněk aktivit 

                                                        
87 GÁLOVÁ, Adéla. Brnox aneb průvodce po špinavých kuriozitách. Romea.cz. 20. 1. 2017. Dostupné on-line z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/adela-galova-brnox-aneb-pruvodce-po-spinavych-kuriozitach  
88 Tamtéž. 
89 FRINTA, Petr. Duchové a dluhy. Respekt. 2017, č. 12, s. 56. 
90 GÁLOVÁ, Adéla. Brnox aneb průvodce po špinavých kuriozitách. Romea.cz. 20. 1. 2017. Dostupné on-line z: 
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/adela-galova-brnox-aneb-pruvodce-po-spinavych-kuriozitach  
91 FRINTA, Petr. Duchové a dluhy. Respekt. 2017, č. 12, s. 56. 
92 GÁLOVÁ, Adéla. Brnox aneb průvodce po špinavých kuriozitách. Romea.cz. 20. 1. 2017. Dostupné on-line z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/adela-galova-brnox-aneb-pruvodce-po-spinavych-kuriozitach 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/adela-galova-brnox-aneb-pruvodce-po-spinavych-kuriozitach
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/adela-galova-brnox-aneb-pruvodce-po-spinavych-kuriozitach
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/adela-galova-brnox-aneb-pruvodce-po-spinavych-kuriozitach
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občanských sdružení, nikoli klacek hozený jim pod nohy. Jistě, lze ho odsoudit i coby knihu o 

špíně Brna; ale nejsou spontánní jazyk a rituály spíše hlasem normálnosti, který se vyděluje 

ze světa přetíženého normami?“93 Právě vystižení všednosti je dle Frinty tím, co činí 

publikaci přínosnou. 

 

Pavel Šplíchal z A2larm.cz94 zase reaguje – již po udělení Litery za publicistiku – na ostřejší 

ohlas Jana Váni na H7O.cz. Vymezuje se vůči němu tím, že „prvoplánovou rasistickou 

reportáž Šedá rozhodně nesepsala. Snažila se vytvořit komplexní obraz lokality a jejích 

obyvatel, což – přes řadu problematických pasáží – udělala. Výsledná knížka je především 

mozaika obrazů a výjevů“. Ani kapitoly Uličního sběru Kateřiny Šedé plné absurdních replik 

nepovažuje za tak problematické, mnohdy by se sice mohlo zdát, že Šedá pokládá bizarní 

otázky s cílem vyvolat směšnou odpověď, avšak mnohdy jsou to právě „dotazovaní, kdo 

dokáže zesměšnit tazatelku, ať už jí položenou otázku, nebo nějaký jiný ‚bílý‘ předpoklad o 

tom, jak se věci mají“. Navíc na pravou míru uvádí, že „stereotypy o Romech sdílejí často 

sami Romové a z odpovědí, byť vtipných, až příliš často cítíme tvrdou realitu sociálního 

vyloučení. V ‚autentických‘ reakcích z ulice se ale objevuje i velký smysl pro humor, který – 

byť často rezignovaný nebo (auto)stereotypní – je především polidšťující“. Šplíchal pak 

uvažuje, zda by se „rasistickému čtení textu“ dalo předcházet právě taktéž výše zmíněnými 

doplňujícími komentáři – dle něj by se tím toho ale tolik nezměnilo. Na druhou stranu soudí, 

že kapitola o vzdělávání, která vyvolala polemiku v rozhovorech s Šedou (viz dále) by 

komentář zasloužila. 

 

Téma uchopení a prezentace Romů v publikaci – ačkoliv zmiňovaná brněnská lokalita se 

netýká pouze jich – prostupuje veskrze celou kritickou reflexí. Jelikož je ale autorka Kateřina 

Šedá s projektem Brnox pevně spjata – byla hlavní iniciátorkou celé akce a její sběr materiálu 

trval dva roky – považuji za důležité se zmínit i o rozhovorech s ní, které proběhly na portálu 

iDnes.cz a Romea.cz. Ty prezentují její postoje jak k romské komunitě v Brnoxu, tak 

k záměrům vydané publikace. Na konci prosince 2016 vydal iDnes.cz s Šedou rozhovor,95 kde 

autorka Brnoxu zmínila, že děti v této brněnské lokalitě „nechtějí jít studovat, ale na pracák, 

protože mají hned peníze“ a „ve třídě mají spolužáky, kteří to vnímají stejně, takže se těžko 

                                                        
93 FRINTA, Petr. Duchové a dluhy. Respekt. 2017, č. 12, s. 56. 
94 ŠPLÍCHAL, Pavel. Jak nečíst Brnox Kateřiny Šedé. A2larm.cz. 11. 4. 2017. Dostupné on-line z: 
https://a2larm.cz/2017/04/jak-necist-brnox-kateriny-sede/  
95 USTOHALOVÁ, Jana. Děti chtějí na pracák, protože mají hned peníze, vypozorovala v Bronxu. iDnes.cz. 26. 

12. 2016. Dostupné on-line z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/bronx-brno-pruzkum-pruvodce-katerina-

seda.A161217_2293417_brno-zpravy_krut  
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budou ovlivňovat jinak“.96 Na to se bezprostředně ozval server Romea.cz a Kateřinu Šedou 

také vyzval k rozhovoru97 – ta odpovídala i se spolueditorem publikace Alešem Palánem. 

Tento rozhovor v sobě nese poněkud ostřejší tón ze strany Romey, která se pouští hlavně do 

kritiky toho, že Šedá romskou komunitu paušalizuje a generalizuje. Šedá se však ohrazuje 

proti takovému nařčení: „(…) když čtete pozorně, často říkám: ‚někteří, jedna část, druhá 

část…‘ Nemluvím o všech, ale o individuálních případech nebo o skupinách“.98  

 

Vzhledem k této polemice i ostřejším, až hysterickým ohlasům lze opět zmínit také 

pochybení Šedé v tom, že publikaci Brnox nedoprovází žádný komentář, předmluva, ani 

doslov, ze kterého by čtenář mohl vyčíst záměry a postoje autorky k problematice. Celý 

„konflikt“ tedy spočívá v nedořečenosti a v domněnkách okolo knihy, na druhou stranu tímto 

krokem dala Šedá čtenářstvu interpretační svobodu. Nakonec lze zmínit ještě repliku Kateřiny 

Šedé z rozhovoru na iDnes.cz, která by mohla naznačit, že v jejím pojetí nešlo o 

sociologickou studii, ale o pozorování prostředí v té nejryzejší podobě: „Od začátku jsem 

vytvářela průvodce po lokalitě, nikoliv průvodce po romské komunitě.“99 

 

4.3. Kritická reflexe románu Transport za věčnost 
 

Při analýze kritické reflexe knihy Transport za věčnost jsem čerpala z internetového 

serveru iLiteratura.cz, který reagoval na knihu jako první ještě před nominací a oceněním 

Litera za knihu pro děti a mládež. Román byl zároveň ještě před předáváním cen také součástí 

katalogu Nejlepší knihy dětem100, který referuje dle autorů katalogu o tom „nejkvalitnějším 

z aktuální domácí tvorby“ pro děti a mládež. Nejedná se však přímo o kritickou reflexi, nýbrž 

anotaci, tudíž tuto zmínku o románu nebudu v analýze zmiňovat. Kritické ohlasy z tištěných 

obtýdeníků A2 a Tvar vyšly až po udělení ceny, přičemž Tvar reagoval dvěma reflexemi – 

jedna z nich vyšla v příloze Triangl.  

 

                                                        
96 USTOHALOVÁ, Jana. Děti chtějí na pracák, protože mají hned peníze, vypozorovala v Bronxu. iDnes.cz. 26. 

12. 2016. Dostupné on-line z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/bronx-brno-pruzkum-pruvodce-katerina-

seda.A161217_2293417_brno-zpravy_krut 
97 RYŠAVÝ, Zdeněk; VOTAVOVÁ, Jitka. Kateřina Šedá: V rozhovoru pro iDNES.cz jsem v souvislosti 

s Romy nepaušalizovala, text byl zkrácen, chyběl kontext. Romea.cz. 30. 12. 2016. Dostupné on-line z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/katerina-seda-v-rozhovoru-pro-idnes-cz-jsem-v-souvislosti-s-romy-

nepausalizovala-text-byl-zkracen-chybel-kontext  
98 Tamtéž. 
99 USTOHALOVÁ, Jana. Děti chtějí na pracák, protože mají hned peníze, vypozorovala v Bronxu. iDnes.cz. 26. 
12. 2016. Dostupné on-line z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/bronx-brno-pruzkum-pruvodce-katerina-

seda.A161217_2293417_brno-zpravy_krut 
100 Nejlepší knihy dětem. Výběr z českých knih pro děti a mládež 2016/2017. (katalog)Dostupné on-line zde: 

https://www.nejlepsiknihydetem.cz/file/document/479ef7163b6504639a6a81e5c97ad3a4.pdf  
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Dle Mileny Šubrtové ze serveru iLiteratura.cz101 se román Transport za věčnost „vřazuje 

mezi současnou literaturu pro děti a mládež s tematikou holocaustu, pro niž je typický důraz 

kladený na autentičnost“. Ta je podtržena dobovými materiály, se kterými autor pracoval, 

avšak Šubrtová upozorňuje na to, že takový postup může nést i svá úskalí: „Tam, kde by 

románová zápletka měla vrcholit Honzovým nečekaným pobytem v Terezíně, Tichý uniká k 

dokumentárním materiálům.“ Jako konkrétní příklad zmiňuje použití reportážních textů 

z časopisu Vedem, které dle recenzentky „mají spíše retardační účinek a prozrazují, že autor 

nadřadil edukativní záměr tomu uměleckému“. Jakkoliv tedy autentické memoáry vykreslují 

kontext doby, mohou do určité míry narušovat plynulost děje. Šubrtová se dále věnuje 

postavě Honzy a zejména jeho přítomnosti v Terezíně, kterou přirovnává k „celotáborové hře 

foglarovského ražení, neboť postrádá osudovost hrozby, s níž v terezínském ghettu žijí 

Honzovi židovští přátelé, a v důsledku pak kontraproduktivně působí téměř bagatelizačním 

dojmem.“ Navíc Honza pobytem v Terezíně „nabývá zprostředkovatelské úlohy a vytrácí se 

její vlastní psychologický rozměr, který byl silnější v první části knihy“. 

 

Postavu Honzy Kratochvíla a také jeho skupinu přátel podrobila hlubšímu rozboru i 

Eleonóra Hamar z A2102 – ta hovoří o fenoménu „sdílení života bez osudu“, jenž je dle 

recenzentky patrný v různých podobách v první i druhé části románu: Nejdříve spolu 

kamarádi společně „zažijí střípky života pronásledovaných, života, který není jejich (nikoho z 

nich!), přesto jsou to oni, kteří dané zkušenosti prožijí a (prozatím) přežijí“. V druhé polovině 

knihy „sdílí bez osudu“ pouze Honza, kterého Hamar přirovnává k trojskému koni, když 

pronikne za zdi terezínského ghetta – Hamar doslova říká: „(…) dostane se za hradby (i 

zpátky) nikoli proto, aby ničil a bojoval, ale právě naopak – aby zachraňoval. Zachraňoval 

vzpomínky. Má se z něj stát svědek zastupující ty, kterým byla možnost podat svědectví 

odepřena.“ Svědectví Honzy se však dostává na tenký led v závěru knihy, kdy Honza ve 

snové vizi spatřuje Petra a Hanuše jdoucí na smrt do plynové komory a sám o tom v první 

osobě hovoří „jako kdyby tam s nimi pořád byl: jako zkušenost/zážitek se tak předkládá něco, 

o čemž jako o zkušenosti/zážitku není možné mluvit. Poslední minuty člověka v plynové 

komoře jsou zahaleny do ticha a nelze o nich podat svědectví.“ Hamar tuto situaci v závěru 

románu dále kritizuje, jelikož původní „požadavek na opravdovost ustoupí ad absurdum 

dovedenému vcítění do tragické situace“.103 Předpokládejme ale, že se stále jedná o román 

                                                        
101 ŠUBRTOVÁ, Milena. Vzkaz narozeným do šťastnějších časů. iLiteratura.cz. 14. 9. 2018. Dostupné on-line 

z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/38717/tichy-frantisek-transport-za-vecnost  
102 HAMAR, Eleonóra. Pootočený svět. A2. 2018, č. 9, s. 4. 
103 HAMAR, Eleonóra. Pootočený svět. A2. 2018, č. 9, s. 4. 
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pro mládež, který jí chce přiblížit dobu holokaustu. Tuto „nadpřirozenou“ rovinu v poslední 

kapitole románu, kdy se Honza v plynové komoře „klukům naposledy podíval do tváře“,104 

lze tudíž považovat za adekvátní s předpokladem edukativního záměru. 

 

 Právě o vzdělávacím aspektu románu se v recenzi vyjadřují i recenzentky z časopisu Tvar. 

Petra Žallmanová105 k této věci říká: „Kéž si tuhle knihu vezmou k ruce učitelé dějepisu a 

místo nudného chrlení dat přečtou ve třídě pár kapitol.“ Dále se k této složce románu 

vyjadřuje také Lucie Vostřelová106 z téhož periodika v příloze Triangl – čtení takového 

románu je dle ní „způsob, jak nejen dětským čtenářům přiblížit a ozřejmit situaci a atmosféru 

druhé světové války. K zamyšlení zůstává, zda v knize není nadřazen edukativní záměr 

záměru uměleckému: jednoduchý jazyk, skutečná data, stručná válečná historie v závěru 

knihy“. Použitím jednoduchého jazyka autor dle Vostřelové „jasně mířil k dětským čtenářům, 

přizpůsobil jim jazyk a snažil se do vypjatých situací vnést trochu dobrodružných 

momentů“.107 

 

Co se týče přirovnání románu k dílům Jaroslava Foglara, nezůstala u toho pouze Milena 

Šubrtová z iLiteratura.cz108 – i Žallmanová pozoruje v knize „foglarovský“ princip: „Trochu 

mi ten příběh připomíná jakousi válečnou odnož Rychlých šípů. Jen to Bratrstvo kočičí 

pracky je podstatně děsivější.“109 Ve spojitosti s tím považuje za zásadní motiv knihy právě 

soudržnost a přátelství chlapců, které může rozdělit až teprve smrt, v románu pouze 

„implicitně naznačená“. Žallmanová o románu soudí, že je „silný a důležitý (…) syrově 

skutečný a přitom lidský“, knihu zároveň hodnotí po udělení Litery za prózu, o níž soudí, že 

je „opravdu důstojná“. Zároveň ale shledává – opět podobně jako Milena Šubrtová – i slabiny 

zejména v části knihy, kde se Honza Kratochvíl dostává do terezínského ghetta. Recenzentka 

se vyjadřuje k v těchto chvílích k „idealistickému a nereálnému rozpoložení“ postavy:  „Jak je 

možné, že Honza nechá mámu a malou Marušku v Praze jen tak? Kde je ta ochranitelská 

starost o ně, prezentovaná dříve? Jak to, že mu po nich není smutno? Jak to, že se víc neděsí 

                                                        
104 TICHÝ, František. Transport za věčnost. Ilustrace: Stanislav Setinský. 1. vydání. Praha: Baobab, 2017, s. 

214. 
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108 ŠUBRTOVÁ, Milena. Vzkaz narozeným do šťastnějších časů. iLiteratura.cz. 14. 9. 2018. Dostupné on-line 
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situace, v níž se sice dobrovolně, přesto však dost neplánovaně ocitl – jistě, zatím netuší, co 

všechno by se mu mohlo stát, ale už samotné vědomí, že je uvězněn, by mělo být dostatečně 

alarmující.“110 Pozornost ale Žallmanová věnovala i ilustracím Stanislava Setinského, které 

jsou dle ní „nevtíravé a skvěle s textem korespondují“, navíc „celková prezentace je decentní 

a důstojná a přitom přátelská a jednoduchá“. 

 

Na závěr lze ještě zmínit apel, který Petra Žallmanová vznáší na konci své recenze – v něm 

autora „žádá“, „aby psal trochu víc o holkách“.111 Ústřední příběh se totiž točí opravdu hlavně 

okolo chlapeckých či mužských postav. A samozřejmě – objevují se zde i dívky a ženy, 

například Honzova maminka, která i přes těžkou životní situaci prokazuje vnitřní sílu, jsou to 

ovšem pouze vedlejší odbočky příběhu. A proto není od věci se z hlediska edukativní stránky 

románu, o níž Tichý hovořil,112 zamyslet ještě nad tím, zda tato četba bude pro dívčí část 

publika atraktivní. Na druhou stranu v kritických ohlasech to byly právě ženy, které román 

recenzovaly. Je ale třeba poznamenat, že román má potenciál cílit nejen na děti 

(předpokládejme tedy po předchozí úvaze spíše na chlapce), ale i na dospělé – i ty román 

může edukovat a rozšířit jim obzory, navíc spíše dospělému čtenáři může imponovat 

svědomitost autora při práci s dobovým materiálem. 

 

4.4. Kritická reflexe románu Teorie podivnosti 
 

Mediální ohlas románu Teorie podivnosti jsem analyzovala u osmi periodik, a to jak těch 

tištěných (A2, Host, Respekt, Tvar a Týdeník Echo), tak internetových (iLiteratura.cz, 

Aktuálně.cz.). Součástí analýzy je i literárně zaměřený pořad Reflexe: Literatura! na Českém 

rozhlase Vltava – tato reflexe není přímo literární kritikou nebo recenzí, ale obsahuje taktéž 

v rámci debaty určité hodnotící soudy. Kromě dvou kritik z obtýdeníku Tvar byly všechny 

analyzované kritické ohlasy publikovány před udělením Litery za prózu. 

 

Chronologicky jako první kriticky zareagoval na knihu po jejím vydání Martin Jančík 

na internetovém serveru iLiteratura.cz113. Autor interpretuje hlavní postavu Ady jako 

nespolehlivou vypravěčku, a proto k vyslovení smyslu díla uvádí, že „je možné mu zejména 
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v závěru porozumět rozličnými způsoby“. K takovému kroku apeluje i na čtenáře. Jančík pak 

v recenzi pracuje s kontextem české i světové literatury a odkazuje se tak na jiné autory, se 

kterými se román Horákové v lecčems prolíná. Zmiňuje například amerického spisovatele 

Thomase Pyncheona (jehož jednu knihu Horáková překládala do češtiny) a s ním spojený 

pojem „hysterického realismu“. Ten vystihuje povahu příběhu, který se ocitá na mezích 

realismu a „klidně se vydává za hranu toho, co by bylo možné vyložit měřítky běžné logiky 

poznání“. I Horáková dle jeho slov pracuje s takovým materiálem, který „přesahuje běžnou 

zkušenost“.  

 

Jiří Peňás je pak svojí recenzí v Týdeníku Echo114 poněkud přímější a údernější. Hned 

na jejím začátku shrnuje, že v knize jde „o všechno a o nic, o realitu a meze jejího poznání, o 

prolínání mikro a makrosvěta, o normalitě a šílenství běžného dne“ a následovně uvádí 

příznačné rysy knihy. Sám v krátké reflexi zmiňuje, že je to kniha mnoha čtení („každou 

kapitolu lze číst jako malý intelektuální esej“) vyžadující důkladný rozbor, ale přitom 

disponuje odlehčeností a neotravným humorem. Závěrem pak pochvalně dodává: „Je to 

projev velkého talentu, který se sešel s intelektem, a ještě s něčím navíc. Řekl bych s ženským 

mysteriem, ale aby mi to někdo neomlátil o hlavu, tak už raději skončím.“ 

 

Rozsáhlou kritiku po udělení Litery za prózu vydal časopis Tvar, a to rovnou dvojitou 

z pohledu Erika Gilka a Steva Barreta. Erik Gilk115 hned na začátku polemizuje nad důvodem 

úspěchu knihy. Domnívá se, že náklonnost publika k románu může spočívat v její 

autentičnosti (nikoli však autobiografičnosti), v jejímž duchu je napsána. Autorka titulu 

promítla podle něj hlavně svoji zkušenost s akademickým prostředím a díky tomu hrdinčiny 

postoje mohou vyznít autenticky. Jako dominantní téma považuje právě (pseudo)vědecký 

výzkum a jeho vulgarizaci. 

 

Steve Barret se dle jeho slov k „cyklickému a spirálovitému“116 románu staví až takřka 

nekriticky. Teorii podivnosti považuje za „na české poměry mimořádně čtivý a místy velmi 

vtipný román“.  Na pravou míru však uvádí, že dílo postrádá zápletku: „(…) jednak v románu 

žádná není a pak o ni vůbec nejde. Cílem je užít si nepřestajný tok Adiných myšlenek. Na 

čtyřsetstránkovou knihu je jeho koryto možná až příliš široké a jsou, obávám se, poněkud 

                                                        
114 PEŇÁS, Jiří. Chytrá horákyně na cestě nahoru a dolů. Týdeník Echo. 2019, č. 1, s. 56. 
115 GILK, Erik. Zjitřená vnímatelka. Tvar. 2019, č. 11, s. 3. 
116 BARRET, Steve. Fraktální bůh Pavly Horákové. Tvar. 2019, č. 11, s. 3. 
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totožného založení, ale to nevadí,“117 uvádí Barret nakonec konejšivě a následně vyzdvihuje 

barvitý jazyk knihy, bohatou slovní zásobu a také přesný popis pražských reálií, jimiž hrdinka 

dennodenně prochází.  

 

Oba autoři při tom všem uvádějí román do kontextu současné české literatury. Erik 

Gilk porovnává vědkyni Adu s ostatními výraznými ženskými protagonistkami českých 

románů od ženských autorek: „Mnohdy jde o společenské vyděděnce s nízkou sociální 

adaptabilitou (Bolavá, Hanišová) nebo mladé rebelky opovrhující vším kolem sebe 

(Faulerová), případně o ženy, které pozdě litují svého nepovedeného života (Soukupová).“118 

Gilk dospívá k závěru, že Ada je mezi nimi jedinečným případem, jelikož se dokáže „se 

situací vypořádat a přijmout ji takovou, jaká je, aniž by se z toho hroutila či se uzavírala do 

sebe“. Barret na rozdíl od Gilka porovnává Adu s hrdiny Emila Hakla. Ada se jim podobá 

„inteligencí, svérázností, samotářstvím a samomluvou i senzitivitou pro institut 

podivnosti“.119 Celkový její styl psaní také nazývá haklovským „s bonmoty, hláškami, 

postřehy a citáty, které se nikam nehodí, ale je potřeba je vřadit, protože notýsek s 

poznámkami k románu přetéká“.120 

 

Románu se věnoval také Martin Lollok v časopise Host.121 Lollok taktéž upozorňuje 

na akademickou povahu románu a označuje ho tedy příznačně jako „akademický román“. Ve 

své kritice píše: „Teorie podivnosti rozhodně není tuctová kniha. Tím nechci říct, že je 

dokonalá. Leccos se v ní provařuje možná až příliš úporně, repetitivní využívání některých 

zkraje zajímavých nápadů může být po čase přece jen trochu únavné.“ Za trochu nešťastné 

autor považuje zacyklené zprávy z černé kroniky ze severomoravského regionu, které sice 

spadají do řady vypozorovaných bizarností, avšak čtenáře mohou postupně vskutku nudit.  

 

Lollok to nazývá jako „únavnost“, Josef Chuchma k tomu v týdeníku Respekt122 

v tomto případě přistupuje neutrálněji, chceme-li akademicky: „Základním rysem Teorie 

podivnosti je repetitivnost, jež odpovídá osobnostnímu nastavení hrdinky s její inklinací k 

systematičnosti.“ Chuchma se pak také neubránil srovnání s jinými díly soudobé literatury, co 

se popisu Prahy týče: „Vytyčené území Horáková líčí s obdobnou citlivostí a sugestivností, s 

                                                        
117 BARRET, Steve. Fraktální bůh Pavly Horákové. Tvar. 2019, č. 11, s. 3 
118 GILK, Erik. Zjitřená vnímatelka. Tvar. 2019, č. 11, s. 3. 
119 BARRET, Steve. Fraktální bůh Pavly Horákové. Tvar. 2019, č. 11, s. 3. 
120 Tamtéž. 
121 LOLLOK, Martin. Ada v říši podivů. Host. 2019, č. 5, s. 54. 
122 CHUCHMA, Josef. Teorie nedospělosti. Respekt. 2019, č. 12, s. 56. 
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nimiž dokázal Holešovice přiblížit Václav Kahuda, Letnou Emil Hakl nebo Nové Město 

Miloš Urban.“ U toho ale výčet pochval končí. Autor se v druhé polovině své kritiky začne 

vůči románu vyjadřovat o něco ostřeji  – opakování tragických zpráv z médií (zmíněných 

výše) označí za „zduřelé a postupně otravné“. Chuchmovo téměř úplné rozčarování se pak 

odehrálo v závěru díla, kde kritizuje přílišnou patetičnost situace nalezení ztraceného syna 

kolegyně, do kterého je Ada celou dobu platonicky zamilovaná a pak ho zčista jasna objeví 

před dveřmi svého bytu. Chuchma doslovně říká: „Bezradné vyústění příběhu pak definitivně 

devalvuje celek díla. Nedostaví se syntéza – abychom použili vědecký jazyk, s nímž 

Horáková nakládá. Namísto výpovědi zůstává jen duchaplná literatura.“123 

 

Karel Kouba z A2124 se zamýšlí nad milostným motivem románu – mluví o něm jako o 

„mysteriózním románu o velké lásce“, následovně ale „lásku“ jako takovou uvádí do 

souvislosti skutečné fragmentárnosti díla: „Teorie podivnosti je plná fragmentů, které jsou 

vysloveny, na chvíli zazáří a zmizí, případně jsou jiným způsobem rozvinuty v některé z 

dalších kapitol. Tento způsob obohacování poměrně jednoduchého a pomalu se vyvíjejícího 

děje by samozřejmě bylo možné podezírat z povrchnosti, ale tato strategie naštěstí dobře 

funguje a koneckonců ji můžeme chápat i jako snahu postihnout dnešní rychlou dobu, jejímž 

znakem je roztěkanost a nemožnost koncentrace.“  

 

V porovnání s vyjádřením Josefa Chuchmy z Respektu125 o závěru díla je ještě 

zajímavé porovnání, jak k patetickému závěru knihy Karel Kouba přistupuje: „…relativně 

zvládnuté je nakonec i notně přepálené finále, které vychází z magicko-esoterických 

interpretací kvantové fyziky a celkem organicky zapadá do tkáně románu.“126 Na jednu stranu 

Kouba hovoří o románu jako skládance fragmentů, na druhou zase uvádí na pravou míru 

systematičnost a rutinu ve výstavbě knihy.  

 

Podstata Teorie podivnosti spočívá v prezentaci rozkouskovanosti světa. Petr Nagy 

z Aktuálně.cz127 to nazývá „rozlomeností“, která dle něj má „hlubší původ a poukazuje na to, 

                                                        
123 CHUCHMA, Josef. Teorie nedospělosti. Respekt. 2019, č. 12, s. 56. 
124 KOUBA, Karel: Svět je podivný: Nad románem Pavly Horákové. A2. 2019, č. 2, s. 5. 
125 CHUCHMA, Josef: Teorie nedospělosti. Respekt. 2019, č. 12, s. 56. 
126 KOUBA, Karel: Svět je podivný: Nad románem Pavly Horákové. A2. 2019, č. 2, s. 5. 
127 NAGY, Petr. Jak popsat, co nepopsali vědci? Román Pavly Horákové nadchne jazykem i postřehy. 

Aktuálně.cz. 21. 2. 2019. Dostupné on-line z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/pavla-horakova-

teorie-podivnosti-argo-kniha-recenze/r~7d88ad4235cb11e98a200cc47ab5f122/  

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/pavla-horakova-teorie-podivnosti-argo-kniha-recenze/r~7d88ad4235cb11e98a200cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/pavla-horakova-teorie-podivnosti-argo-kniha-recenze/r~7d88ad4235cb11e98a200cc47ab5f122/
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kolik zásadních fenoménů nebo prožitků nedovedla exaktní věda vysvětlit“.128 Stejně jako Jiří 

Peňás z Týdeníku Echo (viz výše) i Nagy považuje jednotlivé kapitoly za eseje: „V jistém 

smyslu tedy Horáková napsala esejistickou knihu o povaze člověka a jeho vztahu ke světu 

(…) vzhledem k tématu, jazykové suverenitě, postřehům, humoru a intelektuální pronikavosti 

bychom mohli v nadsázce říct, že Pavla Horáková je cosi jako český Michel de Montaigne“. I 

vzhledem k této povaze románu Nagy soudí, že „čtenář nakonec Pavle Horákové odpustí i 

zakončení románu (…), které je žánrově trochu překvapivé a působí přece jen násilně.“129 

 

  Hrdinka Ada sbírá vjemy okolo sebe a snaží se je uchopit a ukotvit v chaotickém 

tekutém světě, kde věci ztratily svoje pevné místo a řádný smysl. Takové téma rozebíral i 

literární kritik Josef Chuchma a literární kritička Eva Klíčová v diskusním pořadu Reflexe: 

Literatura130 na Českém rozhlase Vltava. Oba se vyjadřují k „velikosti románu“ Pavly 

Horákové – zatímco pro Josefa Chuchmu je podmínkou velkého románu zakořeněnost doby a 

Teorie podivnosti ji pro něj postrádá a paradoxně tvrdí, že román je „plně napuštěn 

současností, ale zároveň je ta současnost zvláštním způsobem vykostěná“.  Eva Klíčová mu 

naopak argumentačně oponuje, že „dobovost se tam projevuje tím, jak jsou informace 

uspořádány, jakým způsobem hrdinka přemýšlí a kde čerpá kvantum informací“. Dobovost 

přitom Klíčová vnímá jako těžce uchopitelnou, ale soudí, že Horákové se informačně 

nahuštěný prostor zachytit podařilo – právě Ada se snaží svět nabitý přemírou možností a 

informací  kolem sebe „třídit, katalogizovat a analyzovat“. V tomto kontextu pak má 

Chuchma problém ještě s osobností hlavní hrdinky a jejím vystupováním – Ada pouze 

„pozoruje a nekomunikuje, vnímá v zakuklených vzorcích a vystačí si sama se sebou“. Jenže i 

to podle Klíčové je příznačné dobovosti, ve které Horáková podle ní píše, hrdinka se tak totiž 

pod tíhou chaosu a přelidněnosti naopak zapouzdřuje sama do sebe. 

 

V kontextu soudobé české literatury výše jmenovaní jmenovaných kritici a kritičky 

porovnávali Pavlu Horákovou se spisovatelem Václavem Kahudou. Se jménem Kahudy 

pracuje Martin Jančík z iLiteratury.cz z hlediska otázky žánrovosti: „S Kahudou autorka sdílí 

prolínání různých žánrů s osobními postřehy, myšlenkami a zdánlivě všedními zážitky 

protagonisty, v němž se mísí všednost s jakousi mysticko-vědeckou vizí vesmíru (…), 

                                                        
128 NAGY, Petr. Jak popsat, co nepopsali vědci? Román Pavly Horákové nadchne jazykem i postřehy. 

Aktuálně.cz. 21. 2. 2019. Dostupné on-line z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/pavla-horakova-
teorie-podivnosti-argo-kniha-recenze/r~7d88ad4235cb11e98a200cc47ab5f122/ 
129 Tamtéž. 
130 STEHLÍKOVÁ, Olga. Román Pavly Horákové Teorie podivnosti. In: Reflexe: Literatura! [rozhlasový 

pořad].ČRo Vltava, 14. 2. 2019. 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/pavla-horakova-teorie-podivnosti-argo-kniha-recenze/r~7d88ad4235cb11e98a200cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/pavla-horakova-teorie-podivnosti-argo-kniha-recenze/r~7d88ad4235cb11e98a200cc47ab5f122/
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přičemž u obou se z množství splétajících se motivů ústřední téma střídavě vynořuje a zase 

mizí do pozadí.“ Josef Chuchma131 pak přirovnává „citlivý“ popis  pražských reálií Pavly 

Horákové také právě k Václavu Kahudovi a jeho popisu Holešovic v jeho próze Bytost. U 

Prahy a jejího detailního vykreslení zejména Nového Města se pozastavili i další – Karel 

Kouba prostor přímo ohraničuje, román se dle něj odehrává na „nevelkém území mezi 

hrdinčiným bytem na vltavském nábřeží a Legerovou ulicí“.132 Že „hrdinka chodí nahoru a 

zase dolů tou nehezkou novoměstskou trasou, občas zahne na Vinohrady do Rozhlasu, kde 

pracuje její matka, několikrát zajede mimo Prahu na Kokořínsko za svým penzionovaným 

otcem, který tam hloubí koupelnu ve skalní sluji“ zmiňuje Jiří Peňás z Týdeníku Echo.133 

 

Celkově analyzované kritiky a recenze týkající se Teorie podivnosti často zmiňují 

právě pražské prostředí románu, zároveň pak uvažují nad hrdinkou Adou v souvislosti 

s osobou Pavlou Horákovou134 – je Ada to postava autobiografická, nebo autofikční? 

K takové diskusi vybízí právě i fotografie autorky Pavly Horákové na obálce knihy. V případě 

teorie, že román inklinuje spíše k autofikci, je otázkou, zda prostředí, ve kterém se děj 

převážně odehrává, máme opravdu považovat za skutečné reálie, jak k nim přistupují 

recenzenti a kritici. 

 

 

  

                                                        
131 CHUCHMA, Josef. Teorie nedospělosti. Respekt. 2019, č. 12, s. 56. 
132 KOUBA, Karel. Svět je podivný: Nad románem Pavly Horákové. A2. 2019, č. 2, s. 5. 
133 PEŇÁS, Jiří. Chytrá horákyně na cestě nahoru a dolů. Týdeník Echo. 2019, č. 1, s. 56. 
134STEHLÍKOVÁ, Olga. Román Pavly Horákové Teorie podivnosti. In: Reflexe: Literatura! [rozhlasový pořad]. 

ČRo Vltava, 14. 2. 2019. 
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Závěr 
 

V této bakalářské práci jsem si kladla za cíl analyzovat kritickou reflexi vybraných 

čtyř knih, které zvítězily v letech 2016–2019 v určité kategorii ceny Magnesia Litera. 

Zabývala jsem se literárněkritickými ohlasy v českém mediálním prostředí, které na 

jednotlivé tituly reagovaly, a to jak před oceněním, tak po něm. 

 

Nejprve jsem se ale v teoretické části zabývala celkovým profilem ceny Magnesia 

Litera – jejím vznikem v kontextu literárního prostředí po roce 1989, poté jsem popsala její 

vývoj až do současnosti. Dále jsem se věnovala vymezení pojmu literární kritiky, jejímž 

útvarem je zejména recenze v kulturních a literárních časopisech. Součástí této kapitoly bylo 

taktéž zmapování vývoje literární kritiky – světové i české. V další kapitole jsem se 

chronologicky věnovala interpretacím vybraných vítězných titulů: Do tmy (2015) od Anny 

Bolavé, Brnox: Průvodce brněnským Bronxem. Akce Kateřiny Šedé (2016)135, Transport za 

věčnost (2017) od Františka Tichého a Teorie podivnosti (2018) od Pavly Horákové.  

 

V analytické kapitole jsem se již zabývala konkrétními literárněkritickými obsahy, 

které jsem čerpala z těchto médií: A2 (a A2larm.cz), Aktuálně.cz, Český rozhlas Vltava, Deník 

(konkrétně Českobudějovický deník), Hospodářské noviny, Host (a H7O.cz), Romea.cz, 

Respekt, Tvar a Týdeník Echo. U každého titulu jsem ohlasy podrobila analýze, vzájemně je 

komparovala a na závěr u každého titulu zvlášť jsem kritickou reflexi zhodnotila.  

 

Z hlediska počtu periodik, která si jednotlivých knih kriticky všímala, je neobsáhlejší 

reflexe románu Teorie podivnosti. Věnovalo se jí celkem osm médií, Tvar přitom obsahoval 

dvě recenze. Všechny analyzované ohlasy, kromě těch v obtýdeníku Tvar, vznikly ještě před 

udělením ceny Litera za prózu.  

 

Román Do tmy získal kritickou reflexi od sedmi médií, přičemž literární periodikum 

Tvar se titulu věnovalo ve třech ohlasech. Všechna periodika ale román hodnotila před 

udělením – což přisuzuji zčásti i tomu, že jako první zareagoval na titul Petr A. Bílek, 

významný literární vědec a pedagog. Pouze jeden z ohlasů proběhl již v době nominace, a to 

v Českobudějovickém deníku.  

 

                                                        
135 Společně s Kateřinou Šedou na publikaci pracoval také editor Aleš Palán a kolektiv redaktorů. 
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Poněkud ostřejší a vyhrocenější kritika se odehrála u kritické reflexe titulu Brnox. 

Průvodce brněnským Bronxem. Akce Kateřiny Šedé. Ústředním tématem ohlasů bylo 

vyobrazení romské komunity v publikaci, což přesahovalo až do problematiky sociologického 

diskurzu. Kritiky, kterých bylo dohromady šest, se na sebe v mnohých případech polemicky 

odvolávaly a vzájemně si vyvracely určité hodnotící soudy. Do reflexe se zapojil příznačně 

také internetový portál Romea.cz, jenž se ohrazoval vůči vyobrazení Romů v publikaci. Pouze 

jeden z ohlasů vyšel po udělení Litery za publicistiku, a to na internetovém kulturním portálu 

A2larm.cz. 

 

V porovnání s kritickou reflexí předchozích tří titulů se románu Transport za věčnost, 

který cílil na dětské čtenáře, takové pozornosti nedostalo. Je ale jediným titulem mezi 

vybranými čtyřmi, u kterého byl literárněkritický ohlas ovlivněn oceněním Litera za knihu 

pro děti a mládež. Před udělením o románu referovala totiž pouze jedna recenze na portálu 

iLiteratura.cz, ve stejné době o knize referoval taktéž katalog Nejlepší knihy dětem, avšak zde 

nešlo o kritickou reflexi, nýbrž anotaci. Po udělení ale zareagoval čtrnáctideník A2 a dokonce 

dvěma ohlasy časopis Tvar (jeden z nich vyšel v příloze Triangl) – tyto tři recenze o ocenění 

románu referují, jedna z nich ji dokonce zmiňuje i v titulku. 

 

Z analýz kritických reflexí celkově bylo zjištěno, že všem vybraným titulům se 

věnoval internetový portál iLiteratura.cz a kulturní čtrnáctideník A2, v jednom případě pouze 

v internetové verzi na portálu A2larm.cz. Časopisy Host a Tvar, jež se považují za primárně 

literární periodika, reagovaly na tři z vybraných knih, Tvar ale na některé z nich 

vyprodukoval až tři ohlasy – v případě románu Do tmy od Anny Bolavé; dvě recenze z Tvaru 

se pak věnovaly románům Teorie podivnosti a Transport za věčnost.  

 

Z kritického ohlasu titulů v celkovém zhodnocení vyplynulo, že literárním kritikám se 

majoritně věnovala literární a kulturní periodika a portály. Reflexi v tomto případě podávali 

kritici, jež se ve větší míře pohybují v literárním prostředí – v některých případech periodika 

k jednomu titulu vydala reflexí více, například již zmíněný časopis Tvar. Recenzí se ale 

účastnily i kulturní rubriky celostátních deníků a týdeníků. 

 

Co se týče vlivu ocenění Magnesia Litera v kritické reflexi vybraných vítězných knih, 

bylo zjištěno, že přímo ovlivnila produkci literárněkritických hodnocení u románu Transport 

za věčnost. Ostatní tři tituly byly zrecenzovány ještě před oceněním Litery (románu Teorie 
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podivnosti vyšly po ocenění pouze dva ohlasy z devíti, u Brnoxu pouze jeden z šesti). Tento 

fakt lze přisuzovat většímu zájmu o prózu obecně – tomu mimo jiné nasvědčuje i 

dvojnásobný počet nominovaných titulů na Literu za prózu než v jiných kategoriích. Mediální 

literárněkritický zájem o publikaci Brnox přisuzuji tomu, že v sobě titul nesl kontroverzní 

téma – a to se nevyhnulo impulsivnější literárněkritické diskuzi. Kde lze mluvit o ovlivnění 

kritické reflexe Magnesií Literou, je román Transport za věčnost. Zprvu se titulu dostalo 

minimálního prostoru pouze v jedné recenzi. Tři další ohlasy poté vznikly až po ocenění titulu 

v kategorii pro děti a mládež, což je dle mého poměrně specifická kategorie, která cílí na 

mladší skupinu obyvatel, jež literárněkritická hodnocení tolik nepoptává. Samotné ocenění 

tohoto románu vyvolalo mediální literárněkritickou pozornost a upozornilo tak na kvality, 

které literatura pro mládež může mít. V tomto případě se tedy ukázalo, že Magnesia Litera má 

v literárním prostředí určité místo a vliv. 
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Summary 

 

The goal of this bachelor thesis was to analyse the literary critical response of four 

titles which were awarded in one of the categories of the competition Magnesia Litera 

between 2016 and 2019. 

 

Firstly, I presented the profile of the competition Magnesia Litera, then I defined the 

term literary criticism and described its development and principles. Then the thesis adresses 

to the four winning books – Do tmy by Anna Bolavá, Teorie podivnosti by Pavla Horáková, 

Transport za věčnost by František Tichý and Brnox: Průvodce brněnským Bronxem. Akce 

Kateřiny Šedé by Kateřina Šedá. Each book is then subject of my own interpretation. 

 

In the analytical part of my thesis I was analysing literary critical reflection of each 

book within Czech media environment before and after being awarded in Magnesia Litera 

competition. I regarded the quantity of response and compared its content. It turned out that 

the highest number of literary critical responses were addressed to the title Teorie podivnosti 

by Pavla Horáková – there was eight different media refering to the book with nine reviews 

overall (two reviews were published in the monthly Tvar). Seven Czech medias were 

critically refering to the prose Do tmy by Anna Bolavá and the biweekly Tvar reviewed the 

book three times. The title Brnox: Průvodce brněnským Bronxem. Akce Kateřiny Šedé did not 

have that vast critical media response – only six medias refered to it – but on the other hand 

the reviews set off the significant discussion about the gypsy community in the city of Brno. 

Part of this polemical discussion was also an internet portal Romea.cz which concerns about 

Rome population in the Czech republic. The titles mentioned above were in the most of the 

cases reviewed before the literary prize Magnesia Litera. On the contrary the fourth title 

Transport za věčnost by František Tichý was noticed in media critical reviews mainly after 

the literary evaluation of Magnesia Litera. Regarding this title, the prize had the influence 

intended in the official status. 

 

The critical reflection analysed was published mainly in the literary and cultural 

journals. There was also the respond in cultural rubrics in nationwide periodicals but not that 

extensively. 
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Kateřiny Šedé  (vlastní fotografie) 
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Příloha č. 4: Obálka knihy Teorie podivnosti od Pavly Horákové (foto; zdroj; 
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