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Anotace 
 Tato diplomová práce se zabývá nakladatelstvím Meander a mediálním ohlasem 

vybraných titulů z edice Modrý slon. Teoretická část představuje vývoj vydavatelské praxe 

po roce 1989 na jehož pozadí vzniklo v druhé polovině 90. let nakladatelství Meander, 

vývoj literatury pro děti a mládež na přelomu tisíciletí, fenomén autorské ilustrované knihy 

a proměnu čtenáře a čtenářského prostředí. Praktická část představuje nakladatelství 

Meander a uměleckou edici Modrý slon. Pro tuto edici je klíčový umělec Petr Nikl, který je 

zároveň kmenovým autorem nakladatelství. 

 Výzkum mediálních ohlasů byl proveden na knihách Záhádky Petra Nikla, 

Jělěňovití Petra Nikla a Velká cesta Malého pána Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha. 

Zkoumanými médii byly kulturní a literární časopisy, denní tisk, a internetová a 

elektronická média.  

 

 

Annotation 
This Master Thesis is about Meander publishing house and media reflection of three 

choosen titles from edition Blue Elephant. Theoretical part of this thesis introduces the 

development of publishing houses after the fall of communism in 1989, the development of 

the literature for children and youth, phenomenon of bilderbuch and the change of reading 

habits and reader’s environment. The analytical part introduces the Meander publishing 

house and its edition Blue Elephant. Key artist for this edition is Petr Nikl, who is 

Meander’s court artist as well. 

 The analysis of media was performed on titles Záhádky by Petr Nikl, Jělěňovití by 

Petr Nikl and The Little’s Man Great Journey by Lenka Uhlířová and Jiří Stach. The 

analysed media are literary and cultural magazines, newspapers and digital media.  
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Úvod 
Tématem diplomové práce je mediální ohlas vybraných titulů nakladatelství Meander. 

Nakladatelství Meander působí na českém knižním trhu již pětadvacet let a knihy zde 

vydané byly mnohokrát oceněny prestižními oceněními jako Nejkrásnější česká kniha 

roku, Magnesia Litera nebo Zlatá stuha České sekce IBBY. Ačkoliv dává nakladatelství 

Meander prostor mnoha jménům na české literární i výtvarné scéně, pro nakladatelství je 

klíčový kmenový autor Petr Nikl. 

 Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je představen vývoj 

nakladatelské činnosti po pádu totalitního režimu v roce 1989 se zaměřením na literaturu 

pro děti a mládež v devadesátých letech 20. století. Další kapitola teoretické části se věnuje 

vývoji autorské tvorby pro děti a mládež v transformaci devadesátých let s přesahem do 

nového tisíciletí a fenoménu autorské ilustrované knihy, který je s nakladatelstvím 

Meander neoddělitelně spjatý. V poslední kapitole teoretické části je rozebrán výzkum 

čtenářských návyků u dětí a mládeže mezi 6 a 19 lety, který proběhl v letech 2014 a 2017. 

Závěry výzkumu poskytují mnoho zajímavých poznatků. Kapitola je zakončena proměnou 

čtenáře a čtenářského prostředí, která je důležitá pro pochopení vzniku a vývoje 

nakladatelství literatury pro děti a mládež. 

 V praktické části je představeno nakladatelství Meander, jeho vznik, analýza tvorby 

a působení v kontextu malých nakladatelství. Blíže je pojednáno o umělecky 

nejhodnotnější edici nakladatelství Meander, Modrý slon. Pro rešerši ohlasů v kulturních 

médiích jsem zvolil tři tituly z edice Modrý slon, Záhádky a Jělěňovití Petra Nikla a Velká 

cesta Malého pána Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha. Titul Záhádky vyhrál cenu Magnesia 

Litera v kategorii Kniha roku za rok 2008, kniha Jělěňovití vyhrála ocenění Nejkrásnější 

česká kniha roku (SČUG Hollar) 2008, a Velká cesta Malého pána byla na cenu Magnesia 

Litera nominovaná. Knihy jsou v práci analyzovány po stránce obsahové, výtvarné a 

grafické. 

 Práce si klade za cíl představit nakladatelství Meander v kontextu knižního trhu, 

analyzovat přínos titulů z edice Modrý slon pro vývoj literatury pro děti a mládež v České 

republice a prověřit výzkumnou otázku o mediálním ohlasu vybraných titulů edice Modrý 

slon. Hypotéza o mediální reflexi je rozebírána z několika perspektiv. Největší ohlas je 

předpokládán u autorské ilustrované knihy Petra Nikla Záhádky. Předmětem zájmu je, 
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zdali byly ohlasy větší před, anebo po ocenění Magnesia Litera v kategorii Kniha roku, a 

z toho jsou vyvozovány odpovídající závěry. Nejméně ohlasů lze očekávat u třetí 

zkoumané knihy Velká cesta Malého pána, která je autorčiným debutem. Tato kniha 

nebyla oceněná žádnou z domácích cen, bude proto zajímavé sledovat četnost mediálních 

ohlasů, a vyvodit z toho vzájemný vztah mezi literární kritikou, mírou známosti autora a 

oceněním v jedné z prestižních literárních soutěží. 
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1. Nakladatelská praxe 
Státem kontrolovaný knižní trh, který byl fungoval v poválečném Československu až do 

roku 1989, plánovitě určoval množství nakladatelů. Těm byly vymezeny tzv. gesce, které 

je ve vydávání knih limitovaly. Trh byl centrálně plánovaný a neměl výkyvy. V listopadu 

1989 bylo na území České republiky 40 nakladatelství. V červnu 1990 již 400 a v červnu 

1991 dokonce 2500. V létě roku 1992 se počet nakladatelství pohyboval okolo 4000.1  Ve 

srovnání se západními zeměmi je tuzemský knižní trh výrazně méně monopolizován. 

Srovnáme-li podíl v nabídce titulů pěti největších nakladatelství na českém knižním trhu 

v letech 2008–2012, dojdeme k 11,4 %. Pro srovnání, ve Finsku je to 72 %, v Nizozemsku 

75 %, ve Francii 78 %. Téměř 80 % tvoří komerční společnosti a fyzické osoby. Zbytek 

připadá na vysokoškolská nakladatelství, státní nakladatelství, nakladatelství regionální 

zprávy a další.2 Praha své dominantní postavení v knižní produkci, které měla od počátku 

20. století do počátku devadesátých let, postupně ztrácí ve prospěch dalších krajských 

měst. Ze 75 % objemu knižní produkce klesla na hodnotu okolo 60 %.3 

Mezi důležitými zásadami nezbytnými pro rozjetí vlastního nakladatelství uvádí 

Thomas Woll odhodlanost, důslednost a důvěryhodnost.4 Nakladatel zakládající svou 

firmu musí být odhodlán financovat své nakladatelství i z vlastních prostředků nebo 

půjček. Musí plánovat, vytvářet management, a dodržovat je. Důležité je produkovat 

knihy, které si čtenářská obec žádá, a prodávat je za přijatelnou cenu. Musí zvládnout 

náležitě propagovat své výrobky. Důsledností je míněna tvorba edičního plánu a vydávání 

knih ve stanoveném termínu. V nakladatelství až příliš snadno zavládne chaos, pokud není 

nakladatel důsledný. Pokud nemá nakladatelství dostatek financí, aby vydalo více knih 

ročně, stačí, když bude vydávat pouze dvě kvalitní knihy ročně. Obchodní zástupci, 

distributoři, velkoobchodní a maloobchodní prodejci si tento nakladatelský program dobře 

 
1 HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Univerzita Karlova, 1993, s. 6.  
2 ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati--: dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: 

Academia, 2014. Historie (Academia), s. 404. 
3 Tamtéž, s. 404 
4 WOLL, Thomas. Rukověť nakladatele: řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002, s. 27. 
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zapamatují a budou považovat nakladatelství za důvěryhodné. Důvěryhodnost plyne 

z poctivosti, otevřenosti a spravedlivosti při jednání.5 

Vladimír Pistorius zmiňuje pojem tržní nika, který vysvětluje jako nepřetržité 

hledání, udržování a rozšiřování vlastního místa na trhu, které je vymezeno specifickým 

žánrem a způsobem distribuce. Pro nakladatele je důležité najít si svou niku a dlouhodobě 

na ní pracovat, zejména pečovat o dobré a perspektivní autory. Jako příklad takových 

tržních nik uvádí například Nakladatelství Lidové noviny a jeho Dějiny států, u 

nakladatelství Libri zase encyklopedie. Brněnské nakladatelství Host se zaměřuje na 

vydávání současné české literatury, především na mladé autory. Nakladatelství Torst 

vydává edice monografií českých fotografů.6 Postavení autorů prošlo po pádu režimu 

zásadní změnou. Zrušení honorářové vyhlášky změnilo vztah autora a nakladatelství na 

dvoustranný smluvní vztah. Autorů, kteří jsou svou tvorbou finančně soběstační, je 

minimum. Česká původní beletrie se dostala na bod zlomu v rentabilnosti. Častým 

modelem ze strany autora je, že se honoráře zřekne za to, že obdrží více autorských 

výtisků. Také platí, že autoři dostanou vyšší procento, ale až od určitého počtu prodaných 

výtisků. Z výzkumů plyne, že až na výjimky více než 15 % autorovi nakladatelé 

nevyplatili.7 

Dřívější model, kdy knihkupec prodává to, co se mu dodá z jednotného skladu, již 

není v dnešních podmínkách funkční. Je vyžadováno, aby do obchodní strategie zapojil 

svou intuici, orientaci a preference, především ty zákaznické. Výběr titulů by se měl řídit 

poptávkou čtenářů, dále podle autora, nakladatelství a recenzí.8  

1.1 Ediční tvorba 

Slovo edice pochází z latiny a v kontextu nakladatelské činnosti má několik významů. Ve 

smyslu editorské činnosti značí přípravu díla pro tisk. Edice také značí „pořadové číslo 

v řadě všech vydání konkrétního díla“.9 Dnes již vystihuje spíše pojem vydání. Obecně je 

 
5 WOLL, Thomas. Rukověť nakladatele: řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002, s. 28. 
6 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: 

Pistorius & Olšanská, 2011, s. 146. 
7 ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati--: dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: 

Academia, 2014. Historie (Academia), s. 408 
8 Tamtéž, s. 407. 
9 HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Univerzita Karlova, 1993, s. 94. 
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pojmem edice rozuměno vydání souboru publikací, které vykazují určité společné 

charakteristiky, jak vnější, tak vnitřní. Z období před listopadem 1989 (ale i po) je možné 

zmínit v této souvislosti zmínit například nakladatelství Albatros, které mezi roky 1974 až 

1983 vydalo celkem 28 edic, které na sebe programově navazují, od edic pro nejmenší až 

po dospívající.10 Od roku 1949 do roku 1958 vzniká kolem 24 edic ve Státním 

nakladatelství dětské knihy, z nichž nejdéle existující jsou například edice Karavana, 

Korálky, Kukátko a Knihy odvahy a dobrodružství.11 V letech 1959 až 1969 vycházelo 

v tomto nakladatelství dokonce 36 edic.12 „V konkrétní nakladatelské praxi jsou edice 

zpravidla vyjádřením vydavatelského tvůrčího záměru a tvoří základ edičního plánu.“13 

Obsahově jsou edice sjednoceny redakčním zpracováním, námětovou skladbou, počtem 

každoročních titulů a kvalitou.  

Dle Pistoria má každá edice dvojí hlavní funkci. Zaprvé je to signalizace směrem 

ven, ke čtenářům. Čtenáři jsou navyklí na jednotné výtvarné zpracování knih z edice, a 

proto si snáze všimnou nového titulu zhotoveného v podobném stylu. Zařazení knihy do 

edice také značí žánr a určitou záruku kvality. Proto zařazení knih do edice usnadňuje 

proces přesunu sdělení od autora ke čtenáři. Zadruhé má edice funkci stabilizační směrem 

dovnitř, do redakce. Nakladatelství se díky edici vyprofiluje a usnadní komunikaci 

s okolními subjekty. Také se s pomocí edice stabilizuje tiskový náklad a cena, a přispívá 

tak k ekonomické udržitelnosti chodu nakladatelství.14 U některých titulů se projeví i 

sběratelský efekt u čtenářů, kteří si chtějí knihu koupit také proto, aby měli kompletní 

ediční řadu. Jako příklad úspěšné ediční tvorby uvádí Pistorius edici Kolumbus 

nakladatelství Mladá Fronta, edici Světová četba nakladatelství Odeon nebo edici Fénix 

nakladatelství Paseka.15 

 
10 HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Univerzita Karlova, 1993, s. 

97. 
11 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019, s. 44. 
12 Tamtéž, s. 94. 
13 HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Univerzita Karlova, 1993, s. 

99. 
14 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: 

Pistorius & Olšanská, 2011, s. 147. 
15 Tamtéž, s. 148. 
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1.2 Vydavatelská praxe na přelomu století 

Devadesátá léta přinesla skepsi ohledně určení, jakým směrem se bude literatura pro děti a 

mládež dále rozvíjet. Zároveň přišlo nekontrolovatelné množství vlivů, které na děti a 

mládež během devadesátých let působilo. Nejdříve se zdál být tento vývoj, kdy se měnily 

žánry, významy i postavení autorů, jako přirozený. Až z pozdějšího vývoje vyplynulo, že 

se jedná o složitější proces. Petrifikované představy o zábavnosti byly zbořeny obrovským 

přílivem vydávaných knih, ilustrovaných časopisů, směsicí zábavných a publicistických 

televizních pořadů a dalších. Do komunikace vstoupily mobilní telefony, v domácnostech 

se staly stále více přítomnými počítače s možností digitálních videoher.16 Rozšířily se 

nosiče CD-ROM, na něž se pohodlně vešly filmy či videohry, a taktéž se daly 

„vypalováním“ množit a šířit mezi mládeží.  

Literatura se v kontrastu s tímto dynamicky rozvíjejícím se světem nových forem a 

médií jevila staticky a konzervativně. Nakladatelství produkovala tituly, které byly starší 

literárně kritickou perspektivou vnímány jako pokleslé a esteticky pragmatické. 

Všudypřítomná televize začala být pro děti a mládež v jejich volném čase prioritní. Bavila, 

vzdělávala, pomocí soutěží a zábavných pořadů je vtahovala do prostředí nové dynamické 

mládeže. Televize, její obsah a další technika tak začaly být zdrojem společných témat 

konverzace.17  

Proměna knihy v 90. letech spočívala nejen v transformaci do výnosného artiklu 

literárního trhu, ale stala se také čímsi diferenciovaným, výlučnějším a intimnějším. 

„Všude tam, kde recipient hledal pouze relaxační, zábavnou, nebo informační funkci, 

mohla být kniha snadno nahrazena masmédii, ale tam, kde umělecký text disponoval 

širšími významy, kdy se jednalo o individuální rozvinutí fantazie, imaginace, hravosti a 

individuální zážitkovosti, se dialog s textem stával o to nepostradatelnější.“18 

  

 
16 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003, s. 116. 
17 Tamtéž, s. 117. 
18 Tamtéž, s. 117. 



 

 

9 

Lucie Marková konstatuje, že aby kniha mohla konkurovat filmu a počítačovým 

hrám, a získala si tak dětského čtenáře, musí disponovat vlastnostmi médií, ve kterých dítě 

hledá uspokojení. Na knihu je tak kladeno více a více požadavků.19 

Zhroucení totalitního režimu a demokratizace společnosti nutně poznamenaly i 

literární oblasti autorské, vydavatelské i čtenářské. Umělci již nejsou cenzory nuceni 

uzpůsobovat tvorbu ideím režimu, nakladatelé mohou svobodně zakládat vydavatelství a 

řídit se svou vlastní obchodní strategií a čtenáři mohou vybírat z násobně většího množství 

titulů, ale zároveň jsou v důsledku toho vystaveni masové reklamě, komercionalizaci, 

bulvarizaci a ztrátě hodnot. To se promítá v tvorbě triviální, brakové literatury.20 Opakem 

triviální literatury je kniha, která jde za první plán, má v sobě otisk originality autora, není 

snadno srozumitelná, vyvolává otázky a poskytuje různé interpretace. V těchto 

charakteristikách je schopna přečkat i aktuální trendy.21 

 

Jan Halada periodizuje vývoj trhu s literaturou od pádu komunismu do tří fází. „První fáze 

by se dala nazvat dobou, kdy je vše dovoleno. Je časově omezená prvním pololetím roku 

1900 a typická enormním rozšířením dosavadního trhu, prudkým nárůstem potištěného 

papíru, vstupem nových nakladatelů a ještě pořád vysokými náklady knih.“22 Tři fáze 

vývoje rozvrhnuté Janem Haladou dále rozvíjejí Zdeněk Šimeček a Jiří Trávníček, kteří 

první fázi pojmenovávají jako liberalizační, tedy fázi, kdy se trh prudce rozšiřoval a 

vznikalo mnoho nových nakladatelství.23 První soukromé nakladatelství, nakladatelství 

Paseka, bylo registrováno v prosinci 1989.24 Prodejními místy s literaturou se stávají 

stánky v podchodech, nádražní haly, nebo i kufry dodávek. Otevření hranic na Západ 

umožnilo prodej knih z exilových nakladatelství. Kamenná nakladatelství vyřazují tituly 

poplatné situaci minulého režimu, a zařazují tituly nové. V první fázi vývoje trhu 

 
19 MARKOVÁ, Lucie. Cesty české autorské pohádky na začátku nového tisíciletí. In: Literatura pro děti a 

mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 110. 
20 TOMAN, Jaroslav. Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. Brno: CERM, 2000, s. 3. 
21 Tamtéž, s. 4. 
22 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007, s. 15. 
23 ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati--: dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: 

Academia, 2014. Historie (Academia), s. 386. 
24 Tamtéž, s. 386. 
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s literaturou v devadesátých letech nemá ministerstvo kultury přehled o počtu vydaných 

titulů, přestává existovat evidence rozpracovaných a vydávaných titulů.25 

„Druhá fáze je obdobím nástupu znovuobjevených žánrů a časově ji vymezuje 

konec roku 1990 a následující rok 1991.“26 Druhou fázi pojmenovávají Šimeček a 

Trávníček jako transformační. Knihy, které byly součástí ještě socialistického edičního 

plánu a následně se vytiskly až po roce 1989, mají problém s prodejností a leží na 

skladech. Již se plně etablovala skupina knihkupců, která nepracovala v národním podniku 

Kniha. Jsou více flexibilní a rychle reagují na vyvíjející se trh. Fáze transformační je 

charakteristická reedicemi, a také tituly populárních autorů, u nichž vypršelo autorské 

právo. Ekonomickou událostí zasahujících také do knižního trhu je malá privatizace. 

Mnoho knihkupectví se transformuje do jiného sektoru služeb, krajská knihkupectví 

národního podniku Kniha přicházejí o své prodejny. To zase zpětně vyvolává hromadění 

knih na skladech.27 

„Třetí fáze je obdobím přízraku krize odbytu, která začala již v roce 1992 a která 

měla potom dlouhé trvání, aniž by pak vyvrcholila ve skutečnou katastrofu.“28 Třetí fázi 

pojmenovávají Šimeček a Trávníček jako stabilizační. Pokrývá období od roku 1992 do 

současnosti.29 V této fázi se náklad razantně snižuje, přichází deziluze 

z nekontrolovatelného pučení trhu v letech minulých. V hospodaření na knižním trhu už 

nelze prosazovat strategii rychlého zbohatnutí. Plány se musí přeorientovat přinejmenším 

na strategii střednědobou. Ta ale vyžaduje finanční prostředky, na které mnohá nově 

vzniklá nakladatelství nedosáhnou. Nekomerční tituly však nyní dostávají podporu ze 

strany ministerstva kultury, Českého literárního fondu a jiných. Některá kamenná 

nakladatelství stále nereagují na transformaci knižního trhu, nemění ediční plány a 

nezbavují se nahromaděných knih na skladech. Jedná se o nakladatelství Odeon, 

 
25 ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati--: dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: 

Academia, 2014. Historie (Academia), s. 387. 
26 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007, s. 15. 
27 ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati--: dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: 

Academia, 2014. Historie (Academia), s. 388–389. 
28 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007, s. 16. 
29 Tedy minimálně do roku publikace knihy, tj. 2014. 
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Melantrich a Český spisovatel.30 „Konsolidace českého trhu probíhá velmi pomalu. Čeká 

se na razantní změny, které však nepřicházejí. Knihy nicméně vycházejí ve stále větší 

titulové nabídce, permanentně vzrůstá i počet nakladatelů. Systém grantů umožňuje držet 

při životě náročnou domácí produkci, překlad z menší literatur i literaturu odbornou. Stále 

však chybí větší ingerence soukromých subjektů, pro které není knižní trh dostatečně 

atraktivním prostředím; navíc nefunguje účinný systém daňových odpisů.“31 Čtenáři se 

nyní chovají racionálněji a vědomi si toho, že se titul se nerozprodá během pár dnů, si 

raději počkají na slevy. Zahraniční tvorba se mísí s domácími tituly, a tak se ani knižní trh 

nevyhýbá globalizaci.32  

1.3 Nakladatelství v novém tisíciletí 

Na začátku 21. století jsou pro nakladatelství literatury pro děti a mládež charakteristické 

jednotlivé počiny, které dávají tvář současné dětské literatuře. Posun se odehrává na 

základě osobité tvorby autorů. Vznikají tak knihy – artefakty –, které nesou vysokou 

uměleckou hodnotu. Jedním ze znaků je smazání hranice cílové skupiny. Knihy určené pro 

děti se stávají zajímavými i pro dospělého čtenáře.33 

Právě těsné propojení osobité tvorby autorů a výrazných nakladatelství, která se 

stala zárukou kvality, vytváří knihy hodnotné jak po literární, tak po sběratelské stránce. 

Martin Pecina rozlišuje čtenáře a sběratele, ačkoliv se v řadě případů mohou prolínat a 

většina čtoucích je kombinací obou. Rozdíl je ve vlastnictví. „Čtenář knihy čte, ale nemusí 

je nutně vlastnit, zatímco sběratel knihy vlastní, ale nemusí je číst.“34 Pecina připouští, že 

by bylo naivní si myslet, že si člověk pořizuje knihy pouze kvůli tomu, aby si je přečetl. 

Tento fenomén zdůvodňuje funkcí personálních knihoven. „Musíme si uvědomit, že každá 

jednotlivá knihovna neslouží primárně k uskladnění důležitých, hodnotných nebo jen 

 
30 ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati--: dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: 

Academia, 2014. Historie (Academia), s. 390–391. 
31 Tamtéž, s. 391. 
32 Tamtéž, s. 392. 
33 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. In: 

Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, 

s. 11  
34 PECINA, Martin. Knihy a typografie. Vydání třetí, rozšířené. Brno: Host, 2017, s. 19. 
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oblíbených knih svého majitele, ale má plnit v prvé řadě reprezentativní funkci.“35 

Sběratelství odůvodňuje tím, že lidé sbírají knihy prostě proto, že jsou krásné. Lidská 

povaha podvědomě inklinuje ke krásnu. Sběratelé nakupují estetický zážitek. Knižní grafik 

by měl formovat vnímání estetiky ve svém okolí. „Má k tomu jedinečný prostředek – 

médium knihy –, pomocí něhož působí na čtenáře. Nejvíce obálkou, kterou upravuje 

pouťově nebo kultivovaně, podle své nátury, ale také volbou písma a prokladu, pečlivou 

sazbou, vkusnou ilustrací nebo jinou drobnou výzdobou. Může se to na první pohled zdát 

zanedbatelné, ale pět tisíc znaků na knihu není tak málo, aby nemělo smysl aspoň se o to 

pokusit. Upravíme-li nějakou obstojně prodejnou knihu, můžeme tím ovlivnit vnímání 

desítky tisíc lidí, v případě světového jazyka rovnou miliony… a to přece není úplně tak 

špatné.“36  

Některá nakladatelství do edičních plánů pečlivě vybírají tituly, které mnohdy 

vyhrávají na literárních soutěžích prestižní ceny. Spolupráce umělců, ilustrátorů, grafiků a 

typografů dávají v esteticky uvědomělých nakladatelstvích vzniknout opravdovým knižním 

skvostům. Přelom tisíciletí zažil odliv agresivní komercializace, pirátství a bezbřehého 

diletantství a celkové zklidnění dalo prostor vzniknout hodnotněji zpracovaným knihám. 

Také ekonomická situace nakupujících, kteří si stále více všímají nejen ceny, umožnila 

vytvořit poptávku po esteticky hodnotných knihách, které však většinou vyžadují vyšší 

rozpočet.37 Výkladní skříň současné knižní kultury pak vytvářejí prestižní ceny soutěží, 

jako jsou Zlatá stuha České sekce IBBY, Magnesia Litera, Nejkrásnější česká kniha roku, 

Nejkrásnější kniha Libri Olomouc, Nejkrásnější kniha podzimního knižního veletrhu 

Havlíčkův Brod a některé další.38 Svatava Urbanová shrnuje, že knihy se stále častěji 

stávají artefaktem, přestává vládnout nakladatelský chaos a vybraná nakladatelství jsou 

zárukou kvality edičního plánu. V procesu literární komunikace přestávají být rozhodující 

žánry a žánrové struktury, ty slouží spíše k orientaci. Rozhodující je pro ni modelový 

 
35 PECINA, Martin. Knihy a typografie. Vydání třetí, rozšířené. Brno: Host, 2017, s. 20. 
36 Tamtéž, s. 22–23. 
37 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. In: 

Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, 

s. 14.  
38 Tamtéž, s. 14. 
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přístup, tj. model směřující k přírodě, univerzu apod. Dále lze pozorovat kolaps věkovosti, 

tedy vymezení literárních děl podle věkového určení.39 

Magnesia Litera byla založena z iniciativy kulturního publicisty Pavla Mandyse a 

ceny uděluje od roku 2002 každý rok. Tato literární soutěšž si klade za cíl propagaci 

kvalitní literatury a dobrých knih. Svým formátem se snaží stát rovnocenně po boku 

Českého lva a Cen Thálie. Silný finanční partner zajišťuje důstojnou výši cen. Dílčí ceny 

jsou opatřeny vlastním grantem subjektů, jako jsou Knižní klub, Lidové noviny, nebo Obec 

spisovatelů. Od počátku udělování cen v tuto soutěž provázelo několik úskalí. Pavel 

Janáček a Jiří Trávníček vyčítají Magnesii Liteře furiantství, lhostejnost, nebo ducha 

kamarádských výpomocí. K prosazení patřičného titulu stačí, aby pro něj z pětičlenné 

komise hlasovali dva. Každá komise má také svého institucionálního garanta, který 

sestavuje složení poroty. Zhodnocení titulu porotou probíhá na rozdíl od polské ceny Nike 

neveřejně. V roce 2010 se z důvodů těchto úskalí ustavuje změna, kdy se zdvojnásobuje 

počet knihy v kategorii próza a hlasováním o hlavní ceně je pověřena asi stočlenná porota 

složená z literární obce.40 

Od roku 1992 pořádá Česká sekce (v prvním roce vzniku ještě Československá 

sekce) IBBY, Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu, soutěž Zlatá stuha. „Výroční 

cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež 

vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České 

republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem 

odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských 

knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako jsou putovní výstava ilustrací, 

výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj 

vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – 

Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec 

překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník 

národního písemnictví.“41 Největší světová knihovna pro děti a mládež, Internationale 

 
39 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. In: 

Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, 

s. 20. 
40 JANÁČEK, P.,  TRÁVNÍČEK, J. In: Ekonomie prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. 

Brno: Host, 2011. Teoretická knihovna, s. 389–391. 
41 Zlatá stuha [online]. [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: http://www.zlatastuha.cz/cs 
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Jugendbibliothek v Mnichově, vydává každý rok katalog dvou set padesáti nejlepších knih 

světa. Tyto knížky získávají ocenění s názvem Bílá Vrána a zařazují se mezi celosvětově 

výjimečné počiny v oblasti literatury pro děti a mládež.42 

1.4 Vývoj literatury pro děti a mládež na začátku tisíciletí 

Na přelomu tisíciletí se nejen v západní Evropě, ale i u nás začal proměňovat zájem o 

čtenářství a čtení. Otevřel se prostor pro malá nakladatelství, která se významně přičinila o 

vydávání ilustračně a graficky hodnotných knih. Mezi autory literatury pro děti se 

etablovali umělci s výraznou autorskou výtvarnou tvorbou, jako je Petr Nikl, František 

Skála, Petr Sís, nebo autoři knih pro dospělé jako Pavel Brycz, Viola Fischerová, Radek 

Malý, Markéta Pilátová aj.43 Zároveň se objevuje literatura pro „mladé dospělé“ (tzv. 

young adults), která tvoří přechod mezi literaturou pro mládež a literaturou pro dospělé. 

Tím se také zjemnila hranice mezi věkovými kategoriemi a v tomto kontextu hovoříme o 

tzv. all-age books, tedy knihách pro všechny čtenáře bez ohledu na věk.44 

  Z hlediska příjemce textu u současné autorské pohádky sleduje Lucie Marková dvě 

základní vývojové linie. Ta první apeluje na dětského čtenáře přes humorné a 

bezprostřední vyprávění a fantazii postavenou na dětském vnímání svého okolí. I přes 

komickou rovinu je text vystavěn tak, aby dětský recipient neměl obtíže odhalit didaktické 

a poznávací funkce pohádky. V rámci této skupiny se autoři snaží pobavit i dospělého 

čtenáře, protože kalkulují s tím, že knihu čtou dětem před spaním dospělí. Proto jsou knihy 

většinou koncipované do dvou rovin. V jedné rovině je děj se srozumitelnou pointou, ve 

druhé rovině je děj protkán myšlenkami, kterým porozumí jen postarší čtenář.45 

 Druhá vývojová linie odráží pohádky, které jsou výrazně protkány množstvím 

metafor a symbolů, skrze něž autoři předávají své perspektivy, životní zkušenosti a postoje 

ke světu. Příběhy tedy spíše inklinují ke starším recipientům, k mládeži a dospělým. Od 90. 

 
42 HERTL, David. Renáta Štulcová s knihou Růže a krokvice na seznamu 250 nejlepších dětských publikací 

na světě. ČRo Vltava [online]. 7.6.2010 [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/renata-

stulcova-s-knihou-ruze-a-krokvice-na-seznamu-250-nejlepsich-detskych-5126499 
43 ČEŇKOVÁ Jana. K současné české knize pro děti a mládež. In: Česká literatura pro děti a mládež (2000-

2011). Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012, s. 7–8. 
44 Tamtéž, s. 8. 
45 MARKOVÁ, Lucie. Cesty české autorské pohádky na začátku nového tisíciletí. In: Literatura pro děti a 

mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 113–114. 
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let lze podle Markové sledovat rovněž tendenci k lyrizaci autorské pohádky. Lyrizace se 

netýká pouze textu, ale i výtvarného doprovodu. Snovost a imaginace tak rozvíjejí 

čtenářovu představivost. Podíl na lyrizaci autorské pohádky mají především výtvarníci-

spisovatelé, mezi něž řadíme autory, jako je Pavel Čech, Petr Nikl, Jiří Černický nebo 

František Skála, a kteří přistupují k žánru pohádky originálně, kdy nerespektují jeho 

pravidla a vytvářejí si svá vlastní.46 

1.5 Autorská ilustrovaná kniha a její pojetí 

Fenoménu autorské ilustrované knihy se věnuje také Jana Čeňková. Jako umělecký artefakt 

můžeme autorskou knihu hledat u autorů, jako jsou Milan Knížák, Jiří Valoch, Dalibor 

Chatrný, Ladislav Novák nebo Jiří Kolář. Například Ladislavu Novákovi, Josefu Hiršalovi, 

Jiřímu Kolářovi nebo Bohumile Grögerové je vlastní využívání experimentálních poetik již 

od konce 50. let dvacátého století. Aktivní umělecká seskupení let šedesátých jsou 

charakteristická vzrůstem touhy po jedinečné umělecké tvorbě, při které vznikají autorské 

knihy.47 

V případě autorské ilustrované knihy hovoříme o díle jednoho autora vydaném 

v malém nákladu. Takové knihy vydávají zpravidla malá nakladatelství, například 

nakladatelství Baobab, Labyrint nebo Meander. Jana Čeňková přirovnává proces vzniku 

knihy k přípravě umělcovy vlastní instalace: „Zpravidla hovoříme o díle jednoho autora v 

obou uměleckých formách, tj. tvůrce sám vytváří text a ilustraci (případně i grafickou 

úpravu), které pak evokují jednotný smysl vyznění díla. Autor bývá přítomen výrobnímu 

procesu knihy, většinou kontroluje barevnost tisku a kvalitu papíru v tiskárnách; je to 

podobné, jako když si sám instaluje výstavu.“48 Autorské ilustrované knihy v domácí 

knihovně se stávají jakousi domácí galerií, kterou si můžeme pořídit snáze než díla volné 

tvorby. 

Druhou skupinu tvoří ilustrátoři, kteří svými ilustracemi doprovázejí texty jiných 

autorů. U nich lze dále rozeznat dva přístupy. První je tradiční provázení syžetu knihy. 

Tento přístup najdeme například u Renaty Fučíkové a jejích celostránkových epických 
 

46 MARKOVÁ, Lucie. Cesty české autorské pohádky na začátku nového tisíciletí. In: Literatura pro děti a 

mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 114–115. 
47 ČEŇKOVÁ, Jana. Slovo k české autorské ilustrované knize pro děti a mládež, Tvar. Praha: Klub přátel 

Tvaru, 2014, roč. 25, č. 21, s. 20. 
48 Tamtéž, s. 20. 
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obrazů v knize Aleny Ježkové Příběhy českých knížat a králů (2007). Také Anna 

Neborová, absolventka pražské Akademie výtvarných umění, se u svých ilustrací drží 

narativně věrné linie. V nakladatelství Meander ilustrovala metodou grafické koláže knihu 

Radka Malého Kam až smí smích (2009).49 Galina Miklínová, jejíž ilustrace znají velmi 

věrně mileniálové z prvních čtyř knih ságy o Harrym Potterovi, je dvorní ilustrátorkou jak 

prozaických, tak i básnických knih Pavla Šruta. S Radkem Malým vytvořila knihu 

František z kaštanu a Anežka ze slunečnic (2006) vydanou v nakladatelství Meander. 

Svými melancholickými ilustracemi paradoxně přispěl k literatuře pro děti a mládež také 

Jan Hísek, absolvent ateliéru knihy a písma na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 

Básnířce Viole Fischerové ilustroval knihu Co vyprávěla dlouhá chvíle (2005) vydanou 

v nakladatelství Meander. K hravým textům autorky vytváří Hísek svými temnými a 

magickými mezzotintami zajímavý protiklad. Kniha se dočkala ocenění Zlatá stuha České 

sekce IBBY za ilustrace a Litery v kategorii Kniha pro děti a mládež. 

Druhý přístup, který lze u neautorských ilustrátorů pozorovat, je snaha přiblížit se 

aktuálnímu multimediálnímu světu, na které je dítě dobře navyklé. V ilustracích tak 

najdeme prvky komiksu, street artu nebo digitálně generovaných obrazů. V nakladatelství 

Meander můžeme tyto prvky přiřadit knize Ivana Binara ilustrované Veronikou 

Podzimkovou Bibiana píská na prsty (2009). Obraz handicapovaného hrdiny v důsledku 

tematické tabuizace tak proniká do řady literárních děl pro děti a mládež až po roce 1989.50  

Příběh o holčičce na invalidním vozíku, která se ze svého postižení neuzdraví, je ilustrován 

v kombinaci s fotografiemi. Využití fotografie jako realisticky přesvědčivého média 

a hravých dynamických ilustrací vyvolají v malém čtenáři dojem, že příběh je založen na 

reálném základě.51  

Mezi současnými ilustrátory nelze opomenout Juraje Horvátha, zakladatele 

nakladatelství Baobab a zároveň pedagoga ateliéru ilustrace na pražské UMPRUM. 

Graficky upravil například knihy Co by se stalo, kdyby (2012) Daisy Mrázkové, Moc a 

vzdor (2018) Ilijy Trojanowa, nebo Cirkus! Chauve (2009) Jiřího Bilba Reidingera. 

 
49 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. In: Česká literatura 

pro děti a mládež (2000-2011). Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s. 36. 
50 URBANOVÁ, Svatava. Sedm klíčů k otevření́ literatury pro děti a mládež̌ 90. let XX. století́: (reflexe české́ 

tvorby a recepce). V Olomouci: Votobia, 2004. s. 132. 
51 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. In: Česká́ literatura 

pro děti a mládež̌ (2000-2011). Praha: Ministerstvo kultury České́ republiky, 2012. s. 38. 
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Ilustroval knihu Kloktat dehet (2007) Jáchyma Topola vydanou v nakladatelství Torst nebo 

knihu Egbérie a Olténie (2011) od Sylvy Fischerové vydanou v nakladatelství Baobab. 

Jako ceněný pedagog vychoval a vychovává novou generaci talentů ilustrátorů knih pro 

děti a mládež. 

1.6  Proměna čtenáře a čtenářského prostředí na přelomu tisíciletí 

Ve spolupráci s Národní knihovnou, výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere a za 

podpory Ministerstva kultury ČR vzniknul výzkum a následně vydaná publikace České 

děti a mládež jako čtenáři 2017. První výzkum byl realizován již ve školním roce 

2013/2014. U respondentů prvního výzkumu z věkové kategorie 6–14 let sledovali 

výzkumníci vývoj ve čtenářství. Noví respondenti byli rozděleni do tří kategorií, a to 

mladší školní děti ve věku 6–8 let, starší děti ve věku 9–14 let a mládež ve věku 15–19 let. 

Metodika výzkumu se dělila do kvantitativní a kvalitativní části. V rámci 

kvantitativního šetření bylo dotazováno celkově 2009 dětí zhruba stejnoměrně rozdělných 

do vymezených věkových kategorií. V kvalitativní části se uskutečnilo celkově 41 

individuálních rozhovorů s dětmi a jejich rodiči u věkové kategorie 6–8, s dětmi ve věkové 

kategorii 9–14 s písemným souhlasem rodičů a s mládeží ve věkové kategorii 15–19 let. 

Výzkum přinesl zajímavý vhled do čtenářských návyků českých dětí a mládeže. Na rozdíl 

od starších generací dětí a mládeže má dnes svůj podíl na volnočasových aktivitách i 

sledování YouTube a surfování po internetu, a to už i u mladších školních dětí. Předčítání 

knih rodiči dětem v předškolním věku je důležité pro vybudování čtenářských návyků dětí 

na prvním stupni základních škol. Využívání sociálních sítí kulminuje u mládeže ve věku 

15–19 let. Sociální kontakt je v tomto věku nejdůležitější, a proto sociální sítě převažují ve 

volnočasových aktivitách.52 

Z perspektivy českých rodičů je čtení stále vnímáno jako přínosné a důležité pro 

život dětí, zejména v souvislosti se vzděláváním. Výzkumy z let 2014 a 2017 ukázaly, že 

matky jsou frekventovanější čtenářky než otcové. Vzdělání rodičů je také důležité pro 

přístup dětí ke knihám. Čím vyšší dosažené vzdělání rodiče mají, tím více dětem předčítají 

a obdarovávají je knihami.53 Důležité je, že se vztah dětí i přes nápor médií a moderních 

 
52 FRIEDLANDEROVÁ, Hana, Irena PRÁZOVÁ, Hana LANDOVÁ a Vít RICHTER. České děti a mládež 

jako čtenáři 2017. Brno: Host, 2018, s. 34. 
53 Tamtéž, s. 38. 
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technologií ke čtení mezi lety 2014 a 2017 nezhoršil. U mladších dětí výrazně vzrostl podíl 

těch, které čtení velice baví, z čehož můžeme odvodit, že se zpestřila nabídka knih, a děti 

mohou vybírat čtivo podle svých preferencí. Na druhou stranu vzrostl počet dětí, které 

uvedly, že čtení knih považují za nudné, a které kromě školních učebnic nečtou knihy 

vůbec. Kniha by měla dítě zaujmout již na prvních stranách, protože v opačném případě 

málokdy knihu dočte.54 

Někteří rodiče si neuvědomují, že vkus dětí se mění, a proto dětem doporučují 

knihy, které se líbily jim, když byli ve stejném věku, ale které nemusí jejich děti oslovit. 

Zejména u mladších dětí je pro atraktivnost knihy důležitý vzhled obalu. Z hlediska 

prospěchu ve škole se potvrdilo, že jedničkáři hodnotí čtení knih jako zábavnou činnost a 

jsou si vědomi důležitosti knih pro osobní rozvoj a vzdělávání, zatímco žáci se špatným 

prospěchem považují četbu knih za nudnou činnost. Z výzkumu plyne také zajímavá 

kauzalita, totiž že pokud se z dítěte stane aktivní čtenář, je vysoká pravděpodobnost, že 

bude ve škole jedničkářem. Zjistilo se také, že více než třetině žáků se špatným 

prospěchem rodiče v předškolním a raně školním věku nepředčítali.55 

Pro podporu dětského čtenářství vznikají různé akce. Uherskohradišťská Noc 

s Andersenem, poprvé uskutečněná v roce 2000, se stala pozoruhodnou knihovnickou 

aktivitou. Předčítání knih pro nejmenší se již neomezuje na rodičovské předčítání, ale třeba 

na autorské čtení v knihovnách, veřejných prostorech, na různých festivalech a programech 

(Celé Česko čte dětem). Od roku 2012 je výrazným festivalem táborský Tabook, který 

organizuje Juraj Horváth s Terezou Horváthovou. Poskytuje prostor pro setkání malých 

nakladatelů s veřejností. Kromě domácích nakladatelů se účastní i několik zahraničních. 

Tabook je zaměřen především na autorskou ilustraci a obecně fenomén obrázkové knihy. 

Z hlediska rozvoje čtenářství je nedílnou součástí Tabooku i program pro základní a 

střední školy. Tento dvoudenní program je vhodný pro jednotlivé skupiny dětí i celé třídy. 

Program Tabooku pro školy zahrnuje divadlo, hry na motivy knih, čtení a práce s knihou, 

hudební workshopy, výstavy, dílny a další. 

S podporou Ministerstva kultury ČR od roku 2009 organizuje nakladatelství 

Meander již 11. rokem pražský literární festival pro děti a mládež Děti, čtete?, který je 

 
54 FRIEDLANDEROVÁ, Hana, Irena PRÁZOVÁ, Hana LANDOVÁ a Vít RICHTER. České děti a mládež 

jako čtenáři 2017. Brno: Host, 2018, s. 61–62. 
55 Tamtéž, s. 109. 
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součástí projektu UNESCO Praha město literatury a je vedle Světa knihy, Festivalu 

spisovatelů a Noci literatury jedním ze čtyř největších pražských literárních festivalů a 

jediný pro děti. V posledních letech se festival koná vždy na Kampě – v Salla Terreně, ve 

Werichově vile, dalších místech na Malé Straně a v Městské knihovně na Mariánském 

náměstí. Loni se konal prvně i mimo Prahu, v galerii 8smička v Humpolci. Základem je 

program dílen podle nově vydaných knih za předchozí rok, které jsou vybírány z katalogu 

Nejlepší knihy dětem. Dílny na festivalu podle jednotlivých vybraných knih jsou 

multimediální – nejen literární a výtvarné, ale také divadelní, filmařské, animátorské, 

hudební aj.  Festival Děti, čtete? se stal postupem let také mezinárodním, zváni bývají 

rovněž zahraniční umělci.  

1.7 K vývoji české poezie pro děti a mládež 

Co se týká poezie pro děti, je třeba pochopit ontogenetický vývoj dítěte. Pro ranou 

fázi je důležité, aby verše byly organizované rytmicky, neboť dětská komunikace s textem 

se odehrává v rovině rytmu a zvuku. Význam textu je v tomto případě až druhotný. 

V dalším vývoji se otevírá prostor pro básnické obrazy, neboť mohou rezonovat v dětské 

imaginaci. Didakticko-výchovný charakter v poezii pro děti převládal od počátku tohoto 

žánru v takzvaných alfabetických akrostiších, do kterých se postupně promítaly motivy 

náboženské a moralistní povahy. Tento didakticko-výchovný charakter se přes rozšiřující 

tematickou rozmanitost zachoval až do konce 18. století.56 

Experimentální poezie se projevila výrazně v šedesátých letech, mezi významné 

představitele se řadí Josef Hiršal (1920–2003) a Bohumila Grögerová (1921–2014) s jejich 

spoluautorskou knihou Co se slovy všechno poví (1965). Autoři byli ovlivněni světovou 

neo-avantgardou, hojně překládali texty Christiana Morgensterna. Experimentovali i po 

typografické stránce zaváděním kaligrafického písma v poezii. V šedesátých letech 

proběhla aktualizace námětů, motivů, jazykových prostředků a postupů v poezii pro děti a 

mládež. Získala tím prestiž a spolupodílela se na uměleckém vzestupu celé české literatury. 

Poezie má zásluhou těchto autorů více situační a jazykové komiky, absurdity, slovní hříčky 

a experimentu. Verš je někdy prozaizován, a tedy narušen ve své rytmické a slokové 

 
56 SIEGLOVÁ, Naděžda. Vývoj poezie pro děti. In: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové 

struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 

Praha: Portál, 2006, s. 50. 
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pravidelnosti. Nutná didaxe, moralita a ideologizující schematismus ustupují do pozadí. 

Díky těmto charakteristikám se tehdejší poezie pro děti sbližuje s dobovou básnickou 

tvorbou pro dospělé a stává se skutečným uměním.57 V letech šedesátých se také mění 

model pohádky a nově zažívá rozmach pohádka autorská. V té době dochází také 

k nejradikálnějšímu odklonu od tradiční pohádky lidové, a to hlavně u případu nonsensové 

varianty autorské pohádky.58  

 Po srpnu 1968 se však mnoho básníků „nové vlny“ (Josef Brukner, Jiří Kolář, 

Bohumila Grögerová, Ivo Štuka aj.) muselo odmlčet. Pavel Šrut psal pod pseudonymem. 

V sedmdesátých letech tak vycházely převážně reedice takzvaně nezávadných titulů. Až po 

smrti Emanuela Frynty v roce 1975 se ke čtenářům dostaly Písničky bez muziky, 

publikované v roce 1988, těžící z nonsensu slovních spojení a komiky situačních paradoxů. 

Zhudebněné Petrem Skoumalem se vryly do povědomí veřejnosti.59 

Pluralita 90. let umožnila odklon od zažitých kánonů a umožnila existenci různých 

proudů v oblasti témat, žánrů a jazyka. Autoři v reakci na postmoderní literární proudy 

vyzdvihují mnohotvárnost věcí a jevů, předkládají čtenáři jejich prostředí jako 

mnohovýznamové. 

Experiment žánrové syntézy je umocněn výtvarnou stránkou, vytvářející z knihy 

artefakt vzniklý z pera a štětce jednoho umělce. Takové dílo apelující na čtenářovu 

intuitivní ale i intelektuální stránku předpokládá rodičovské spolu-čtení. Petr Nikl 

neohraničuje čtenářovou fantazii.60 V důsledku tak vznikají hybridní žánry. 

Jako hybridní žánry jsou označovány texty, které obsahují charakteristiky různých 

žánrů, a proto je nelze příslušně kategorizovat pomocí žánrové terminologie v tradici 

západní literatury. Někdy je postačující podmínka pro hybridizaci žánrů jen neschopnost 

 
57 TOMAN, Jaroslav. Odkaz české nonsensové poezie pro děti (šedesátá léta 20. století). In: Cesty současné 

literatury pro děti a mládež: dotyky, kontexty, literatura pro mládež a didaktika. Slavkov u Brna: BM Typo, 

2006. Ladění (BM Typo), s 52. 
58 TOMAN, Jaroslav. Česká autorská pohádka devadesátých let 20. století. In: Cesty současné literatury pro 

děti a mládež: tradičnost - inovace. Slavkov u Brna: BM Typo, 2003. Ladění (BM Typo), s. 47. 
59 SIEGLOVÁ, Naděžda. Vývoj poezie pro děti. In: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové 

struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 

Praha: Portál, 2006, s. 70. 
60 Tamtéž, s. 82. 



 

 

21 

použití konvenční žánrové typologie.61 Petr Nikl do své pozdější tvorby vedle výtvarné 

stránky zapojil i hudební složku (například u knihy Jělěňovití z roku 2008). Hledání 

nového směru v poezii pro děti a mládež se děje nejčastěji žánrově druhovou 

kombinatorikou a experimentem s recepční vrstevnatostí.62 

  

 
61 NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, 

osobnosti, základní pojmy. Vyd. 1. Brno: Host, 2006, s. 316. 
62 SIEGLOVÁ, Naděžda. Vývoj poezie pro děti. In: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové 

struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 

Praha: Portál, 2006, s. 82. 
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2. Vybraná díla edice Modrý slon a jejich mediální ohlas 

Nakladatelství Meander se specializuje na vydávání knih pro děti a mládež. Knihy 

publikované v tomto nakladatelském domě jsou na vysoké umělecké úrovni s důrazem na 

volbu mnohdy atypických formátů, ušlechtilého grafického papíru, zvláštnosti typografické 

úpravy, dílčích ručních řemeslných prvků či polygrafické výpravnosti a obecně na 

celkovou uměleckou hodnotu. Mimo edici Modrý slon vydává nakladatelství Meander 

ještě edici Pražské legendy (ta je i v cizojazyčných mutacích), komiksovou edici Pro Emu, 

edici biblických příběhů manamana, nově úspěšnou edici pro nejmenší REPOLELO nebo 

nejaktuálnější edici k tvořivé práci s příběhy (malováním a vystřihováním) Chameleón. 

Pro toto nakladatelství je charakteristické výrazně výtvarné pojetí titulů s pečlivým 

redakčním zpracováním textů. Malý nakladatelský dům poutá pozornost pro vysokou 

literární, výtvarnou i typografickou kvalitu svých titulů, přičemž na začátku činnosti 

vydavatelství byl počet titulů velmi malý – v periodicitě dvě tři knihy ročně – ve srovnání 

s rokem 2018, kdy nakladatelství Meander vydalo bez dotisků třicet nových titulů, v roce 

2019 jich bylo dvacet šest. Nepřehlédnutelným se nakladatelství Meander stalo po úspěchu 

v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2003, kdy vyhrála Niklova výpravná, ručně vázaná 

pohádka s dokonale vytištěnými mezzotintami O Rybabě a Mořské duši, nominovaná také 

v kategorii dětská kniha v rámci cen Magnesia Litera 2003.63 

Inspirace pro založení nakladatelství Meander vznikla z prvních cest po uvolnění a 

otevření hranic během 90. let. V raných devadesátých letech si Ivana Pecháčková dle 

svých slov vozila ze zahraničí z různých muzejních obchodů výtvarně zajímavé knížky, a 

to ji inspirovalo k založení vlastního nakladatelství. Předtím měla zkušenosti 

z překladatelské knižní branže. I první titul nakladatelství byl inspirovaný americkou 

knihou o Vánocích a Santa Clausovi. Nakladatelka ho připravila k vydání rovnou v pěti 

jazycích, do nich je přeložili přátelé překladatelé. Adventní kalendář64 z roku 1997 sestává 

z 25 malých leporel skládaných na principu puzzle do jedné velké knihy. Odvážný počin 

z hlediska typografického a knihařského byl celý vyroben ručně. Když Ivana Pecháčková 

Adventní kalendář navrhla, nechala si jej patentovat jako průmyslový vzor a obcházela 

 
63 REISSNER, Martin. Zákrut plný krásných knih. Ladění. 2003, roč. 8 (13), č. 1, s. 44–45. 
64 Knihu ručně vyrábělo Knihařství SVOBODA ing. Pavla Svobody v Ústí nad Labem. První náklad se 

během dvou let vyprodal a několik set tisíc pokrylo náklady na vydání, dokonce i něco vydělalo. 
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s ním nakladatelství, z nichž žádné nechtělo knihu vydat, krom Albatrosu. Autorka se 

nakonec rozhodla leporela vydat sama.65 

Následovala Legenda o Pražském Jezulátku (1997, 1. vydání), jež se stala první 

knihou edice Pražské legendy. Po ní vznikla edice Modrý slon, ke které již Ivana 

Pecháčková přizvala dnes kmenového umělce nakladatelství Meander Petra Nikla, s nímž 

se v 80. letech seznámila přes svého kamaráda, budoucího sochaře Maria Kotrbu, na koleji 

Akademie výtvarných umění u Lužického semináře. Edice se datuje od roku 2000, kdy se 

připravovala kniha Pohádka o Rybitince napsaná v roce 1987. První spolupráce s Petrem 

Niklem začala ilustracemi Legendy o Golemovi z roku 1998 od Ivany Pecháčkové, která 

vyšla také v mnoha evropských jazycích. O počátcích spolupráce nakladatelství Meander 

s Petrem Niklem se vyjádřila Ivana Pecháčková takto: „Věděla jsem, že píše ty své úlety, 

jak on říká, ale on mě překvapil, protože rovnou vyndal ze šuplíku pět hotových knížek – 

ale jakých! Najednou jsem si vzpomněla, jak já jako dítě měla knížky od Stanislava 

Kolíbala, Adolfa Hoffmeistera, Kamila Lhotáka.“66 

2.1 Edice Modrý slon a osobnost Petra Nikla 

Edice Modrý slon je jedna z pěti edic nakladatelství Meander. „V edici Modrý slon 

vycházejí náročnější, umělecké autorské knihy pro děti. Právě tyto knihy nakladatelství 

proslavily – každá z nich je svého druhu sběratelským kouskem, prvních sto výtisků je 

zpravidla číslováno a obsahuje vlastnoruční podpis autora. Jsou to skutečně výjimečná 

díla.“67 

Edice Modrý slon je výrazně umělecky zaměřená, grafická úprava je promyšlená, 

tisk je zhotoven na kvalitních papírech (např. hlazený ofsetový papír použitý u titulu 

Jělěňovití od Petra Nikla). Pro edici Modrý slon je klíčový všestranný umělec Petr Nikl.68 

Narodil se v roce 1960 ve Zlíně do rodiny designérky plastových a nafukovacích hraček 

Libuše Niklové a akademického malíře Františka Nikla. Studoval Střední 

uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté přešel na pražskou AVU do 

 
65 JIRKŮ, Irena. Přepínám do pomalejšího módu. Ego!( Hospodářské noviny). 17.4.2020, s. 18. 
66 REISSNER, Martin. Zákrut plný krásných knih. Ladění. 2003, roč. 8 (13), č. 1, s. 44–45. 
67 Modrý slon. Nakladatelství MEANDER [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://www.meander.cz/modry-slon/ 
68 MALÝ, Radek a Josef NEŠPOR (eds.). Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015. s. 86.  
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ateliéru profesora Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka. V pětadvaceti letech založil loutkový 

soubor MEHEDAHA. V sedmadvaceti spoluzaložil uměleckou skupinu Tvrdohlaví, která 

si zvolila název podle kubo-expresionistické skupiny první republiky Tvrdošíjní. V roce 

1995 vyhrál cenu Jindřicha Chalupeckého. Petr Nikl je všestranný umělec. Zabývá se 

volnou tvorbou, ilustracemi, hudbou, sochařstvím, grafikou, performancemi a psaním. 

Realizoval mnoho výstav, například interaktivní výstavy Hnízda her (2000) v Rudolfinu, 

Orbis Pictus (2005) a Labyrint světla (2009). Za svou tvorbu získal ocenění Nejkrásnější 

česká kniha roku, cenu Anděl za album Nebojím se smrtihlava nebo ocenění Magnesia 

Litera v kategorii Kniha roku za Záhádky (2007) vydané v nakladatelství Meander. 

 Za debut Petra Nikla lze považovat knihu Vyhnání z ráje (Takitak, Praha, 1998), 

která získala ocenění Nejkrásnější kniha roku pro děti a mládež. Kniha Atlas saltA vznikla 

již v roce 2000, ale vydána byla až v roce 2002 v nakladatelství Aulos. V roce 2000 vyšla 

v nakladatelství Meander kniha Legenda o Golemovi, kterou Petr Nikl ilustroval. První 

autorskou knihou vydanou v nakladatelství Meander byla Pohádka o Rybitince (2001), 

která se stala zároveň první knihou v edici Modrý slon. Petr Nikl je taktéž autorem loga 

edice. Pohádka o Rybitince předurčila autorovo graficky nápadité, a v mnoha ohledech 

revoluční pojetí knihy pro děti a mládež, které se nese i dalšími Niklovými knihami 

v nakladatelství Meander.69 Netradiční formát a umístění vazby při horním okraji, při 

kterém čtenář listuje knihu shora dolů, a neočíslované stránky připomínají vlny moře a 

čtenář se jakoby nechává unášet pomyslným mořským proudem.70 Technikou mezzotinty 

je ilustrovaná i druhá Niklova kniha v edici Modrý slon, O Rybabě a Mořské duši (2002). 

Opět čtenáře zaujme netradiční přesah ilustrací při vnějším bočním okraji stránky s textem. 

Grafika paralelně odkazuje k vodní tematice, kdy jednotlivé odstavce odděluje vlnka. 

Morgensternův vliv je mnohými kritiky připomínán.71 

Od roku 2006 vychází s pravidelností každým rokem jedna autorská kniha. 

Lingvistické pohádky (2006) vznikaly, jak autor zmiňuje v předmluvě, již v roce 1994. 

Drobné příběhy doprovázené nápaditými ilustracemi se dočkaly ocenění a kniha se dostala 

 
69 MALÝ, Radek. Knihy (pro děti?) Petra Nikla. In: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: 

kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 104. 
70 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. In: 

Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, 

s. 16. 
71 Tamtéž, s. 17. 



 

 

25 

do finále Ceny Josefa Škvoreckého a získala dvě Zlaté stuhy České sekce IBBY. Veřejnost 

při čtení Niklových knih pochopila, že výrazně přesahují svět dětské literatury a zaujmou i 

dospělé čtenáře. Svatava Urbanová píše, že u Niklových knih „najednou neplatí striktní 

věkové vymezování recipienta, nebo striktní vymezování toposu a oddělování výtvarné a 

slovesné formy“.72 Tento fakt reflektovalo i nakladatelství Meander, a na zadní straně 

obálky další Niklovy knihy Záhádky (2007) již čteme: „Záhádky jsou další knihou pro děti 

i jejich rodiče.“73 Tento možná nechtěný vývoj Niklovy literární tvorby pro děti definitivně 

zahrnul mezi cílovou skupiny i dospělé čtenáře.74 Záhádky jsou částečně výtvorem 

zpracovaným v 90. letech, jak zmiňuje autor. Při tvorbě tak podle svých slov komunikoval 

se sebou jako s někým mladším.75 

 Po úspěchu Lingvistických pohádek z roku 2006 málokdo čekal, že Petr Nikl přijde 

následující rok s ještě úspěšnějším dílem. Záhádky (2007) vyhrály v nejpopulárnější knižní 

soutěži v České republice, Magnesii Liteře, cenu Kniha roku. Záhádky se od Niklových 

prvních knihy výrazně posunuly k hravosti. Rozřezané stránky do pruhů veprostřed knihy 

zapojují čtenáře do spolutvorby podle pravidel umělcovy hry. „Kniha v knížce“, jak uvádí 

Petr Nikl, posiluje interaktivní hru i spolupráci mezi autorem a čtenářem.76  

 V roce 2008 vychází kniha Jělěňovití, soubor básní a drobných próz, které vznikly 

jako doprovod autorových dřívějších ilustrací z let osmdesátých. Knihu graficky upravoval 

Robert V. Novák. Jedná se o bílý tisk na modrém papíře s ručně barvenou zelenou ořízkou. 

Některé Niklovy osvědčené nonsensové postupy v předchozích knihách se však již opakují 

a vyznívají tak do prázdna. Tato kniha také jako první přichází s CD diskem s autorským 

přednesem textů z knihy. Audio výrazným způsobem oživuje texty knihy. Performance je 

vedle Niklovy literární tvorby jeho nejsilnější doména. V rozhovoru pro MF Dnes se 

ohledně svých autorských čtení vyjádřil Nikl takto: „Nesnáším situace autorských čtení, 

kdy zveřejňuji něco, co je určeno čtenáři a jeho četbě v intimním prostředí. Té povinnosti 

 
72 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. s. 136. 
73 NIKL, Petr. Záhádky. Praha: Meander, 2007. Modrý slon (Meander). 
74 MALÝ, Radek. Knihy (pro děti?) Petra Nikla. In: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: 

kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 105. 
75 HORÁČKOVÁ, Alice. Fantaskní a vtipné Niklovy Záhádky. Mladá fronta DNES. 1.12.2007, s. 33 
76 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. In: 

Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, 

s. 17. 
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se vyhnu tím, že na místě vytvořím improvizovanou divadelně-hudební produkci. […] Zdá 

se mi to takové obtížné, i když jen čtu nebo se o to snažím, užívám zvukové efekty v řeči. 

Autorské čtení je pro mě spíš záminka k události, k performanci. Dnes to bude zážitek pro 

všechny smysly, podle podmínek, možností a prostředí divadla, rozhodně bude mé čtení i 

velmi vizuální.“77 V porovnání audio záznamu a knihy tak potom text vychází poněkud 

strnule. Definitivní zachycení podoby textu v knize nesvědčí.78  

Petr Nikl posunul hranici svého experimentování ještě dál s titulem Blázníček 

(2009). Vydání takto nekonformní knihy je sázkou do loterie a zároveň kulturní událostí.79 

Nakladatelská anotace popisuje Niklovu nonsensovou poezii jako „sbírku podivínů, které 

autor v průběhu let potkal, ať už v životě, nebo ve své fantazii“. Přeshádky (2010) také 

obsahují rozstříhané stránky, které vybízejí čtenáře k přeskládání a hře s obrazem.80 

Témata Niklovy poezie mohou být pro dětského čtenáře nepochopitelná. Přibližuje se jim 

však formou hry s jazykem a se světem.81 Rituální opakování stejného výrazu blízké 

mantře, prudké zvraty smutku a veselí, bláznivosti a vážnosti ostatně odpovídají i způsobu 

Niklových hudebně-divadelních performancí. 

Petr Nikl svým osobitým přístupem smazává hranice cílových skupin, kdy je kniha 

pro děti a mládež zajímavá i pro dospělého čtenáře, ať už z estetického, nebo sběratelského 

hlediska. Literární kritika si především klade otázku, nakolik jsou Niklovy knihy vhodné 

pro děti. „Niklovy knihy – stejně jako jeho interaktivní výstavy, písně a divadelní 

představení – nejsou rozhodně určeny jen pro děti, díky své komplexnosti dokáží oslovit i 

dospělé. Probouzí v nich ztracenou a zcepenělou obrazotvornost, zatímco dětem vytváří 

svět, který je pro ně přirozený – možná přirozenější než ten reálný. Nikl se ale dětskému 

čtenáři nepodbízí. Nijak mu vnímání nezjednodušuje, nepředpisuje, neposkytuje vodítko 

 
77 CHMELÍKOVÁ, Kristýna. Nikl chce při čtení rapovat. MF DNES. 2.7.2008. s. 04. 
78 MALÝ, Radek. Knihy (pro děti?) Petra Nikla. In: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: 

kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 106. 
79 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. In: 

Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, 
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80 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. In: Česká literatura 

pro děti a mládež (2000-2011). Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s. 32. 
81 MALÝ, Radek. Knihy (pro děti?) Petra Nikla. In: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: 

kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 107. 
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pomocí sdílené zkušenosti či poučování. Dítě je zcela ponecháno svému světu a může se 

nechat unášet nespoutaným proudem představivosti.“82 

Z hlediska literární kritiky má mnoho kritiků obtíže kategorizovat Niklovy autorské 

knihy. Kateřina Tučková člení současné výtvarné trendy v knižní tvorbě pro děti podle 

autorství. Do první skupiny řadí knihy jako dílo jediného autora. V této skupině je 

například Petr Nikl se svými knihami-artefakty vydanými v nakladatelství Meander.83 

Radim Kopáč připouští, že nemůže z perspektivy dospělého posoudit, do jaké míry 

Niklovým knihám děti rozumí.84 Petr Nikl přiznává, že svou literární tvorbu pro děti zprvu 

nezamýšlel. Niklovy knihy tak nelze poměřovat s tradiční tvorbou literatury pro děti a 

mládež. Autor totiž své literární počiny v základě neadresuje dětskému publiku. Necítí se 

být svázán s diskurzem literatury pro děti a mládež. Pouze po dětském čtenáři požaduje, 

aby přistoupil na jeho vlastní pravidla hry.85 

2.2 Mediální ohlas a pojem kritiky 

Podle slovníku žurnalistiky je literární kritika „souhrnné označení pro žánry 

publicistického až vědeckého stylu, které umělecký projev popisují, interpretují a hodnotí, 

častokrát s oporou v metodice konkrétního vědeckého či filozofického směru. 

V publicistice se tento pojem užívá pro kritiku bohaté škály různých žánrů umění 

(literatury, filmu, hudby, výtvarného umění aj.) a žánrů, stojících na pomezí umělecké 

tvorby a publicistiky (kritická esej aj). Literární kritika je součástí literární vědy, 

konstituující se již od antiky. Vstřebává různé diskurzy a schémata, které přinášejí 

filozofické koncepty“.86 

Literární kritika je důležitým prostředníkem mezi autorem a publikem. Úkolem 

literárního kritika je sledovat, co je v literární tvorbě nové, aby mohl podávat čtenářské 
 

82 KITTLOVÁ, Markéta. Záhádky. In: 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. 1. vyd. V 

Praze: Albatros, 2013, s. 215. 
83 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. In: Česká literatura 

pro děti a mládež (2000-2011). Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012. s 33. 
84 KOPÁČ, Radim. Lingvistické pohádky. CzechLit [online]. [cit. 2020-02-15]. Dostupné z: 
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a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 136. 
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veřejnosti zprávy o aktuálních publikacích doprovázené svými komentáři. Tímto poskytuje 

veřejnosti doporučení, bez kterých by se publikum v záplavě textů ztratilo. Dnešní typ 

literární kritiky se rozšířil v osvícenství, během něhož se měnila čtenářská veřejnost. Je 

otázkou, nakolik je osvícenstvím vymezený model literární kritiky schopný reagovat na 

narůstající vliv nových médií, která apelují na zvýšenou rychlost sdělení a aspekt 

aktuálnosti. Nad osvícenský model literární kritiky se v 20. století ujaly žánry fejetonu a 

literární talkshow. V Česku se literární kritika rozvíjí od národního obrození v 19. století.87 

V případě kritiky literatury pro děti a mládež vycházely již v meziválečném období 

krátké seznamy, které pojednávaly o knihách pro děti a mládež. Ty vycházely pod názvem 

Dobré knihy dětem v časopise Úhor, ve kterém jako redaktor působil Václav František Suk 

(1883–1934), zakladatel dnešní Sukovy studijní knihovny literatury pro děti a mládež.88 

Během komunistického režimu ve 20. století byl dialog mezi spisovateli a čtenáři 

omezen cenzurou, literární kritika byla přísně hlídána, o jakých titulech píše a jak o nich 

píše. Od kritiků se očekávalo, že se budou podílet na propagaci spisovatelů sloužících 

režimu. Po pádu režimu a zrušení cenzury se situace literárních kritiků v literární 

nadprodukci stala komplikovanou. V literárních periodikách se často objevovala sousloví 

„krize literatury“ nebo „krize kritiky“.89  

Tato krize přesahující několik desetiletí je podle Romana Kandy, bývalého 

redaktora a zástupce šéfredaktora Tvaru, způsobená jevem, jenž se nazývá intelektuální 

lenost. V podstatě se jedná o krizi myšlení. „Literární kritik by neměl k textu přistupovat s 

hotovými šablonami či přímo předsudky, dogmatickými hodnotovými rámci, zkrátka s 

uzavřeným pojmem díla nebo autora. To však neznamená, že by neměl mít nějakou 

koncepci literatury, a tudy vcházíme na bezútěšný terén literárněkritické současnosti. 

Zatímco v dobách dřívějších hrozil dogmatismus zideologizovaných norem, dnes je situace 

skoro navlas opačná (ne že by ideologie vymizely): převládá vágnost, konfúze, 

 
87 NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, 
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89 JANOUŠEK, Pavel. Kritiku snaž se, stejně za to můžeš ty! Tvar. 2017, roč. 28, č. 3, s. 16. 
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argumentační nejasnost. Převládá banální fráze, která se neštítí ventilovat vlastní 

předsudky a osobní animozity, nad poctivým soudem“90 

U kritiky literatury pro děti a mládež je podle Radka Malého kritická reflexe tvorby 

nedostatečná. „Časopis Ladění zanikl, takže my, co se touto oblastí zaobíráme i teoreticky, 

si nemáme kde vyměňovat názory, není kde knihy recenzovat, chybí možnost vyzdvihnout 

kvalitní tituly. Stále se samozřejmě pořádají nějaké tematické konference, tyto knihy se 

občas recenzují i v běžných literárních žurnálech, ve Tvaru, v Hostu, ale bolestně chybí 

odborný časopis pro tuto produkci“91  

Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury Ladění vycházel od roku 1996 do roku 

2010. Jako čtvrtletník jej vydával Ústav literatury pro mládež (ÚLM) Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně. „Původně měl název Zpravodaj Ústavu literatury pro 

mládež, neboť byl založen se záměrem informovat veřejnost zejména o činnosti 

vydavatele. Avšak vzhledem k rostoucímu zájmu přispěvatelů a odběratelů a také 

v souvislosti s existenční nejistotou Zlatého máje, do té doby jediného listu 

specializovaného na reflexi dětské literatury, časopis postupně zvyšoval své ambice: nabídl 

prostor všem odborníkům, kteří se zabývají dětskou literaturou, začal věnovat pozornost 

problematice dramatické výchovy a otázkám literárněvědné přípravy budoucích učitelů 1. 

stupně základních škol atp.“92  V tištěné podobě začal časopis vycházet roku 1996, předtím 

pouze formou cyklostylu a xeroxu.  

Juraj Horváth hodnotí v roce 2014 literární část kritiky dětské literatury jako 

poměrně rozvinutou, na rozdíl od kritiky výtvarné části, která není inspirativně 

interpretující. „Pokud se píše o dětské literatuře, což obecně není žádná sláva, je na tom její 

literární část ještě poměrně dobře. Když se ale v recenzích snaží kritici zhodnotit ilustraci, 

nanejvýš se dozvíme, že je půvabná. Kritika je mechanická a autoři, kteří píšou o dětské 

literatuře, většinou nemají vhled a píšou vlastně jen jakési upoutávky nebo anotace. 

Kdybych měl spočítat dobré recenze, které inspirativně interpretují, bylo by jich jako prstů 

na jedné ruce. V našich velkých médiích pro recenze není prostor – i když to také souvisí 

s tím, že nejsme velká země jako třeba Francie, kde noviny mají svou rubriku věnovanou 

 
90 KANDA, Roman. O klinické smrti literární kritiky. Ravt [online]. Revue Ravt 6/2016 [cit. 17-5-2020]. 

Dostupné z https://itvar.cz/o-klinicke-smrti-literarni-kritiky. 
91 MALÝ, Radek. Byl bych někdy rád, kdybych psát nemusel. Host. 2016, roč. 32, č. 3, s. 86. 
92 Ladění. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=255 
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dětské literatuře nebo komiksu. Chybí tu bohužel ale i výraznější historická reflexe na 

odborné nebo akademické úrovni.“93 

V posledních letech se však tato situace zlepšuje. Literární kritiku pomáhá 

zušlechťovat cena Kritik roku, pořádaná časopisem Tvar od roku 2017. Ve čtenářské 

anketě zvané Tvárnice vybírají čtenáři osobnost české kritiky, která poté vybere Literární 

dílo roku. Kandidáti jsou sestavováni redakcí Tvaru. Pokračování seznamů doporučujících 

tituly pro děti a mládež v meziválečném období můžeme spatřovat v katalozích Nejlepší 

knihy dětem, které sestavuje Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY, a 

které již od roku 2013 vychází na přelomu října a listopadu. Od roku 2018 vychází 

nepravidelně v literárním obtýdeníku Tvar také příloha Triangl. Čtyři listy jsou věnované 

ryze literatuře pro děti a mládež, a to formou rozhovorů, recenzí, esejů a studií. 

Časopis Host vzniknul již v meziválečném období. Po pár peripetiích vychází 

obnovený měsíčník od roku 1990, redakce sídlí v Brně. S periodicitou deset čísel ročně 

přináší aktuality, recenze, rozhovory, představuje začínající autory a aktuální témata 

v literatuře. Literární noviny poprvé vyšly v roce 1927. V létě roku 2009 převzal vydávání 

současný vydavatel Miroslav Pavel. Od roku 2014 je periodicita Literárních novin měsíční. 

Biblio je příloha Literárních novin, vychází dvanáctkrát do roka od roku 2014. Přináší 

zprávy a zajímavosti o literatuře a knižní kultuře. Obsahem jsou recenze i rozhovory. Jedna 

recenze každého čísla je věnována literatuře pro děti a mládež. Vydávání Literárních novin 

bude pozastaveno po vydání čísla 6/2020, které vyjde koncem května 2020. Server 

iLiteratura.cz vzniknul mezi roky 2000 a 2002. Je obsáhlým zdrojem pro přehled 

aktuálního stavu knižní nabídky. Archiv obsahuje anotace, recenze, rozhovory, studie a 

další. České literární centrum Czechlit.cz působí od roku 2017. Podílí se na informování 

veřejnosti o současné knižní kultuře, propagaci české literární tvorby, a aktivně podporuje 

osobnosti české literární scény. Na svém webovém portálu Czechlit.cz poskytuje přehled o 

vybraných titulech a autorech, propagační materiály a stručné vzdělávací přehledy o vývoji 

domácí literární scény. 

Pro analýzu mediálních ohlasů jsem v této práci zvolil dva tituly Petra Nikla z edice 

Modrý slon vydané v nakladatelství Meander a jeden titul z edice Modrý slon od jiného 

autora. Jako první titul byly zvoleny Niklovy Záhádky, které získaly mnoho ocenění a 

 
93 Nerezignovat a tvořit [online] A2 04/2014.  [cit. 14–5–2020]. Dostupné z 

https://www.advojka.cz/archiv/2014/4/nerezignovat-a-tvorit 
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v roce 2008 cenu Magnesia Litera v kategorii Kniha roku. Knize se před i po výhře v této 

soutěži věnovalo několik recenzních článku v denním tisku i literárních časopisech. Jako 

druhý titul z Niklovy tvorby byla zvolena kniha Jělěňovití. Kniha vydaná na podzim roku 

2008 následovala po Záhádkách, kritika ji tak měla pod drobnohledem a znovu vyšlo 

několik recenzí v denním tisku i literárních časopisech. 

 Jako třetí kniha z edice Modrý slon byla zvolena Velká cesta Malého pána, která 

byla nominovaná na Magnesii Literu, ale nominaci neproměnila. Nicméně i tak jí několik 

recenzentů věnovalo pozornost. Rešerši kritické odezvy na knihy z edice Modrý slon byla 

provedena v NEWTON Media monitoringu médií. 

2.3 Záhádky Petra Nikla 

Záhádky jsou krátké básně o zvířatech různých velikostí, od brouků až po slona. Niklovy 

jedinečné ilustrace doprovázejí básně. Díky grafickému řešení lze v ústřední části knihy 

skládat různé tvory. „Básně jsou nejčastěji krátkými příběhy či pohádkami, jejichž děj je 

rozvíjen na základě jazykové hry s pojmenováním zvířete (s jeho původem či zvukovou 

podobou). Zvuková podobnost vede Petra Nikla k domýšlení souvislosti obsahové, 

jakkoliv je z reálného pohledu ztřeštěná. Součástí knihy je také vložený příběh o Sníčkovi, 

který putuje a hledá svého kamaráda Sloňase – ale aby jej našel, musí se ponořit do snu. I 

Niklova kniha představuje takový sen, svébytný svět, který Nikl stvořil pro svoje čtenáře i 

sám pro sebe, svět, v němž popřel pravidla logiky a přenechal hlavní úlohu fantazii a 

hře.“94 

Záhádky byly vydány v nakladatelství Meander v roce 2007. V doslovu Ivan 

Wernisch sepsal devět poznámek k Záhádkám, v nichž popisuje Niklovy básně jako „ještě-

ne-řeč, kouzelná zaříkávání, písemné i výtvarné projevy bláznů…“95 Dále v poznámkách 

přirovnává Niklovu tvorbu k poezii nonsensu a zmiňuje autory Lewise Carolla, Christiana 

Morgensterna, Paula Klee, Henriho Micheauxe, Maxe Ernsta a další. Záhádky svým 

netradičním uspořádáním stránek, kdy v polovině knihy může čtenář volně kombinovat 

ilustrace s prozaickými úryvky díky rozřezání stránek na tři vodorovné pruhy, kladou 

otázku, zdali tuto variaci próza ještě unese. Petr Nikl se v rozhovor o knize vyjádřil takto: 

 
94 KITTLOVÁ, Markéta. Záhádky. In: 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. 1. vyd. V 

Praze: Albatros, 2013, s. 214. 
95 NIKL, Petr. Záhádky. Praha: Meander, 2007. Modrý slon (Meander). 
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„Příběh i obrázky mají na každé stránce tři části, které se dají vzájemně prohazovat s 

ostatními a napojení má pokaždé logiku. Těch roztřetinovaných listů je osm, což umožňuje 

asi tisíc kombinací. Když jsem knížku poprvé otevřel, musel jsem ji rychle zavřít, jelikož 

se mi z těch možností udělalo špatně. Je to trošku pekelný nástroj.“96 Fabule prozaické 

části se však v jednotlivých pruzích opakuje kolem témat snění (protagonistou je pták 

Sníček), surreálna, bez určení času i prostoru. Proto ani kombinování textu neochuzuje 

sdělení autora. 

Po ocenění Magnesia Litera v kategorii Kniha roku se tak stalo poprvé, co porota 

zvolila publikaci primárně určenou dětským čtenářům. Nikl se tímto oceněním stal 

skutečným renesančním umělcem, přidáme-li prestižní ocenění Magnesia Litera k ceně 

hudebního Anděla 2004 za alternativní album Nebojím se smrtihlava, ceně Nejkrásnější 

české knihy roku (Lingvistické pohádky, Záhádky, Jělěňovití) nebo Cenu Jindřicha 

Chalupeckého pro výtvarníky do 35 let.97 Porota Magnesie Litery 2008 popsala Záhádky 

jako „soubor poetických textů oživují témata a postupy z pomezí jazykového a výtvarného 

experimentu, který ruší logiku řeči a její automatismy. Kniha má interaktivní charakter, 

autor nabízí čtenáři ve vložených trojdílných listech na téma snů aleatorní postupy 60. let 

dvacátého století a možnost vytváření svých příběhů. Nonsensové hříčky i křehké pastely 

meditujícího výtvarníka činí ve snové krajině za pohádkou mnohé pro pochopení umělce 

ve stadiu tvorby. Divotvorné ‚záhádky‘ častokrát nabývají groteskní podoby bludných 

kruhů, točenic, vřeten, plazů, ba dokonce různých fantazijních dětských útvarů. Petr Nikl 

tak vytváří poetické obrazce, které vybízejí k herní aktivitě a tvořivé spoluúčasti každého 

čtenáře.“98 

 Kniha byla oceněna v roce 2007 ministrem kultury cenou Nejkrásnější česká kniha 

roku v kategorii Literatura pro děti a mládež: 1. místo. V roce 2008 získala Literu v 

kategoriích Kniha pro děti a mládež a Kniha roku. Po výhře v soutěži Magnesia Litera 

následovala výhra Zlaté stuhy České sekce IBBY v kategorii Krásná kniha pro děti a 

mládež jako celek.  

 
96 HORÁČKOVÁ, Alice. Fantaskní a vtipné Niklovy Záhádky. Mladá fronta DNES. 1.12.2007, s. 33. 
97 BOROVAN, Aleš: Knihou roku se staly Záhádky Petra Nikla určené dětem. E15, 21.4.2008, s. 28. 
98 Záhádky. Magnesia Litera [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: https://www.magnesia-litera.cz/historie/ 
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2.4 Kritický ohlas Záhádek Petra Nikla ve vybraných médiích  

2.4.1 Kulturní a literární časopisy 

Před soutěží Magnesia Litera v dubnu 2008, kdy byly Záhádky oceněny v kategorii Kniha 

roku, vyšly čtyři recenze. Jedna v kulturním týdeníku A2 od Pavla Sladkého, druhá od 

Martina Peciny v časopise Host a dvě další v kulturním obtýdeníku Tvar od Jany 

Matějkové a Radka Malého.  

V kulturním týdeníku A2 vyšla v prosinci 2007 recenze Pavla Sladkého s názvem 

Niklova potvorná říše. Záhádky Petra Nikla klade do skupiny all-age books, se kterými si 

přijdou na své nejen děti, ale i jejich rodiče, podobně jako tomu bylo i u Lingvistických 

pohádek. V první části knihy, textové, dominuje podle autora okouzlení zvířecí říší. Důraz 

klade na zvukomalebnost slov a asociace. Nápaditým vrcholem je pro Sladkého zpracování 

šestnácti archů knihy, které jsou nařezány na třetiny a vytvářejí tři proužky, které lze 

vzájemně kombinovat. „Nikl nabízí mnoho variant tvora, který se při každém otočení 

jakéhokoli proužku mění. Textová část o Sníčkovi a Sloňasovi, která prostřední pasáž 

doprovází, takový efekt nemá, protože interaktivní listování a skládání různých variant 

příběhu už působí jako trochu přebujelý nonsens.“99 Autor zdůrazňuje podstatu pohádek a 

říkadel v Niklově tvorbě, které mu umožňují uvolnit ruce jeho poetickým smyšlenkám. 

 V druhé polovině recenze autor rozebírá doslov od Ivana Wernische a pozici 

Záhádek v literatuře pro děti a mládež. Wernisch zde podle Sladkého odhaluje, proč jsou 

Záhádky spíše pro starší děti, a přidává svou perspektivu. „Obavy z toho, zda v panoptiku 

nečíhá něco nebezpečného, nejsou pro mladší děti zrovna motivací ke čtení a prohlížení. 

Ilustrace působí hravě, ale ne příliš vřele, je tu také málo sytých teplých barev. Možná Nikl 

počítá s určitou dávkou odvahy a s rodičovským doprovodem coby se vstupným do svého 

zooparku se srostlými lamami, ušatými červomouchami, nosochoboty a tlustými černými 

hady s neutrálním výrazem.“100 Podle Sladkého mohou Záhádky propojovat dětský a 

dospělý svět skrze hru a kreativitu. Objevují tak nové říše a dimenze, zároveň však 

zpochybňují ustrnulé verze světa. Tento přístup odráží současný filozoficko-sociologický 

pohled o nestálosti a povaze ustanovených konvencí. 

 V závěru recenze se autor zaměřuje na vydavatelskou praxi nakladatelství 

Meander. Spolu s nakladatelstvím Baobab je řadí mezi ta nakladatelství, která se snaží 
 

99 SLADKÝ, Pavel. Niklova potvorná říše. A2 kulturní týdeník. 2007, roč. 5, č. 51, s. 8. 
100 Tamtéž, s. 8. 
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klást na literaturu pro děti a mládež vyšší nárok. „V záplavě odbytých překladů a 

nesystematické (nebo žádné) práce s domácími autory vyniká jak jejich úzký výběr 

zahraničních prací a ilustrátorská práce, tak rozvíjení původní prozaické tvorby i poezie 

pro děti. Že nakladatelství osloví Violu Fischerovou, vydává ‚dětského‘ Františka Skálu a 

dá dohromady Radka Malého s Galinou Miklínovou, je kvalitou samo o sobě – nejen v 

situaci, kdy například drobnější dětské tituly ‚tvoří‘ i autoři, kteří nejsou způsobilí vytvořit 

rým, natožpak udržet rytmus nebo obohatit dětskou slovní zásobu.“101 

V dubnu 2008, pár dní před vyhlášením Záhádek Knihou roku v soutěži Magnesia 

Litera 2008, vyšla v kulturním obtýdeníku Tvar dvojrecenze Jany Matějkové a Radka 

Malého. Recenze Jany Matějkové má název Jiní by takové opičárny nepsali. V úvodu 

autorka vysvětluje úskalí recenzování knih pro děti. „Hodnotitel pouze zřídka oslovuje 

případného čtenáře přímo – literární a pedagogické časopisy i denní tisk sleduje zpravidla 

publikum o poznání starší. Obrací se tedy spíše k určité dospělé autoritě, která teprve může 

zajímavou knížku dítěti přistrčit.“102 Z tohoto poznatku vychází několik paradoxů. Dětští 

čtenáři mohou svou literární nevytříbeností snadno podlehnout křiklavé podbízivosti. 

Dobrý vkus jim tak může být vštípen zkušeným dospělým. A to i navzdory tomu, že 

údajně tráví rodiče se svými dětmi nad knihou stále méně času. Nakladatelé tak mohou za 

těchto podmínek sázet i na dospělé sběratele, kteří nemají úmysl knihou vychovávat. 

Autorka dále zmiňuje pozici nakladatelství Meander jako zajímavou pro sběratele, díky 

jeho zvyklosti očíslovat a signovat prvních sto knih své umělecké edice Modrý slon.  

Petr Nikl je podle Matějkové umělcem se širokým portfoliem aktivit a zaštiťuje 

princip kreativní hravosti. „Pro mě je to smrtelně vážná věc, zrovna tak jako kosmický 

výzkum. Infantilitu nechápu jako naivitu, ale oproštěnost od ješitných reakcí, které 

komunikaci brání. Hra je pro mě něčím, co sebe samo může mazat, co narušuje běžné 

reakce, co si není sebou jisté, jak proběhne a jak skončí. A mně se líbí pobývat v něčem, 

kde se mé ego rozpouští a kde je otevřené pole možností nahlédnout na věci alespoň na 

chvíli z bodu nula.“103 Kniha je pro Petra Nikla artefaktem, na jehož vzniku se podílí 

výtvarně i literárně. Ke čtenářovi přistupuje jako k sobě rovnému, a tak jeho tvorba není 

 
101 SLADKÝ, Pavel. Niklova potvorná říše. A2 kulturní týdeník. 2007, roč. 5, č. 51, s. 8. 
102 MATĚJKOVÁ, Jana. Jiní by takové opičárny nepsali. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19, č. 08, 

s. 2. 
103 NIKL, Petr. In: Jiní by takové opičárny nepsali. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19, č. 08, s. 2. 
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zatížená didaktickou snahou čtenáře o čemsi poučovat. Nabízí mu však možnost rozvíjet 

zábavnou, nikoli snadnou formou svého ducha. 

V závěru autorka chválí přívětivou obálku knihy, ilustrace s jasnou linií, barevnost 

a hru s papírem. Z poetické stránky vyzdvihuje využití rýmu, zvířecí tematiku, parafrázi 

známých básniček, zvukomalbu a celkově nonsensový charakter textů. Autorka chválí 

rozvíjení dětské kreativity. „Pokaždé před sebou máme poctivou hru, jejímž výstupem je 

originální artefakt: kniha. Ta může posloužit jako zábavný a obohacující nástroj hry i pro 

dítě – vždyť přece kniha by na ně měla klást nároky, překračovat jeho mantinely, rozvíjet 

jeho fantazii, kreativitu, slovní zásobu, schopnost soustředit se.“104 

 

Recenze Radka Malého nese název Petr Nikl v říši za zrcadlem. Malý otevírá recenzi 

vzpomínkou na setkání s Petrem Niklem na Veletrhu dětské knihy v Liberci roku 2008. 

Tam si uvědomil, že Niklovy performance nejsou znepokojujícím komunikačním 

nedorozuměním, ale „že jeho ‚tvoření‘ v samých základech stojí na předestření se, vydání 

se publiku, které je ale zároveň stejnou mírou ignorováno a necháno sobě napospas. Že to 

není komunikační nedorozumění, že to tak má být. Jako by Nikl vystupoval v zemi za 

zrcadlem, kde má vše svou vlastní ne-logiku, a nechává na vnímatelích svých děl, jestli 

jeho hru přijmou. Liberečtí adolescenti se náramně bavili, i když při Niklově výstupu šlo o 

vše jiné než o avizované představení knížek Záhádky a Lingvistické pohádky“.105  

Autor poznamenává, že tato „vyšinutost“ korespondovala s Niklovým 

výtvarnictvím, divadelnictvím a performancemi. Ve chvíli, kdy se před širokou veřejností 

etabloval i jako hudebník a autor literatury pro děti a mládež, spustil na těchto polích menší 

revoluci. Do jaké míry je Niklova tvorba revoluční, porovnává Malý s tradicí nonsensové 

poezie v českých zemích. Jako klasický případ jmenuje Písničky bez muziky od Emanuela 

Frynty a jako aktuální příklad knížky veršů pro děti od Pavla Šruta vydané v Pasece. K 

těmto básníkům přidává i Christiana Morgensterna, k jehož tvorbě je Niklova poezie často 

přirovnávána (dokonce i v doslovu Záhádek napsaném Ivanem Wernischem). „V žádném z 

nich by však Nikl nenašel blížence – nonsensová poezie všech tří zmíněných pánů je totiž 

veskrze poučená jejich literární zkušeností na různých polích, a proto – snad nejen – 

 
104 MATĚJKOVÁ, Jana. Jiní by takové opičárny nepsali. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19, č. 08, 

s. 2. 
105 MALÝ, Radek. Petr Nikl v říši za zrcadlem. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19, č. 08, s. 2. 
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navzdory svému označení vždy obsahuje nějaký ‚smysl‘, nějakou na hlavu postavenou, ale 

přesto logiku, nějaký příběh směřující odněkud někam, od nápadu k pointě.“106 

Autor poznamenává, že v Záhádkách bychom podobný „smysl“ hledali jen obtížně. 

Proto dává Nikl nonsensu v literatuře pro děti a mládež nový rozměr. Ani jednotící linka 

není podle Malého v Záhádkách k nalezení. Rozptyl textů v Záhádkách sahá přes mnoho 

různých žánrů. „Každý text smýká čtenáře někam jinam, tu do krajiny bajek, tu do 

dětských říkadel, tu do podivuhodných, ale i infantilních filozofických úvah, tu do oblasti 

tradičních vázaných veršů a vůbec nejčastěji do krajiny slovních hříček a zvuků, kterými se 

text nechá nést, až bez pointy vyšumí (Ještě rád / budeš mít / ještěra… z jelena / je tvá tvář 

/ zjevena).“107 

V závěru se Malý pozastavuje nad redaktorsko-nakladatelskou snahou dát knize 

určitý tvar. Podotýká, že ačkoliv text na obálce knihu jasně určuje dětem a jejich rodičům, 

stále více se o takovéto knihy zajímají sběratelé, a Záhádky jim v tomto ohledu vycházejí 

vstříc. „Pokud ale chceme za čtenáři vidět děti, pak asi ty hodně malé, četbou 

nepoznamenané, které se Niklovou spontaneitou nechají unášet a nic víc nečekají. Ale 

těžko si představit, jak ony vnímají Niklovy ilustrace, a hlavně, jestli by jim rodiče takto 

luxusně povedenou publikaci vůbec dali do rukou. Záhádky jsou pro mě víc než kniha, 

která je nedokáže plně postihnout; jsou konceptem. A Petra Nikla je proto radno vychutnat 

si naživo.“108 

 

V časopise Host vyšla v březnu, rovněž před oceněním Magnesia Litera v kategorii Kniha 

roku (ale již po nominaci na Literu za knihu pro děti a mládež) recenze Martina Peciny 

s názvem Niklovy záhádky rozkoší. Martin T. Pecina vystudoval grafický design a pracuje 

jako typograf. Pracuje pro mnoho českých nakladatelství, jako jsou Host, Odeon, Titanic, 

Akropolis, pro Národní galerii v Praze, ale i pro instituce jako Národní památkový ústav 

nebo Archiv města Brna. Pravidelně se vyjadřuje ke grafické a typografické úpravě knih na 

svém blogu, do obtýdeníku Host a v dalších českých i zahraničních periodikách. Jeho 

sbírka poezie Perverše (2010) vydaná v nakladatelství Host vyhrála cenu Nejkrásnější 

 
106 MALÝ, Radek. Petr Nikl v říši za zrcadlem. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19, č. 08, s. 2. 
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kniha roku 2010. K důležité typografické literatuře patří i příručka Knihy a typografie 

(2011), taktéž vydaná v nakladatelství Host.  

 Zajímavé je, že Petra Nikla uvádí jako nejvíce známého v souvislosti s uskupením 

Tvrdohlaví, zatímco již o tři čtvrtě roku později je Nikl vyzdvihován v recenzi NIKL JE 

NIKL JE NIKL od Radka Malého jako etablovaný autora knih pro děti. Reflektuje se tím 

výrazná proměna v tvorbě Petra Nikla. Martin Pecina dále představuje Nikla jako 

všeumělce, který všechny své umělecké dovednosti na polích malby, divadla a hudby spojí 

do knižní tvorby pro děti. Také se pozastavuje nad tím, zdali rodiče kupují knihu spíše 

dětem, nebo pro své potěšení, až děti usnou. 

Pecina knihu chválí po grafické a typografické stránce, také ji považuje za artefakt. 

„Kniha je doslova a do písmene (či až do poslední pastelkové linie) výtvarným artefaktem. 

Každá její část má svébytné místo v kompaktní struktuře hravého vyprávění. Na luxusním 

papíře sametové barvy se vyjímají subtilní kresby v pastelových odstínech, vyvedené ještě 

o stupeň pečlivěji než druhdy dívčí malůvky v památnících mého dětství. Zdatně jim 

sekunduje dvojice sesterských písem delikátní kresby Dederon Sans a Dederon Serif od 

mladého písmaře Tomáše Brousila.“109 V závěru se autor pozastavuje nad prostřední částí 

Záhádek, kde je šestnáctistránkový arch rozřezaný na třetiny, a který je podle něj 

naprostým vytržením z roviny obvyklosti. Neskrývá potěšení z toho, že kromě 

mainstreamových spotřebních knih vycházejí i takové knihy, které své čtenáře kultivují a 

mají možnost oslovit více generací malých i velkých čtenářů. Záhádky jsou podle něj 

srovnatelné s výjimečnými díly minulých desetiletí. 

 

V Literárních novinách je o Záhádkách pouze zmínka v rubrice Knihovnička ze září 2008. 

Tomáš Juriga zde představuje Záhádky jako propojení Niklova písemného a malířského 

projevu. „V Záhádkách se snoubí Niklova touha po ladnosti projevu s promyšlenou 

koncepcí. Najdeme zde hravé básně i krátké příběhy prapodivných zvířat, jejichž jména 

vznikají přesmyčkou či spojením jmen známých zvířátek. Pro Nikla typická interaktivita 

nechybí ani v Záhádkách, pomocí nastřihaných listů čtenář může spojovat různé texty a k 

nim přiřazovat všelijaké ilustrace, které mu Nikl nabízí. Mícháním neslučitelného tvoří 
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pestré, dříve nepoznané fiktivní světy. Vše v knize obsažené spoluvytváří hravě 

nonsensovou atmosféru, připomínající světy textů Christiana Morgensterna.“110 

 

2.4.2. Denní tisk 

V denním tisku vyšla v lednu 2008 recenze Jaroslava Provazníka v rubrice Orientace 

Lidových novin před soutěží Magnesia Litera a recenze  Petra Fischera v Hospodářských 

novinách, v návaznosti na proběhlou Magnesii Literu 2008. 

Že Záhádky nejsou knihou primárně určenou pro děti zmiňuje i Petr Fischer 

v recenzi v Hospodářských novinách. Trefně si vypůjčil glosu básníka Ivana Wernische. 

„Nedoporučuje se českým poetům choditi po cestách, které míjejí rozum. Všelijaká 

pokušení, všelijaké nástrahy tam přece číhají. Člověk neví, kam až by mohl zabloudit. Co 

kdyby do zmatků vlastního nitra.“111 Petr Nikl tak podle autora tvoří výjimku. Jeho 

nonsensová poezie jde ruku v ruce s barvitými ilustracemi. A umělcovo nitro není nic 

jiného než duše dítěte v těle muže. To, že se knihou roku stala poezie pro děti, svědčí podle 

Fischera o slabším ročníku prozaických titulů.  Cenu Magnesii Litery za prózu obdržela 

kniha povídkek Lubomíra Martínka Olej do ohně, která ačkoliv byla zvolena jako nejlepší 

mezi prozaickými nominacemi, není podle Fischera „ničím výjimečná kniha“.112 

 

Recenze Jaroslava Provazníka s názvem Průhledy do světů Petra Nikla vyšla v lednu 2008. 

Pro Petra Nikla je společným jmenovatelem hra, píše autor v úvodu. „Hra jako princip, hra 

jako pohled na svět a na život; skoro by se chtělo říct: hra jako způsob života. Díky hře s 

čímkoli, co se v knize nabízí – s písmeny, se slovy, verši, rýmy, linkami, barvami, bílými 

místy, papírem a jeho hranicemi… – vytváří autor pestrobarevný svět, který nás při každé 

nové návštěvě jeho knihy překvapí něčím, čeho jsme si předtím nevšimli. Ale co je 

důležité: v tomto světě nevládne svévole. Můžeme do něj vstoupit jen tehdy, budeme-li 

dostatečně vnímaví a pokorní a jsme-li ochotni otevřít knížku nikoliv proto, abychom ji 

‚zhltli‘, ale abychom si našli čas a – řečeno Michalem Ajvazem – ‚courali se‘ po jejích 

stránkách.“113 

 
110 JURIGA, Tomáš. Knihovnička. Literární noviny. 2008, roč. 19, č. 39, s. 16. 
111 FISCHER, Petr. Knihou roku se poprvé stala knížka pro děti. Hospodářské noviny, 21.4.2008, s. 9  
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 V případě Pohádky o Rybitince (2001) a O Rybabě a Mořské duši (2002) byly 

objektem hry nejdříve obrazy – básnické i výtvarné. Proměnu sledujeme v případě 

Lingvistických pohádek (2006), kde se objektem hry stává jazyk. Podle autora je objektem 

hry v případě Záhádek vyprávění. Nejedná se o příběhy samoúčelné, jak autor píše. 

Záhádky jsou podle něj upřímné a přinášejí nakažlivé potěšení ze hry. Zdůrazňuje také, že 

pro dítě může být obohacující za podmínky přítomnosti dospělého, který má chuť tuto hru 

sdílet. 

 Jako techniku, která je Niklovi nejvíce blízká, uvádí autor koláž či asambláž. Tím 

se liší od jiných recenzentů, kteří vidí Niklovu nejsilnější stránku v performanci. 

V ústřední části Záhádek, kde jsou strany rozřezány, vcházíme podle autora do 

trojrozměrného světa asambláže, který vytváří labyrint, v němž čtenář bloudí. Learovsko-

fryntovský nonsens již podle Provazníka za poslední desetiletí u nás zplaněl. K inspiraci 

Petra Nikla řadí, stejně jako mnoho dalších kritiků Christiana Morgensterna, ale i 

francouzskou skupinu Oulipo. Recenzi uzavírá s konstatováním, že tvorba pro děti není pro 

Nikla žádnou přidruženou disciplínou, ale naopak tvoří neodmyslitelnou integrální součást 

jeho rozvětvených aktivit. Přisuzuje mu i klíčovou roli v proměně české dětské knihy za 

poslední desetiletí. 

 

2.4.3 Internetová a elektronická média 

Na portálu Českého literárního centra Czechlit.cz vyšla recenze Petra Matouška. Autor 

recenzi otevírá odkazem na Christiana Morgensterna, který je inspirací Niklovy poetické 

tvorby. Záhádky jen potvrzují tento vývoj po morgensternovské linii svou hravostí a 

výtvarným experimentem. „Po souboru Lingvistických pohádek (2006) o prazvláštní fauně 

z míst, kde mateřština puštěná ze řetězu ‚dělá kotrmelce‘ a spoléhá se na kombinatoriku, 

dada a verbální automatismy, je v těchto miniaturách ještě patrnější, jak je perspektiva věcí 

u Nikla současně příběhem podle Saint-Exupéryho imperativu ‚Nakresli mi beránka!‘ jenž 

jako materiál k fantazírování přebývá v dárkové krabici a vyčkává na definitivní tvar.“114 

 Autor však připomíná, že jsou Niklovy nejzdařilejší verše jsou mnohdy jen ozvuky 

básní světového i domácího formátu. Neboť poezie pro děti je ve své nonsensové podobě 

tou nejsilnější. Podobně hodnotí i formu rozřezání archu na pruhy. „A stejně tak nás 
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nejspíš tolik neohromí stránky řezané dvakrát napříč a nabízející trik s ‚převlékáním‘ 

protagonisty, jenž bývá rok co rok k vidění v každém z pavilonů boloňského veletrhu a 

pramení už ve výbojích 60. let, kdy je v ‚praštěných‘ výpravách za kulisy pohádky využili 

například Ludvík Aškenazy s Bohumilem Štěpánem.“115  

Na závěr autor přidává již mnohokrát zmíněné dilema ohledně toho, pro kterou 

čtenářskou skupinu je kniha vlastně určena. „Ještě markantněji než v Lingvistických 

pohádkách je však docení spíš děti uvnitř dospělých než sami nejmenší, s nimiž by se 

tvůrce býval rád podělil o to, co život v umění obnáší. Nutkavou touhu po rovnováze? 

Nekonečný zápas a věčnou nejistotu? Hovínko různých velikostí? Pro dětskou hlavinku to 

není sdělení z nejlehčích. Počítá podle všeho spíš s viktoriánským zbožněním dítěte jako u 

Lewise Carrolla, ale je pravda, že nějak se ten kruh konečně rozetnout musí.“116 

 

2.4.4 Shrnutí mediálního ohlasu 

Niklovy Záhádky zaznamenaly mnoho mediálních ohlasů, nejvíce ze všech zkoumaných 

titulů. Už jen tento kvantitativní údaj nasvědčuje tomu, že v roce 2008 vzbudily Záhádky 

velkou pozornost literární kritiky. Zajímavým faktem je, že většina recenzí byla 

publikovaná ještě před nejprestižnějším oceněním Magnesia Litera v kategorii Kniha roku 

2008. Analýzou ohlasů uvedených výše je možné shrnout do několika zajímavých 

poznatků. Téměř všichni recenzenti polemizovali nad tím, kdo je skutečným adresátem 

Záhádek. Nejčastěji se předpokládá dětské a rodičovské spolu-čtení, přičemž rodič je 

průvodcem dítěte, které by jinak mohlo být uměleckou náročností od čtení Záhádek 

odrazeno. V případě Záhádek se tak projevuje trend smazávání hranic věku čtenářů, kdy 

jsou knihy méně vymezeny pro čtenářské skupiny ohraničené věkem. 

 Mezi publikum řadí Martin Pecina a Jana Matějková také sběratele, pro které je 

sbírka knih z edice Modrý slon zajímavá díky zvyklosti číslovat a signovat prvních sto 

výtisků. Zajímavým detailem, nad kterým se pozastavili Pavel Sladký, Martin Pecina a 

Petr Matoušek, je atypické rozřezání listů v knize. Zatímco po výtvarné stránce ocenili 

funkci tohoto řešení jako novou a přínosnou, po textové stránce se například pro Pavla 
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Sladkého jedná o „přebujelý nonsens“. Dle Petra Matouška toto koncepční grafické řešení 

pramení již v tvorbě 60. let.  

 Mediální ohlasy se ve velké části věnují osobnosti Petra Nikla. Shodují se v jeho 

nesporném přínosu na poli literatury pro děti a mládež, ačkoliv Petr Fischer zdůvodňuje 

výhru ceny Magnesia Litera v kategorii Kniha roku slabším ročníkem prozaických titulů. 

Martin Pecina řadí Záhádky po bok výjimečných děl minulého desetiletí. 

2.5 Jělěňovití Petra Nikla 

Kniha Jělěňovití je pátý titul Petra Nikla vydaný v nakladatelství Meander v roce 2008 

jako 26. svazek umělecké edice Modrý slon. Odpovědným redaktorem je Miloš Voráč, 

grafickou úpravu navrhnul Robert V. Novák. Niklovy ilustrace pro tisk připravil Pavel 

Kadlec. Sazba je z písma Gloriola. Tisk je na papíře Geltex Prima o gramáži 115g/m2. 

Na předsádce knihy jsou vložené ilustrace Petra Nikla, stejné jako ty v druhé části 

knihy Co píšou jeleni?, na třetí liché straně je umístěn signet, logo nakladatele. Následuje 

motto v podobě básně Christiana Morgensterna Měsíční tvary v překladu od Josefa Hiršala. 

Proti mottu, na sudé stránce, je další ilustrace. Patitul je v tomto případě vynechán, 

následuje titul rozšířený i na protější sudou stranu. Následuje copyrightová sudá strana a na 

protější liché straně již titul první kapitoly. Tiráž obsahuje kromě obvyklých údajů také 

údaje o typografické sazbě, použitý papír s gramáží, ale také řádek pro ruční vepsání čísla 

výtisku. Tiráž není poslední potištěnou stranou, jak tomu bývá zvykem.117 Za tiráží 

následuje stopáž k přiloženému CD albu, které se nachází na zadní předsádce, v přídeští. 

Hřbet knihy je rovný, podobně jako u předchozích publikacích Petra Nikla vydaných 

v nakladatelství Meander. V roce 2008 vyhrála kniha Jělěňovití cenu Nejkrásnější česká 

kniha roku – Cena SČUG HOLLAR za ilustrace a byla nominována na cenu Czech Grand 

Design.  

Přiložené CD obsahuje písničky, které jsou podle Nikla staré okolo 26 let, a pro 

nahrávání do knihy je musel „oprašovat“, jak tomu bylo i v případě části ilustrací. „Někdo 

to může brát jako že to je zajímavý booklet k cédéčku, někdo zase že to cédéčko je k té 
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knížce. Ale není to bonus dvou tří věcí, je to třicet minut nahrávek. Beru to jako 

homogenní věc.“118 

2.6 Kritický ohlas Jělěňovitých Petra Nikla ve vybraných médiích 

2.6.1 Kulturní a literární časopisy 

O Jělěňovitých vyšla recenze Radka Malého v obtýdeníku Tvar, dvě recenze Tomáše 

Vučky v časopise Host a v rubrice Typomil recenze Martina Peciny.  

V prosinci 2008 vyšla v obtýdeníku Tvar recenze Radka Malého s názvem NIKL 

JE NIKL JE NIKL. V tomto roce byla Niklova kniha Záhádky vyhlášena knihou roku 

v soutěži Magnesia Litera. I to se odráží v recenzi. Radek Malý v úvodu představuje Petra 

Nikla již jako autora etablovaného v nakladatelství Meander. Připouští, že po takovýchto 

úspěších je těžké navázat další tvorbou, ale to se nejeví jako problém u Petra Nikla. 

Záhádky otevřely Niklovi dveře k nesvázané kreativitě, jak už napovídá samotný název 

knihy Jělěňovití. „Jako furiantský kousek se jeví už název díla: dát knize nevyslovitelný 

titul (zkuste si to – mně se stále vzpírá první háček) svědčí o nakladatelské odvaze, ale 

zároveň o jasném signálu pro čtenáře, že tentokrát je Niklův um opravdu puštěn ze 

řetězu.“119 Autor připomíná, jak zmínil i Nikl v rozhovoru, že ilustrace předcházely 

samotný text o mnoho let. K tomu humorně poznamenává: „Je-li tomu skutečně tak, že 

výtvarná složka knihy předcházela textu, nabízí se otázka, jak se Nikl vypořádal s 

‚ilustrováním knihy textem‘.“120 

 Malý se vyjadřuje odděleně k první a druhé půli knihy. Chválí první půli, kde se 

setkáváme s bizarními jelenům podobnými stvořeními. V této části je nejpatrnější 

návaznost na Niklovu předchozí tvorbu. Pro autora je také částí z celé knihy tou 

nejzajímavější. Nachází však i slova výtky pro poezii. „K pocitu nepříjemného drhnutí v 

tomto cyklu však dochází u začasto epických básní v klasickém sevřeném tvaru. Tradiční 

forma, rýmy, rytmus verše – to vše zachycené do písmenek neodpovídá Niklovu naturelu, i 

když za texty prosvítá důkladná redakční práce.“121 

 
118 NIKL, Petr. In: Petr Nikl: Jělěňovití. Český rozhlas Vltava. [online] 27.11.2008. [cit. 2020-03-22]. 

Dostupné z https://vltava.rozhlas.cz/petr-nikl-jelenoviti-5158158 
119 MALÝ, Radek. NIKL JE NIKL JE NIKL. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19. č. 21, s. 22. 
120 Tamtéž, s. 22. 
121 Tamtéž, s. 22. 
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 Ohledně druhé části knihy je autor kritičtější. „Druhá část knihy (Co píšou jeleni) 

se vyznačuje především jiným výtvarným doprovodem. Mezzotinty vystřídají kresbičky 

dokumentující, jak píšou jeleni. Autor pravděpodobně sám tyto kresby ‚přeložil‘ do češtiny 

– a měl tak vzniknout soubor jeleních mouder. Jenže záměr se nepodařilo docela naplnit a 

místo jeleních mouder většinou čteme Niklova moudra o jelenech. Moudraaforismy, 

sentence, skorohaiku, nápady a průpovídky… dosti rozkolísané kvality. Některé texty jako 

by vznikly kvůli zvukomalbě, jiné kvůli vtipnému dvojsmyslu, a pak jsou některé, nad 

kterými zůstává rozum stát (‚Když to jelenům v psaní nejde, jdou si zatroubit.‘). Jeleni jsou 

zde povětšinou představeni jako trochu ješitní psaníchtiví ňoumové (‚Někteří jeleni píší 

pořád o lese, jako by všechny větve vyrůstaly z jejich parohů‘) a vůbec nejvíce o celém 

charakteru oddílu vypovídá závěrečná myšlenka: ‚Kdyby jeleni nic nepsali, věděli bychom 

o nich prd.‘“122 

 Po obrazové stránce autor vyzdvihuje tisk bílou barvou na temně modrém papíře, 

navozující atmosféru nočního lesa. Technika mezzotintu je pro Nikla příznačná precizností 

a snovostí. Druhá část knihy je po obrazové stránce hlubší, spirituálnější. Přiložený 

hudební nosič je pro Malého zajímavým bonusem, stejně tak i doslov studentky septimy 

pražského gymnázia, Niklovy knihy jsou přece pro děti i dospělé od pěti let, tak proč by 

doslov nemohli psát sedmnáctiletí. V celku knihy nakonec i takový text funguje.  

Přiložené cédéčko s devatenácti miniaturami – zhudebněnými básněmi – pobaví, korunuje 

celé dílo a možná až ono mu dává utajovaný smysl. Tedy že po smyslu netřeba pátrat. Že 

Nikl zůstává bytostným improvizátorem, jemuž možná ne vždy svědčí zhmotňování 

těkavých myšlenek na stránkách knih. Recitované a zhudebněné se texty vyloupnou z 

písmenek a fungují „tady a teď“.123 

 

V rubrice Typomil měsíčníku živé literatury Host napsal recenzi v únoru 2009 typograf 

Martin Pecina. Ve svém typografickém rozboru knihy se v úvodu zabývá typografickým 

řešením názvu Jělěňovití. „O oněch rozmnožených háčcích v titulu Nikl tvrdí, že Jelenům 

přidávají parohy, o grafické úpravě říkám pro změnu já, že začíná být krapet vyčpělá. O 

celou koňskou délku oběma posledními knihami designér Robert Novák bezpochyby 

překonává dřívější grafiku Petra Nikla (i jeho pozdější spolupráce s Vladimírem Vimrem), 

 
122 MALÝ, Radek. NIKL JE NIKL JE NIKL. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19. č. 21, s. 22. 
123 Tamtéž, s. 22. 
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přesto se jen těžko bráním dojmu, že Novák v poslední době stále dokola recykluje jedno 

jediné pojetí knižní grafiky… ale už mne nemá čím překvapit a nadchnout, což je obrovská 

škoda.“124  

 Dále Pecina vytýká techniku ražbu barvou nebo kovovou fólií, která se u Roberta 

Nováka, grafika Jělěňovitých a dalších knih vydaných v nakladatelství Meander, opakuje 

na mnoho svazcích. Jmenovitě se v případě nakladatelství Meander jedná o knihy O 

Rybabě a Mořské duši (2. vydání), Záhádky, Jělěňovití od Petra Nikla a Velká cesta 

Malého Pána od Lenky Uhlířové. Pecina zmiňuje i tisky vydané mimo nakladatelství 

Meander, jmenovitě katalog k výstavě Dekadence (2007), V barvách chorobných (2006), 

Kniha v českém kubismu (2004) a knižní katalog Umění je abstrakce (2003). Posun je 

podle autora znatelný pouze ve střídání potahového materiálu a změně ražené barvy. „O 

stále stejnou technologii vlastně tak docela nejde, koneckonců čtenáře jméno úpravce i 

vývoj jeho grafické úpravy pramálo zajímá; ale každé takové opakování bez přidané 

hodnoty je nezanedbatelným varovným signálem především pro samotného autora: je 

projevem stagnace anebo také eufemistického označení pro stagnaci – stylu. O stylu víme 

vlastně jen to, že je Smrťák grafického designu, že signalizuje ulpívání na jediném 

ozkoušeném řešení, bez touhy po zdravém risku, experimentu. O kolik snazší a rychlejší je 

využít dříve vyzkoušené, to už ví dávno každý designér, který za svou práci požaduje 

peníze…“125 

 V závěru recenze Pecina upustí od typografického i grafického rozboru, a hodnotí 

obsah. Básně a ilustrace Jělěňovitých jsou pro autora „dalším korálkem na dlouhé šňůře 

autorovy výtvarně-literární tvorby, dalším vysokým tónem, tentokrát půlnočně modrým; a 

z potemnělého lesa knižních dvoustran k nám vystupují bělostní parohatí jeleni, mufloni i 

ostatní vysoká zvěř s oduševnělým výrazem a mimo zemským (nadpozemským) zjevem, 

jemuž se odolává jen těžko“.126 Přidaný kompaktní disk se zhudebněnými texty je pro 

Pecinu přidanou hodnotou, v době psaní recenze dokonce týden nejhranějším albem 

v autorově diskotéce. „O tom, že si Jělěňovití odnesou některou cenu z Nejkrásnějších 

českých knih roku 2008, snad ani nepochybuji, výtvarně i technicky jsou totiž nepochybně 

na vysoké úrovni – tentokrát jsem ale osobně vlastně docela zklamaný a vtírá se dosti drzá 

 
124 PECINA, Martin. O stylu, o Niklovi a i o opakování v typografii. Host. 2009, roč. 24, č. 2, s. 55. 
125 Tamtéž, s. 55. 
126 Tamtéž, s. 55. 
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a pokory prostá otázka, zda autorům samotným ke štěstí postačí dělat každé Vánoce 

bramborový salát s loňskou majonézou, nebo už nastal čas vyzkoušet něco trochu 

jiného.“127 

 

V časopise Host dále vyšla recenze v březnu 2009 od Tomáše Vučky s názvem 

Podivuhodné tóny Petra Nikla. Vučka rozebírá knihu Jělěňovité z hlediska literárně 

teoretického. „Z tmavomodré snové hloubky stránek vystupují uspořádané verše i neverše, 

pár slov spojených do kouzelného nesmyslu, vypovídajícího o tajemném tanci jelenů, o 

jejich vlnících se parožích, jimiž vpisují do nočních mlh obrazy svého světa. Ocitáme se 

kdesi na rozhraní pohádkového a surrealistického světa, za hranicí bludného kořene, kde se 

ustálený význam slov hroutí a přetváří ať již do překvapivě nových a hravě naivních 

obsahů či do zauzleného poetického ne-smyslu.“128 Autor přiznává, že běžné literárně 

teoretické pojmy jsou v případě poezie Petra Nikla nepoužitelné, neboť ta je zbavena 

logiky a kauzality. Stejně tak vidí i zařazení Jělěňovitých do oblasti pohádkové literatury 

nebo literatury pro děti a mládež obecně. Text je podle autora žánrově i stylově 

neuchopitelný, jen obtížně kategorizovatelný. „Navzdory tomu je ale pociťovatelný a 

téměř hmatatelný: z neurčitých slov, z náznaků smyslu i ne-smyslu vyrůstají smyslově 

konkrétní estetické prožitky hloubky, měkkosti, něhy, ale též tajemství a krásy. Nikl jako 

by se nepozorovaně přehoupl ze sféry čistě literárního textu do oblasti hudby, do měkkých 

linií ztajených tónů: 

 

‚Sedla mi sova na klín, pohroužil jsem se do snu, jako kdybych byl leknín, který 

chce unést sosnu. Když jsem otevřel oči, byla ta sova ta tam, možná mám mlhu vlčí, 

možná se sám sobě zdám…‘ 

 

 Smyslové pociťování Niklových textů je ovšem spíše niternými ozvěnami, 

znovunalezenými hlasy, jimiž promlouvají záchvěvy dávno ztracené dětské imaginace v 

duši dospělého čtenáře. Hluboký tón veršů je v zápětí rozrušován hravostí, lehkou ironií i 

absurdností, jako by tajemství a zádumčivost byly také jen jednou z ustavičně se 

proměňujících rovin, ztrácejících smysl v momentu, kdy si čtenář myslí, že se ho zmocnil. 

 
127 PECINA, Martin. O stylu, o Niklovi a i o opakování v typografii. Host. 2009, roč. 24, č. 2, s. 55. 
128 VUČKA, Tomáš. Podivuhodné tóny Petra Nikla. Host. 2009. roč. 24, č. 3, s. 50. 
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Od melancholicky jemných a vyzrálých veršů přechází autor k dětským říkankám, avšak i 

ty skrývají osten elegantní ironie a vtipné hravosti:  

 

 ‚Oči lesklé, tiše funí pa pa pa pa pa pa pa pakůň, pa pa pa pa pa pa pa pakůň, 

zrcadlí ho v noci tůň. Nosem saje vlhkou vůni pa pa pa pa pa pa pa pakůň, pa pa pa pa pa 

pa pa pakůň vdechuje tu lesní tůň.‘“129 

  

Podle Vučky kniha ve čtenáři podnítí imaginaci, otevře ireálný svět kouzel. 

Ilustrace jsou pro Vučku taktéž klíčové. „Integrální součástí textů jsou autorovy ilustrace, 

které svým zamženým výrazem podtrhují atmosféru slova: z tmavomodrých stránek jako z 

příkrovu lesní noci vystupují bledé, avšak jemné a něžné přízraky parohatých, vyplouvají z 

temných mýtin jako přízračné bytosti. Kresby se pohybují mezi surrealistickou, 

naivistickou, ale též symbolistní formou, aby současně přesné kategorizaci unikaly 

podobně jako text. Promlouvají o baladických tajemstvích, neuchopitelnosti i zázračném 

světě probuzené obrazotvornosti. Jejich téměř geometrická přesnost, ladnost linií i měkkost 

stínování se pohybuje mezi snem a zjevením.“130 

Autor v závěru pojmenovává Jělěňovité jako estetický artefakt. Knihu je podle 

autora nutné vnímat jako celek. Text, ilustrace a celková grafická úprava jsou vzájemně 

neoddělitelně spjaté.  

 

2.6.2. Denní tisk 

V Mladé frontě Dnes vyšel článek Kláry Kubíčkové Z Petra Nikla budeš jelen. V úvodu 

představuje Nikla jako etablovaného umělce s mnoha oceněními, který už tradičně vydává 

v nakladatelství Meander. Zmiňuje Niklovu hudební tvorbu a v souvislosti s tím i CD 

přiložené ke knize Jělěňovití. „Ostatně i součástí nových Jělěňovitých je cédéčko s 

devatenácti skladbami, jejichž jediným interpretem je Nikl s maximální dávkou 

minimalismu a fónické poezie. Jeho jělěňovitá stvoření píšou pomocí paroží, a tedy 

dvojitě, kolouchové by také chtěli psát, ale protože ještě nemají čím, promýšlejí si to, 

hnědé kozy šrouborohé začnou vrtat v Kašmíru a až v Mexiku pak budou zírat, co tam mají 

za díru. Petr Nikl je kromě vtipu i hravý, kromě básní i výtvarný, kromě jazykolamných 

 
129 VUČKA, Tomáš. Podivuhodné tóny Petra Nikla. Host. 2009. roč. 24, č. 3, s. 50. 
130 Tamtéž, s. 50. 
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názvů češtinu zbožňující.“131 O své výstavě Orbis pictus řekl Nikl, že je krajinou, ve které, 

budeme-li sami, si možná nerušeně zameditujeme, ale je-li nás víc, můžeme se navzájem 

poslouchat. Tento výrok autorka vztáhla i na Niklovy knihy. „Budete-li je číst sami, 

můžete u nich meditovat, tiše se usmívat a překračovat hranice zatavené ve vlastním 

mozku dospělostí. Pokud je ale budete číst se svými dětmi, jakkoli starými, můžete se 

navzájem poslouchat. A to se cení.“132 

 

Klára Kubíčková dále napsala v březnu 2009 v Mladé frontě Dnes článek s názvem Jsou to 

krásné knihy. Ale pro koho? Jak název napovídá, v článku autorka se zabývá 

problematikou knih pro děti a mládež, jimž udělují ceny dospělí, kteří nemohou vědět 

všechno o touhách dětského čtenáře. V úvodu zmiňuje Petra Nikla jako laureáta mnohých 

knižních cen za poslední roky, v kontrastu s prodejností jeho knih. Autorka klade otázku, 

čím to je, že se mnohokrát oceňované knihy nečtou tak moc, jak by člověk čekal. Tuto 

problematiku dále vztahuje na knihu Jělěňovití. „Niklova poslední kniha lesní lyriky 

nazvaná Jělěňovití je nádherná. Přesto si troufám tvrdit, že není pro děti. Zatímco já i náš 

děda jsme si s jeleny porozuměli a předčítali jsme je nahlas, moji synové se nejdřív smáli 

sdělení, že Jeleni jsou vlastně rohatí tuleni a tuleni jsou vlastně plešatí jeleni, líbila se jim 

všechna slova souvisící s prděním a jeleními zadky a pak si odešli jezdit s autodráhou.“133 

 Kritika se v tomto článku snáší i na Záhádky, které jsou dle autorky „příliš 

nonsensové a mimo vlastní čtení vyžadují další poměrně náročnou čtenářskou aktivitu“.134 

Problém podle Kubíčkové spočívá v tom, že v našem literárním vědomí je běžné si 

představovat pohádkové postavy, jako jsou draci, princezny a personifikovaná zvířata. 

K Jělěňovitým je podle autorky potřeba příběh, který by byl vystavěn tak, jak jsou děti 

zvyklé. „Protože to hlavní, co chtějí děti vědět, je, jak to dopadne, což je u lyriky a 

nonsensu možné chtít jen stěží.“135 

 

 
131 KUBÍČKOVÁ, Klára. Z Petra Nikla budeš Jelen. Mladá fronta DNES. 10.12.2008, s. 25. 
132 Tamtéž, s. 25. 
133 KUBÍČKOVÁ, Klára. Jsou to krásné knihy. Ale pro koho? Mladá fronta DNES. 28.3.2009, s. 23. 
134 Tamtéž, s. 23. 
135 Tamtéž, s. 23. 
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2.6.3. Internetová a elektronická média 

Na serveru iLiteratura.cz se Jělěňovitým věnuje Luděk Korbel. Autor v recenzi z června 

2009 zmiňuje Niklovu dosavadní tvorbu a všímá si Niklova přechodu od „exotické 

zvířeně“ v případě Záhádek, nebo „vzdálených ryb v hlubinách moří“ v případě Pohádky o 

Rybitince a O Rybabě a mořské duši. „Jělěňovití se noří do temnot lesa. Jejich tmavomodré 

stránky s velmi jemnými hlubotiskovými mezzotinty prazvláštních zvířat vyzývají ke 

snění. Petr Nikl opět vytvořil svébytný prostor prodchnutý záhadou. Nejednou se v jeho 

tvorbě motivy z Genesis objevují, zdá se, že si dobře uvědomuje, nakolik jeho texty 

otevírají nový svět, onu mezeru pro fantazii, jak to činí už název předchozí knihy.“136 

 Autor také zmiňuje fakt, že ilustrace vznikající již od osmdesátých let Nikl 

„otextoval“. Přiznvá však, že v Niklových autorských knihách jsou ilustrace i text na stejné 

úrovni. V první části knihy, O paroháčích, se dle autora vyskytuje sevřenější forma 

skladby. Zvláště pak básně o více slokách. Druhou část Jělěňovitých, Co píšou jeleni?, 

autor charakterizuje jako více povídkovou. Při tom vytýká přílišnou prvoplánovitost 

některých textů. „Bohužel zde se nechává až příliš ukolébat prvním nápadem, jako 

například: ‚Některý jelen se do psaní tak zamotá, / až je z toho jelen.‘ Ačkoli daná pasáž 

svou lehkovážnost proklamuje (končí ‚Kdyby jeleni nic nepsali, / věděli bychom o nich 

prd.‘), úroveň knihy spíše znehodnocuje. V předchozích knihách podobné nerýmované 

texty vedly až k filosofujícím překvapivým pravdám o světě, které zaujaly svou 

originalitou.“137 

 V závěru Korbel Niklovi přiznává další krok v jeho básnické tvorbě, a trefně 

poznamenává, že Nikl v případě Jělěňovitých poprvé v podtitulu pojmenoval svou tvorbu 

jako poezii, když jí přiřknul slovní spojení „lesní lyrika“. Autor také Jělěňovité porovnává 

se Záhádkami, přičemž Jělěňovité vyzdvihuje pro jemnější tón. I ilustrace provedené 

mezzotintou na tmavě modrém papíře podle Korbela vytvářejí jednotnou atmosféru. Pro 

mezzotintu typický šerosvit umožňuje v tmavších částech skrýt čtenářovu fantazii. 

Přiložené CD se zhudebněnými texty Korbel vítá. Knize dávají další rozměr. „A my si 

 
136 KORBEL, Luděk. Nikl, Petr Jělěňovití. iLiteratura.cz [online]. 4.6.2009 [cit. 2020-03-22]. Dostupné z 
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můžeme sami ověřit, nakolik si se zvukem slov sám pohrává, jako by nejprve na svém 

jazyku a v písni zkoumal jejich zvukomalebnost.“138 

 

Na portálu Českého literárního centra CzechLit.cz je recenze Radima Kopáče (převzato 

z MF Dnes 25. 8. 2008). Podobně jako předchozí knihy Petra Nikla, i Jělěňovití kolísají 

mezi veršem a drobnou prózou, stejně tak je Nikl spisovatelem i výtvarníkem v jedné 

osobě, poznamenává Kopáč. „A také suma jeho ‚jelení lyriky‘ se odvolává k jazykově 

hravé, fantazijně rozvíjené a intelektuálním nonsensem inspirované poezii německého 

básníka Christiana Morgensterna. Ten byl ve svých rázně rytmických a vtipně rýmovaných 

verších mnohokrát nadšen možnostmi a proměnlivostí přírody – a nejinak je tomu v 

Jělěňovitých Petra Nikla.“139 

K ilustracím Kopáč píše: „Jeho rohatá a parohatá zvířena je v novince vyvedena 

náročnou technikou mezzotinty: z hluboce modrých stránek ti fantastičtí tvorové vystupují 

zvolna a lehce, jako by se vylupovali ze snu. Nikl jim nejprve vyznačí terén, poté je čtenáři 

jednoho po druhém představí – a nakonec je nechá, aby sami napsali několik (zdánlivě) 

nečitelných vzkazů, které doprovázejí autorovy absurdně-naivní komentáře.“140 Dětské 

vidění nerozezná, co je racionální a co je iracionální. Proto jsou Jělěňovití oslavou ryzího 

dětského vidění. Přiložené CD s Niklovými zhudebněnými texty dávají dle Kopáče knize 

rozměr multimediální knihy-artefaktu.141 

  

2.6.4 Shrnutí mediálního ohlasu 

V mediálních ohlasech se odráží fakt, že Jělěňovití jsou další Niklovou knihou vydanou 

v nakladatelství Meander v návaznosti na úspěšné Záhádky. Kritické oko recenzentů je 

proto přísnější. Už samotný název knihy budí mezi kritiky rozruch. Také skutečnost, že 

ilustrace vznikly o mnoho let dříve, je pro některé nestandardním postupem („Je-li tomu 

skutečně tak, že výtvarná složka knihy předcházela textu, nabízí se otázka, jak se Nikl 

vypořádal s ‚ilustrováním knihy textem‘“). Grafické úpravě Roberta V. Nováka je vytknuta 
 

138 KORBEL, Luděk. Nikl, Petr Jělěňovití. iLiteratura.cz [online]. 4.6.2009 [cit. 2020-03-22]. Dostupné z 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/24495/nikl-petr-jelenoviti 
139 KOPÁČ, Radim. Jělěňovití. CzechLit [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z 

https://www.czechlit.cz/cz/kniha/jelenoviti-cz/ 
140 Tamtéž 
141 Tamtéž 
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nedostatečná invence („o grafické úpravě říkám pro změnu já, že začíná být krapet 

vyčpělá“). Některá kritika je však jen povrchní a nekonstruktivní, jako v případě Kláry 

Kubíčkové („Protože to hlavní, co chtějí děti vědět, je, jak to dopadne, což je u lyriky a 

nonsensu možné chtít jen stěží.“). 

 Po stránce výtvarné je zvláště oceňována technika mezzotintu („technika 

mezzotintu je pro Nikla příznačná precizností a snovostí“). Podobně jako u mediálního 

ohlasu Záhádek se vyskytují poznámky o obtížné kategorizaci knihy. Mnoho recenzentů 

reflektuje přiložené CD se zhudebněnými texty, které je pro ně pozitivním bonusem. 

V závěrech recenzí jsou Jělěňovití převážně hodnoceni jako dílo zdařilé („O tom, že 

si Jělěňovití odnesou některou cenu z Nejkrásnějších českých knih roku 2008, snad ani 

nepochybuji.“). 

2.7 Velká cesta Malého pána Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha 

Knihu Velká cesta Malého pána vydalo nakladatelství Meander jako 27. svazek umělecké 

edice Modrý slon v roce 2008. Knihu napsala Lenka Uhlířová, ilustrace a fotografie 

vytvořil fotograf Jiří Stach. 

 Velká cesta Malého pána je knižním debutem Lenky Uhlířové. Autorka se narodila 

9. března 1973 v Praze. Vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK. Pracuje jako 

překladatelka a redaktorka pro různá nakladatelství. Ze zahraničních autorů překládá 

například Agathu Christie. Bydlí ve venkovském rodinném domě u Vrchotových Janovic 

s manželem, bývalým fotografem a synem fotografa Jiřího Stacha. Mají dvě dcery Annu a 

Marii.142 

 Jiří Stach se narodil 26. května 1944 v Praze. Studoval fotografii na FAMU, 

pracoval jako filmový fotograf v Barrandovských ateliérech. Fotografoval například u 

natáčení filmu Obchod na korze a Ostře sledované vlaky. Za komunismu, kdy nemohl 

vystavovat doma, byly jeho fotografie vystaveny například v Canon Gallery v 

Amsterdamu, nebo Vision Gallery v San Francisku. Jeho fotografie jsou součástí sbírky 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V roce 2006 vyšel soubor jeho díla v knižní 

podobě pod názvem Natura Magica.143 Je nositelem titulu Osobnost české fotografie 2006. 

 
142 UHLÍŘOVÁ, Lenka. Velká cesta Malého pána. Praha: Meander, 2008, s. 62. 
143 Tamtéž, s. 63. 
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 Velká cesta Malého pána je putovní příběh antropomorfního stvoření, Malého 

pána, který bydlí v „dutině malého vršku“. „Ráno snídal nudle z jívy, pak se vydal na 

procházku od moruše k dubu. K obědu míval nudle z břízy, potom chvilku tloukl špačky. 

Odpoledne četl Lopuchový list. Na večerní procházku chodil pro změnu od dubu k moruši, 

poněvadž malé dobrodružství nikdy není na škodu. Večeříval nudle z kopřiv, které jsou 

chutné a prospívají zažívání. Po večeři myl nádobí a při tom si hvízdal. Tak mu dny 

příjemně plynuly,“144 otevírá kniha příběh. „Autorka využívá pohádkových prvků a 

postupů k vytvoření svébytného literárního dála žánrově blízkému dětské fantasy knize.“145 

 Každá strana je doprovázená ilustracemi, či fotografiemi Jiřího Stacha. Svými 

nápaditými fotografickými kolážemi dovedl vměstnat miniaturní svět Malého pána do 

přírodních materiálů, jako jsou makovice, listy nebo mraveniště. Putování iniciuje sen, 

který se jedné noci Malému pánovi zdá. V něm vidí dům s nápisem „zde najdeš, co ti 

schází“. Stejný sen se mu zdá celý týden, a osmého dne se rozhodne vydat na stopu tohoto 

záhadného domu. Jediná další entita, která je Malému pánovi známa, je Dutá hlava, za níž 

se Malý pán vydá. Dutá hlava mu je na otázku schopna odpovědět, ale za podmínky 

splnění jiného vedlejšího úkolu.  

Tímto se spouští řetězec kumulativního příběhu, dobře známého například z lidové 

pohádky O kohoutkovi a slepičce. Malý pán se díky vedlejším úkolům setkává s dalšími 

postavami různých podob a charakterů, navštěvuje rozličná místa. Ve chvíli, kdy Malý pán 

nastoupí na putování, není pro čtenáře tolik důležitý cíl cesty jako události, které probíhají 

při setkávání Malého pána s dalšími postavami. Řetězec úkolů pro malého pána končí 

uprostřed labyrintu, kde se nachází strom odpovědník, který poskytuje odpovědi na otázky. 

S odpověďmi je schopen skončit své putování, spouští dominový efekt plnění úkolů při 

identické cestě nazpět k Duté hlavě. Dutá hlava Malému pánovi prozradí, kde se nachází 

onen dům ze snu, je překvapivě blízko dutině malého vršku, kde Malý pán bydlí. „Dveře 

byly pootevřené, žádný nápis nad nimi však nebyl. Malý pán opatrně nakoukl dovnitř. 

V chodbě bylo šero, poněvadž venku bylo zataženo, jen zpoza rohu se linula sladká 

narůžovělá tváře. Malý pán si dodal odvahy a vešel dovnitř. V místnosti uviděl stůl se 

dvěma židlemi, v koutě svítila lampička s růžovým stínítkem. Nad stolem se skláněl 

 
144 UHLÍŘOVÁ, Lenka. Velká cesta Malého pána. Praha: Meander, 2008, s. 9. 
145 MARKOVÁ, Lucie. Cesty české autorské pohádky na začátku nového tisíciletí. In: Literatura pro děti a 

mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 110. 
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sukovitý chlapík. Byl to kapitán Kořínek.“146 Čtenář se dovídá, že Malému pánovi scházel 

přítel. Příběh tak nekončí procitnutím nebo poznáním.  

Uhlířová přiznává, že bylo obtížné najít text, který by všechny různorodé fotografie 

a ilustrace spojil dohromady. Malý pán vzniknul až jako pátý pokus. Rozhodla se tedy 

použít princip kumulativní pohádky, na který si vzpomněla přes příběh O kohoutkovi a 

slepičce. „Navázat na sebe situace, o kterých ‚mluvily‘ jednotlivé obrázky, aby to dávalo 

smysl, se ukázalo jako strašně těžké, takže když jsem si vzpomněla na Kohoutka a 

slepičku, hned jsem zajásala, protože jsem věděla, že přesně tohle potřebujeme. Pak už šlo 

všechno líp, často jsme se scházeli, konzultovali, co se nám povedlo mezi jednotlivými 

schůzkami udělat, vyměňovali si nápady, vyhazovali, kombinovali, permutovali. V tom se 

ukázala velká výhoda principu kumulativní pohádky – s textem se dalo celkem beztrestně 

zacházet jako se skládačkou, donekonečna vyřazovat, měnit a prohazovat jednotlivé 

kousky, dokud všechny nezapadly pěkně na místo.“147 V závěru rozhovoru vysvětluje 

původ Malého pána. Původně měla být kniha povídková o Malém pánovi a mechanickém 

datlovi. Jiřímu Stachovi se myšlenka zalíbila, tak ji začal ilustrovat. Kresbu se rozhodli do 

knihy zařadit. Z Malého pána se stala hlavní postava a mechanický datel v knize také 

vystupuje. O recyklaci kódů a obecně o literárních dílech, které vycházejí z jiných zdrojů, 

pojednává Thomas C. Foster. Historie, mytologie, záliby a zájmy, rodinné události, osobní 

prohry i úspěchy, to vše se promítne do příběhu. U epických vyprávění se setkáváme 

s parafrázemi jiných pramenů.148 

 Velká cesta Malého pána byla nominovaná na Zlatou stuhu České sekce IBBY 

2008 ve výtvarné části. Dále byla Velká cesta Malého pána nominována na Magnesii 

Literu 2009 v kategorii Objev roku. Cenu však neproměnila (vítězným titulem v kategorii 

se stal Tichý společník Pavla Göbla). V roce 2010 byla Velká cesta Malého pána zařazena 

do katalogu Internationale Jugendbibliothek v Mnichově. V roce 2015 byl podle Velké 

cesty Malého pána natočen loutkový film Malý pán. 

 

 

 
146 UHLÍŘOVÁ, Lenka. Velká cesta Malého pána. Praha: Meander, 2008, s. 59. 
147 ŠÁLEK, Petr. Velká cesta malého pána – kniha Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha. Artmagazin.eu [online]. 

27. 01. 2011 [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: https://artmagazin.eu/velka-cesta-maleho-pana-kniha-lenky-

uhlirova-jiri-stach/ 
148 FOSTER, Thomas C. Jak číst romány jako profesor. Brno: Host, 2014. s. 236–238. 
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2.8 Kritický ohlas Velké cesty Malého pána ve vybraných médiích 

2.8.1 Kulturní a literární časopisy 

Obsáhlá recenze vyšla v obtýdeníku živé literatury Tvar v únoru 2009 od Igora Fice149 

s názvem Zde najdeš, co ti schází. Autor přirovnává příběh Malého pána k tradičním 

pohádkovým příběhům, nachází se však na pomezí lidové a autorské pohádky. Malého 

pána doprovází celá řada mytických archetypů, které Uhlířová upřímně realizuje v příběhu. 

Sen je iniciačním okamžikem, který vytrhne protagonistu ze stereotypu. Malý pán takto 

prozřel. Ještě se ale nevydal na cestu po poznání, to se stane až osmého dne. Podle autora 

osmička znamená znovuzrození. Inspiraci pro Stachův fotografický doprovod vidí ve 

výtvarných dílech, jmenovitě Caspara Davida Friedricha, ale i v megalitických stavbách či 

přírodních rukopisech. „Poutníček prochází krajinou. Jde vstříc cíli své cesty, na kterou se 

vydat musel, a po straně strmí obrovská hradba lesa, k níž jakoby míří. Snad je to 

jednoduché: ‚Kde v půli život náš je se svou poutí, / procházet musel jsem tak temným 

lesem, / že pravý směr jsem nemoh uhodnouti.‘ Úvodní verše z impozantního Dantova díla 

navazují na to, co bylo známo dávno před ním, stejně jako co ovlivňuje básníky a 

spisovatele do dnešních časů. Není důležité, jestli si je mladý čtenář či MALÝ PÁN umí 

vyložit, zda podle těchto mýtických, kulturních a literárních archetypů vědomě jedná. 

Důležité je, že jsou a že tvoří jednotlivé fáze našeho života, byť bychom si jejich smysl 

uvědomovali až ex post.“150 

Igor Fic analyzuje syžet Malého pána pohledem literárního teoretika. „Pohádka 

navazuje na mýtus. Mýtus je spojen s vyprávěním, a to se slovem. Slovo, stejně jako obraz, 

představuje mýtus. To je neobyčejně důležité, jelikož pohádka pak může zprostředkovat 

smysl světa, v němž konkrétní človíček žije. Především díky neobyčejné přesvědčivosti 

podání a díky souladu životní zkušenosti lidské bytosti s přesvědčivostí mýtu či pohádky, 

přesvědčivosti, jíž žádná filozofie, filologie či jiná věda nemůže dosáhnout. Proto je zde, v 

této knize, důležitý soulad mezi vyprávěním a výtvarným doprovodem.“151 Zmiňuje i výčet 

 
149 Igor Fic je literární kritik a historik, docent na Katedře českého jazyka a literatury PedF UP v Olomouci. 

Tři roky vedl literární časopis Host. 
150 FIC, Igor. Zde najdeš, co ti schází. Tvar. 2009, roč. 20, č. 4, s. 21. 
151 Tamtéž, s. 21. 
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obrazů a mýtických, kulturních a literárních archetypů, které dávají do pohybu 

protagonistu, Malého pána. „Každopádně a popořadě: pramen; šíp, směr, divokých husí 

let; průvodce, jenž poutníka vede a pak opouští; tíseň, stíny, přízraky; kontradikce světla a 

stínu, dobra a zla, krásy a ošklivosti; tajemství, hledání v bludišti, hlavolam, labyrint; 

poznání, otázka po smyslu bytí, Sfinx; konečně proměna, k níž vše směřuje. A otázka musí 

být plodná a hrdina vyvolený! Proč? Aby svou zkušeností prosvětlil skutečnost okolního 

světa, zachránil jej, obnovil.“152 

V čem ale tkví smysl poutě Malého pána? Podle autora je smyslem proměna 

protagonisty, jeho života, jenž je řízen osudem. Proměna se dostaví, když položí správné 

otázky, které ho dovedou k jeho cíli. Pohádka je tedy cestou, na jejímž konci najde Malý 

pán přátelství. To si může čtenář vyložit jako lásku, či Boha. Podobně tomu bylo i 

v mýtech a legendách. Autor poznamenává, že přátelství je v dnešní době pro dětského 

čtenáře zvláště důležitým poznáním. Fic interpretuje protagonistovu cestu zpět po svých 

stopách jako sebepoznání, při kterém se Malému pánovi podaří uzdravit všechny nemocné, 

osamocené, bídné, zapomenuté či smutkem stižené. Náznak tohoto procitnutí ale v knize 

podle autora chybí.  

Kriticky se Fic vyjadřuje k množství zastávek, které protagonista příběhu za svoji 

pouť vykoná. „Celý příběh ve svém důsledku vyhlíží asi tak, jako by slepička, co utíká 

kohoutkovi ležícímu v oboře pro trošku vody, aby jej opět přivedla k životu, ani nevěděla, 

kde všude byla. Zde se nám protíná první (obsahový) nedostatek s druhým (formálním). 

Kdyby byla slepička nešla zpět po stejné cestě nebo kdyby se na ní ztratila, protože už ani 

nevěděla, kde všude se stavila, pak by kohoutek zemřel a slepička asi steskem po něm.“153 

Skutečný cíl poutě tak ustupuje do pozadí před hrůzou množství překážek a úkolů. Přesah 

autorské pohádky nad rámec pohádky lidové je podle autora důsledkem vzdělání Uhlířové, 

její poučenosti dějinami a záliby v zápletce. To je na škodu, protože dětskému čtenáři 

nemá kdo poskytnout výkladový aparát v podobě laskavého vysvětlení. V závěru si Fic 

klade otázku, zdali vznikl dříve příběh nebo je doplňkem výtvarného doprovodu. 

 

 

 
152 FIC, Igor. Zde najdeš, co ti schází. Tvar. 2009, roč. 20, č. 4, s. 21. 
153 Tamtéž, s. 21. 
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V rubrice Knihy čtrnáctideníku A2 vyšla krátká zpráva od Anny Vondřichové. Na úvod 

konstatuje, že Velká cesta Malého pána je pohádka na známé tradiční téma pouti, a napsat 

takovou pohádku dobře je věc zapeklitá. Malý pán si díky pouti uvědomí, kolik 

nešťastných lidí ho obklopuje, jak jim může pomoci, ale i to, že ho něčím přitahují. Díky 

tradiční výstavbě nejsme podle Vondřichové zvědaví na to, jak pohádka dopadne. Ani 

překvapivé zvraty v tomto příběhu nelze očekávat. To ale není podstatné, pokud si jako 

čtenáři vychutnáme hrdinovy zastávky nebo autorčino líčení specifické atmosféry 

magických míst. „Intenzita evokovaných dojmů je umocněna grafickým ztvárněním děje, 

postavy či prostory jsou portrétovány černobílou fotografií nebo originálními kolážemi. Ty 

však nepředstavují fixní podobu věcí, figurují zde jako exemplář v muzeu, který poukazuje 

na to, že existují skutečnosti, o nichž nemáme ani ponětí, přesto jsou ve své jedinečnosti 

vzácné a zaslouží pozornost. Hrdina je neznámým okouzlen, a když je jednou pozná, už je 

neopustí, neb cítí zodpovědnost,“154 uzavírá Vondřichová. 

 

Recenze Lucie Markové s názvem O jednom velkém putování vyšla ve čtvrtletníku Ladění 

v roce 2008. V úvodu autorka přirovnává Velkou cestu Malého pána k Aškenazyho 

Putování za švestkovou vůní. „Cestování hrdinů obou knih, Pitrýska a Malého pána, je 

motivováno potřebou nalezení spřízněné duše. Na rozdíl od Aškenazyho postavy ale Malý 

pán příčinu svého putování nezná. Dům v dutině malého vršku opouští pro pocit strádání 

způsobený znepokojujícím, stále se opakujícím snem o zubatém domě, v němž má nalézt, 

co mu schází.“155 Nevysvětlení motivu, který hlavního hrdinu vede k velké pouti, zvyšuje 

poutavost příběhu a pomáhá malému čtenářovi udržet pozornost po dobu četby. V závěru 

se recipient dozví, že důsledkem celého putování bylo nalezení spřízněné duše. 

 Vedle promyšlené kompozice je příběh silný i po stránce literární obrazotvornosti, 

která dala vzniknout dílu z žánru dětské fantasy s použitím pohádkových prvků a postupů. 

Autorka řadí mezi důležité podněty pro tvorbu Lenky Uhlířové i zkušenost s jejími 

vlastními dětmi, jimž je kniha dedikována. Samotný jazyk knihy je protkán hříčkami, 

neologismy a vtipnými komentáři. „Mimo to knihu oživuje jemnou situační a 

 
154 VONDŘICHOVÁ, Anna. Lenka Uhlířová a Jiří Stach Velká cesta Malého pána Meander 2008, 56 s. A2. 

2009, roč. 7, č. 3, s. 28. 
155 MARKOVÁ, Lucie. O jednom velkém putování. Ladění. 2008, roč. 13 (18), č. 3, s. 16–17. 
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charakterovou komikou, kterou však stejně jako kvality předchozí ocení primárně dospělý 

čtenář.“156 

 Podle Markové je poselství knihy jen stěží odhalitelné a srozumitelné pro dětské 

 publikum, proto dílo bude rezonovat spíše u čtenářů staršího školního věku a u dospělých. 

Fotografický a ilustrovaný doprovod Jiřího Stacha podle autorky vytváří vedle literární 

složky knihy tajemnější a zádumčivější atmosféru. Nicméně Stachovy magické variace 

s textem korespondují a vytvářejí s ním nedílný celek. 

 

2.8.2. Denní tisk 

V dubnu 2009 vyšla recenze Daniely Iwashity s názvem Nade dveřmi stálo: Zde najdeš, co 

ti schází. V úvodu cituje začátek knihy o snu Malého pána, který iniciuje velkou cestu. 

Protagonistovu pouť přirovnává, podobně jako Igor Fic v recenzi v obtýdeníku Tvar, 

k příběhu O kohoutkovi a slepičce. „Dosud spokojený Malý pán zneklidní a ze svého 

malého světa se vydá do světa velkého a neznámého, aby poznal, co mu vlastně schází. 

Aby našel nejen odpovědi, ale i otázky, aby potkal Velkou tíseň, ale i hodného Listonoše, 

Bádavce a mnoho dalších bytostí. Velká cesta postupuje podle zákonitosti, kterou známe z 

Pohádky o kohoutkovi a slepičce: jako řetězec dalších a dalších úkolů a cest, které je třeba 

podstoupit, aby mohl být splněn úkol předchozí a předchozí… A tak se cíl vlastně stává 

bodem obratu, protože skutečným cílem cesty je návrat – ovšem návrat někoho docela 

jiného, proměněného.“157 Dále se autorka zaměřuje na tvůrce. Hodnotí vyprávění Lenky 

Uhlířové jako zdařilé po všech stránkách. Předností Uhlířové je podle autorky čistý jazyk, 

novotvary a přirozené a poctivé věty. Očekává další tvorbu Lenky Uhlířové v podobném 

duchu. Detailně se pozastavuje i nad ilustracemi Jiřího Stacha. „[…] vytvořil k příběhu 

celý úžasný obrazový svět i jeho obyvatele, fantastická zákoutí, plující město, stavby a 

interiéry – vytvořil je z listí, dřívek, makovic, brouků, ulit, mraků, šišek, skořápek, papírů, 

knížek, okurek… Fotografie se střídají s kresbami, náčrty či plánky.“158 

 

 
156 MARKOVÁ, Lucie. O jednom velkém putování. Ladění. 2008, roč. 13 (18), č. 3, s. 16–17. 
157 IWASHITA, Daniela. Nade dveřmi stálo: Zde najdeš, co ti schází. Lidové noviny. 11.4.2009. s. 23. 
158 Tamtéž. s. 23. 
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 2.8.3. Internetová a elektronická média 

Na webových stránkách ČRo Vltava vyšla v prosinci roku 2008 recenze Mileny M. 

Marešové. Na úvod recenze vychází z životopisu autorů v knize Velká cesta Malého pána. 

„Text knihy, kterou vydalo nakladatelství Meander v edici Modrý slon (a tedy je jasné, že 

tzv. vyváženě zde bude souznít text i grafická stránka), napsala Lenka Uhlířová (nar. 

1973), překladatelka (nejraději Agathu Christie), nakladatelská redaktorka a občasná 

novinářka. Její účinnost otestovala na svých dvou dcerách (Aničce a Marušce) – a dvojí 

potvrzení, jak všichni vědí, už je dostatečné svědectví pro důvěryhodnost, a tak je zřejmé, 

že tohle počtení kdekoho potěší, pohladí i prozáří jemnou pohádkovou poetikou. 

Výtvarnou stránku zajistil Jiří Stach (nar. 1944). Protože unikl bombě a osm let studoval 

fotografii (ne jednu jedinou, ale obecně, jako technologii – tedy… snad …, no ano, vlastně 

studoval ‚na fotografa‘), spouštěl spouště fotoaparátu při celých dvou ze tří českých 

oscarových filmů (Obchod na korze, Ostře sledované vlaky), ale hlavně si také hrál s 

Aničkou a Maruškou, tak, a to bylo už řečeno výše, úspěch je zaručen.“159  

Také přirovnává příběh k příběhu o slepičce a kohoutkovi. „Tedy, to ta slepička to 

měla o poznání jednodušší, oběhla dvorek, a kdyby ji to bývalo přestalo bavit, tak si třeba 

mohla najít nového kohoutka.“160 V závěru připomíná podobnou tvorbu Františka Skály a 

jeho přírodní sběratelství. Pro knihu je podle autorky příznačná fantazie, jednoduchost a 

pohádkové vyprávění. 

 

2.8.4 Shrnutí mediálního ohlasu 

Ačkoliv Velká cesta Malého pána nebyla na rozdíl od dvou výše zmíněných Niklových 

knih oceněna žádnou cenou z domácích literárních soutěží, média knize věnovala 

nadprůměrnou pozornost. Tím spíše, že se jednalo o debutovou knihu. Z hlediska výstavby 

děje knihy zasazují kritici Velkou cestu Malého pána na pomezí lidové a autorské pohádky, 

fantasy s pohádkovými prvky a postupy. Často je Velká cesta Malého pána přirovnávána 

k jiným literárním pramenům, nejvíce ke kumulativní pohádce O kohoutkovi a slepičce, 

kterou ale v rozhovoru zmiňuje jako zdroj pro inspiraci i Lenka Uhlířová. Hojné použití 

mytologických prvků a archetypů činí podle recenzentů z knihy obtížnější četbu, která si 

 
159 MAREŠOVÁ, M. Milena. Velká cesta Malého pána. Český rozhlas Vltava [online]. 23. 12. 2008 [cit. 

2020-03-20]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/velka-cesta-maleho-pana-7870630 
160 Tamtéž 
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žádá rodičovské vysvětlení. I v případě Velké cesty Malého pána narážíme na obtížné 

definování věkové skupiny recipienta. 

 Většina z výše uvedených mediálních ohlasů věnuje pozornost také Stachově 

výtvarně fotografickému doprovodu („Intenzita evokovaných dojmů je umocněna 

grafickým ztvárněním děje, postavy či prostory jsou portrétovány černobílou fotografií 

nebo originálními kolážemi“; „Stachovy magické variace s textem korespondují a vytvářejí 

s ním nedílný celek“). 
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Závěr 
Po pádu režimu v roce 1989 následovala vlna zakládání nakladatelství, kdy v roce 1991 

dosáhl počet nakladatelství okolo 4000. Kromě mnoha negativních konotací ale zapříčinila 

i menší monopolizaci knižního trhu, než jak je tomu v západních zemích. Mnoho nově 

vzniklých nakladatelství po roce 1989 záhy zaniklo.  

Ve vývoji nakladatelské činnosti devadesátých let lze sledovat tři fáze: 

liberalizační, transformační a stabilizační. Liberalizace otevřela dveře novým subjektům na 

knižním trhu. Otevření hranic vyvolalo nabídku zahraničních titulů a titulů z exilových 

nakladatelství. Státní podniky, dříve monopoly, jsou liberalizací ohroženy. 

V transformační fázi je charakteristické převzetí většiny podílu trhu nově vzniklými 

nakladatelstvími. Státní podniky přichází o prodejnost ve prospěch nových subjektů. Ve 

stabilizační fázi dochází ke snižování nákladů titulů. Vzniklá nakladatelství bez finančních 

prostředků a dlouhodobých plánů jsou nucena zaniknout. Čtenáři se chovají rozvážněji, 

méně nakupují, čekají na slevy a mnoho knih se hromadí na skladech. Z vývoje knižního 

trhu na začátku let devadesátých byla dezorientovaná i literární kritika. Izolovala se do 

prostředí vědeckých ústavů, kde probíhali diskuze a prezentace o směřování literatury po 

transformaci. K novým mechanismům knižního trhu se stavěla skepticky, odmítala 

proměnu dětského čtenáře v novém postkomunistickém prostředí. Nejasný byl přínos 

informačních technologií na vývoj dětí a mládeže. 

Po stabilizaci trhu, tedy od druhé poloviny 90. let, vstupují na scénu kompetentní 

autoři a ilustrátoři, kteří mají co nabídnout pro tvorbu esteticky hodnotné literatury pro děti 

a mládež. Formují se ta nakladatelství, která jsou zárukou kvality po literární, výtvarné a 

v důsledku i sběratelské stránce. V této době, od roku 1995 se formuje i nakladatelství 

Meander, které se od počátku drží vydávání kvalitních, uměleckých titulů. Historie 

knižního trhu v devadesátých letech nasvědčuje tomu, že pro nakladatelství, jako je 

Meander, nebylo na trhu místo. Čtenáři se nejdříve museli nasytit přílivu zahraniční a 

cenzurované literatury, které se u nás za totality nedostávalo. Teprve až po vyčištění trhu a 

nasycení čtenářů, někdy v druhé polovině devadesátých let, se otevřel prostor pro nabídku 

netriviální literatury.  

 

Nakladatelství Meander vzniklo v druhé polovině devadesátých let. Výrazné je pro literární 

i výtvarné pojetí titulů. Nejznámější edicí je Modrý slon, která mnohdy obsahuje tituly 
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oceněné cenami jako je Nejkrásnější česká kniha roku, Zlatá stuha České sekce IBBY nebo 

Magnesia Litera. Kmenovým autorem je Petr Nikl, který s nakladatelstvím začal 

spolupracovat krátce po jeho vzniku, a od té doby nakladatelství vydalo přes deset 

Niklových titulů. 

Tvorba Petra Nikla byla mnohokrát oceněna. Všestranný umělec se pro svou 

originální tvorbu, graficky nápadité ilustrace a hravou nonsensovou poezii stal ve sféře 

umělecké literatury pro děti a mládež fenoménem. Petr Nikl striktně nevymezuje věk 

recipienta, proto jsou jeho díla řazena mezi all-age knihy, a čtou je v rodinách všichni. 

V druhé řadě jsou Niklovy knihy vydané v nakladatelství Meander zajímavé i po stránce 

sběratelské. Niklova tvorba může mnohdy ignorovat ontogenetický vývoj dítěte, kdy je pro 

ranou fázi důležité, aby verše byly organizované rytmicky, a význam textu je až druhotný. 

Nikl chce být v tvorbě co nejméně didaktický, neohraničuje čtenářovu fantazii. Apeluje ale 

na čtenářovu intuitivní i intelektuální stránku, a předpokládá rodičovské spolu-čtení. 

Niklovou doménou je také hybridní žánr, kdy spojuje text s hudbou například v knihách 

Pohádka o Rybitince a Jělěňovití.  

Výzkumná část diplomové práce přinesla několik zajímavých závěrů. 

Nakladatelství Meander se ukázalo být významným pro vývoj literatury pro děti a mládež 

na přelomu tisíciletí. Mnoho autorů a výtvarníků, kteří se podíleli a podílejí na tvorbě titulů 

vydaných nakladatelstvím Meander, jsou významnou součástí literární a výtvarné scény 

posledních desetiletí. Tituly vydané nakladatelstvím byly mnohokrát oceněny prestižními 

literárními cenami, některé i zahraničními. 

Z hlediska mediálních ohlasů u vybraných titulů edice Modrý slon se potvrdilo, že 

největšímu prostoru se dostalo Niklovým Záhádkám. Zajímavé však je, že většina 

mediálních reflexí byla publikována před oceněním Magnesia Litera v kategorii Kniha 

roku. Někteří z literárních kritiků tomuto titulu přisuzovali zařazení do literárního kánonu 

tvorby pro děti a mládež. Konkrétně u autorské ilustrované tvorby se v recenzích 

reflektoval trend all-age knih, jejichž recipienti jsou obtížně věkově kategorizovatelní.  

I přesto, že Velká cesta Malého pána byla debutem Lenky Uhlířové, a kniha 

nevyhrála žádnou z prestižních domácích literárních cen, byl knize věnován 

nezanedbatelný prostor v kulturních časopisech, denním tisku i v elektronických médiích. 
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Summary 

After the fall of communist regime in 1989, a wave of founding new publishing houses 

followed. In 1991 the amount reached about 4000. One of the positive externality is less 

monopolisation of czech book market. However, many of newly founded publishing 

houses have ceased their production since then. 

 We can recognize three phases in the development of publishing in the 90’s. 

Liberalization, transformation and stabilisation. Liberalisation opened the way for new 

subjects on the market. Opening of borders soared the supply of foreign titles and titles 

from exiled publishing houses. State enterprises, former monopoly, were in risk of lossing 

profits. In the transformation phase, new publishing houses overtook the majority of the 

book market. In the stabilisation phase, the situation started to calm down. Consumers 

started to act more prudently. Many unsellable books piled in the depots.  

 After the stabilisation, i.e. from the second half of the 90’s, new competent authors 

and ilustrators have emerged, who have to offer esthetically valuable books for children 

and youth. And particular publishing houses have been strictly following the practice of 

publishing quality books. Meander publishing house is an example of one of those. 

Particularly edition Blue Elephant consist of artistic books, which have won many awards. 

For this edition is important key artist Petr Nikl. His work was awarded many times on 

different fields. The media analysis was performed on two titles by Petr Nikl – Záhádky 

and Jělěňovití – and one title by Lenka Uhlířová and Jiří Stach – Little Man’s Big Journey. 

 The analysis has shown some interesting outcomes. The biggest attention in media 

had title Záhádky, which confirmed our hypothesis. Some of the critiques have attributed 

this book a key role in the development of the literature for children and youth. One of the 

trend which prooved to be true is easing the recipient’s age. Despite the fact that Little 

Man’s Big Journey was a debut title, and it did not win any of domestic awards, critics 

have dedicated it an abundant space in media.  



 

 

62 

3. Použitá literatura 
  

Primární literatura 

NIKL, Petr. Jělěňovití. Praha: Meander, 2008. Modrý slon. ISBN 978-80-86283-61-6 

 

NIKL, Petr. Záhádky. Praha: Meander, 2007. Modrý slon. ISBN 9788086283579 

 

UHLÍŘOVÁ, Lenka. Velká cesta Malého pána. Praha: Meander, 2008. Modrý slon. ISBN 

978-80-86283-62-3 

Sekundární literatura 

Cesty současné literatury pro děti a mládež: dotyky, kontexty, literatura pro mládež a 

didaktika. Slavkov u Brna: BM Typo, 2006. Ladění (BM Typo). ISBN 80-903339-9-0 

ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace 

mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 

Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-x  

ENGLISH, James F. Ekonomie prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. 

Brno: Host, 2011. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-492-7 

FOSTER, Thomas C. Jak číst romány jako profesor. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-

7294-929-8 

FRIEDLANDEROVÁ, Hana, Irena PRÁZOVÁ, Hana LANDOVÁ a Vít 

RICHTER. České děti a mládež jako čtenáři 2017. Brno: Host, 2018. ISBN 

9788075778048 

HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury.  Praha: Albatros, 2019. 

ISBN 978-80-00-05474-2 

HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Univerzita 

Karlova, 1993. ISBN 80-7066-767-2 



 

 

63 

HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. ISBN 

978-80-7277-165-3  

HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie 

oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-

3752-5 

KOPÁČ, Radim, ČEŇKOVÁ Jana; TUČKOVÁ, Kateřina. Česká literatura pro děti a 

mládež (2000-2011): Czech literature for children and young people (2000-2011) = 

Tschechische Kinder- und Jugendliteratur (2000-2011). Praha: Ministerstvo kultury České 

republiky, 2012. ISBN 978-80-87546-03-1  

Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec 

spisovatelů, 2009. ISBN 978-80-904218-3-7  

MALÝ, Radek a Josef NEŠPOR (eds.). Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4503-8  

MANDYS, Pavel a kolektiv autorů.  2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější 

knihy. 1. vyd. Praha: Albatros, 2013, 430 s. ISBN 978-80-00-03336-5 

NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce, osobnosti, základní pojmy. Vyd. 1. Brno: Host, 2006, 912 s. ISBN 80-7294-170-

4 

PECINA, Martin. Knihy a typografie. Vydání třetí, rozšířené. Brno: Host, 2017. ISBN 

9788075770400 

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. 

vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. ISBN 978-80-87053-50-8  

POLÁČEK, Jiří, ed. Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradičnost – inovace. 

Slavkov u Brna: BM Typo, 2003. Ladění (BM Typo). ISBN 80-903339-0-7 

ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati--: dějiny knižního trhu v českých 

zemích. Praha: Academia, 2014. Historie (Academia). ISBN 978-80-200-2404-6 



 

 

64 

TOMAN, Jaroslav. Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. Brno: CERM, 2000. 

ITEM. ISBN 80-7204-140-1 

URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 

2003. ISBN 80-7198-548-1 

URBANOVÁ, Svatava. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. 

století: (reflexe české tvorby a recepce). V Olomouci: Votobia, 2004. ISBN 80-7220–185-

9  

WOLL, Thomas. Rukověť nakladatele: řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002. ISBN 

80-902608-4-5 

Tištěná periodika 

 

ADAMOVIČ, Ivan. Nikl, Černický a Skála vyprávějí pohádky. Hospodářské noviny. 

23.1.2007, s. 10. ISSN 1213-7639 

 

BOROVAN, Aleš: Knihou roku se staly Záhádky Petra Nikla určené dětem. E15. 

21.4.2008, s. 28. ISSN 1803-4543  

 

BUKOVJANOVÁ, Kateřina. Dobré časy české literatury? Literární noviny. 5.11.2007, č. 

20, s. 92. ISSN 1210-0021 

 

ČEŇKOVÁ, Jana. Dobré (a třeba i nejlepší) knihy dětem aneb Okénko do Historie. Tvar 

(Triangl). 2018, roč. 29, č. 21, s. 2. ISSN 0862-657 X 

 

ČEŇKOVÁ, Jana. Slovo k české autorské ilustrované knize pro děti a mládež, Tvar. Praha: 

Klub přátel Tvaru, 2014, roč. 25, č. 21, s. 20. ISSN 0862-657X  

 

FIC, Igor. Zde najdeš, co ti schází. Tvar. 2009, roč. 20, č. 4, s. 21. ISSN 0862-657X 

 

FISCHER, Petr. Knihou roku se poprvé stala knížka pro děti. Hospodářské noviny, 

21.4.2008, s. 9. ISSN 1213-7639 33  



 

 

65 

 

 

HORÁČKOVÁ, Alice. Fantaskní a vtipné Niklovy Záhádky. Mladá fronta DNES. 

1.12.2007, s. 33. ISSN 1210-1168   

 

HORÁČKOVÁ, Alice: Záhádky Petra Nikla ulovily další cenu – Zlatou stuhu. Mladá 

fronta DNES, 28.5.2008, s. 9. ISSN 1210-1168  

 

IWASHITA, Daniela. Nade dveřmi stálo: Zde najdeš, co ti schází. Lidové noviny. 

11.4.2009. s. 23. ISSN 1213-1385 

 

CHMELÍKOVÁ, Kristýna. Nikl chce při čtení rapovat. MF DNES. 2.7.2008. s. 04. ISSN 

1210-1168 

 

JANOUŠEK, Pavel. Kritiku snaž se, stejně za to můžeš ty! Tvar. 2017, roč. 28, č. 3, s. 16. 

ISSN 0862-657X 

 

JURIGA, Tomáš. Knihovnička. Literární noviny. 2008, roč. 19, č. 39, s. 16. ISSN 1210-

0021 

 

JIRKŮ, Irena. Přepínám do pomalejšího módu. Ego!( Hospodářské noviny). 17.4.2020, s. 

18. ISSN 1213-7693 

 

KOPÁČ, Radim, Nádherný výlet s Petrem Niklem do Lingvázie. Právo. 24.11.2006, s. 15. 

ISSN 1211-2119  

 

KUBÍČKOVÁ, Klára. Z Petra Nikla budeš Jelen. Mladá fronta DNES. 10.12.2008, s. 25. 

ISSN 1210-1168 

 

 

KUBÍČKOVÁ, Klára. Jsou to krásné knihy. Ale pro koho? Mladá fronta DNES. 

28.3.2009, s. 23. ISSN 1210-1168 

 



 

 

66 

MALÝ, Radek. Byl bych někdy rád, kdybych psát nemusel. Host. 2016, roč. 32, č. 3, s. 86. 

ISSN 1211-9938 

 

MALÝ, Radek. Petr Nikl v říši za zrcadlem. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19, 

č. 08, s. 2. ISSN 0862-657X 

 

MALÝ, Radek. NIKL JE NIKL JE NIKL. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, roč. 19. č. 

21, s. 22. ISSN 0862-657X 

 

MARKOVÁ, Lucie. O jednom velkém putování. Ladění, 2008, roč. 13 (18), č. 3. ISSN 

1211- 3484 

 

 

MATĚJKOVÁ, Jana. Jiní by takové opičárny nepsali. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 

2008, roč. 19, č. 08, s. 2. ISSN 0862-657X 

 

PECINA, Martin. O stylu, o Niklovi a i o opakování v typografii. Host. 2009, roč. 24, č. 2, 

s. 55. ISSN 1211-9938 

 

PECINA, Martin. Niklovy záhádky rozkoší. Host. 2008, roč. 23, č. 3, s. 45. ISSN 1211-

9938 

 

PROVAZNÍK, Jaroslav. Průhledy do světů Petra Nikla. Lidové noviny. 26.1.2008, s. 05. 

ISSN 1213-1385 

 

REISSNER, Martin. Zákrut plný krásných knih. Ladění. 2003, roč. 8 (13), č. 1, s. 44–45. 

ISSN 1211- 3484 

 

ŘÍHOVÁ, Hana. Paratexty v knihách nakladatelství Meander. Ladění. 2010, roč. 15 (20), 

č. 1–2. ISSN 1211- 3484 

 

SLADKÝ, Pavel. Niklova potvorná říše. A2. 2007, roč. 5, č. 51, s. 8. ISSN 1803-6635 

 



 

 

67 

VONDŘICHOVÁ, Anna. Lenka Uhlířová a Jiří Stach Velká cesta Malého pána Meander 

2008, 56 s. A2. 2009, roč. 7, č. 3, s. 28. ISSN 1803-6635 

 

VUČKA, Tomáš. Podivuhodné tóny Petra Nikla. Host. 2009. roč. 24, č. 3, s. 50. ISSN 

1211-9938 

 

Elektronické zdroje 

KANDA, Roman. O klinické smrti literární kritiky. Ravt [online]. Revue Ravt 6/2016 [cit. 

17-5-2020]. Dostupné z https://itvar.cz/o-klinicke-smrti-literarni-kritiky. 

 

KITTLOVÁ, Markéta. Umění hrou. iLiteratura.cz [online]. 23.8.2009 [cit. 2020-03-22]. 

Dostupné z http://www.iliteratura.cz/Clanek/24829/nikl-petr  

 

KOPÁČ, Radim. Jělěňovití. CzechLit [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z 

https://www.czechlit.cz/cz/kniha/jelenoviti-cz/ 

 

KOPÁČ, Radim. Lingvistické pohádky. CzechLit [online]. [cit. 2020-02-15]. Dostupné z: 

https://www.czechlit.cz/cz/kniha/lingvisticke-pohadky-cz/ 

 

KORBEL, Luděk. Nikl, Petr Jělěňovití. iLiteratura.cz [online]. 4.6.2009 [cit. 2020-03-22]. 

Dostupné z http://www.iliteratura.cz/Clanek/24495/nikl-petr-jelenoviti 

 

Ladění. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=255 

 

Martin T. Pecina. Meander [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z 

https://www.meander.cz/martin-t--pecina/ 

 

MATOUŠEK, Petr. Záhádky. CzechLit.cz [online]. [cit. 2020-5-18]. Dostupné z 

https://www.czechlit.cz/cz/kniha/zahadky-cz/. 

 



 

 

68 

Modrý slon. Nakladatelství MEANDER [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://www.meander.cz/modry-slon/ 

 

Nerezignovat a tvořit [online] A2. 04/2014 [cit. 14–5–2020]. Dostupné z 

https://www.advojka.cz/archiv/2014/4/nerezignovat-a-tvorit 

 

PLAMPEROVÁ, Dagmar. Na záhady petrnikl. iLiteratura.cz [online]. 9.12.2008 [cit. 

2020–03–22]. Dostupné z http://www.iliteratura.cz/Clanek/23477/nikl-petr-zahadky 

 

SOVOVÁ, Eva. První její zisk byl 500 tisíc. Teď vydává knížky, jaké nikdo nedělá. 

iDNES. [online]. 15.12.2015 [cit. 29-4-2020]. Dostupné z 

https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/ivana-pechackova-podnikani-vydavani-

knih-nakladatelstvi-meander.A151214_111625_podnikani_sov 

 

ŠÁLEK, Petr. Velká cesta malého pána – kniha Lenky Uhlířové a Jiřího 

Stacha. Artmagazin.eu [online]. 27. 01. 2011 [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: 

https://artmagazin.eu/velka-cesta-maleho-pana-kniha-lenky-uhlirova-jiri-stach/ 

 

Záhádky. Magnesia Litera [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: https://www.magnesia-

litera.cz/historie/ 

 

Zlatá stuha [online]. [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: http://www.zlatastuha.cz/cs 

Český rozhlas (rozhlas.cz)  

HERTL, David. Renáta Štulcová s knihou Růže a krokvice na seznamu 250 nejlepších 

dětských publikací na světě. ČRo Vltava [online]. 7.6.2010 [cit. 2020-03-21]. Dostupné z: 

https://vltava.rozhlas.cz/renata-stulcova-s-knihou-ruze-a-krokvice-na-seznamu-250-

nejlepsich-detskych-5126499 

MAREŠOVÁ, M. Milena. Velká cesta Malého pána. Český rozhlas Vltava [online]. 23. 12. 

2008 [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/velka-cesta-maleho-pana-

7870630 



 

 

69 

MYŠKOVÁ, Ivana. Petr Nikl: Jělěňovití. Český rozhlas Vltava. [online] 27.11.2008. [cit. 

2020-03-22]. Dostupné z https://vltava.rozhlas.cz/petr-nikl-jelenoviti-5158158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Teze Diplomové práce

Příjmení ■ jmcno diplomantky/diplomanta:

Bc. Jan Pecháček

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta:

2017/2018

E-mail diplomantky/diplomanta:

Institut komunikačních studii a žurnalistiky FSV UK 
Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce

Fakulta sociálních yed

ianncchacck a hotmail.com

Studijní ohor/forma studia:

ý.urnalistika/prezcníní

Předpokládaný název práce v češtině:

Nakladatelství Meander a mediální reflexe edice Modrý slon

Předpokládaný název práce v angličtině:

Meander Publishing House and Media Reflection of Edition Blue Elephant

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok - vzor: ZS 2012/2013) 
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí)

LS 2019/2020

Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracováni (max. 1800 znaků):

Nakladatelství Meander je výrazným vydavatelem knih pro děti již několik let. Ve své práci bych se 
chtěl zaměřit na historii nakladatelství, jeho chod, analýzu a kritický ohlas. Blíže bych chtěl rozebrat 
edici nakladatelství Modrý' slon. Modrý' slon obsahuje stěžejní díla nakladatelství, jsou to především 
umělecky hodnotné knihy Petra Nikla.

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
1800 znaků):

Práce si klade několik cílů. Představí nakladatelství Meander v kontextu současného knižního trhu. 
Bude obsahovat kritický ohlas vybraných titulů edice Modrý' slon, analýzu obsahu a četnosti mediálních 
příspěvků na toto téma. Stanovuji si výzkumný cil: edice Modrý slon od svého vzniku má stále větší 
ohlas v kulturních i jiných médiích a stále více se o nakladatelství diskutuje.

70



 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaná struktura práce (rozdíleni do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 
charakteristikou jejich obsahu):

Úvod
1) Historie a vývoj nakladatelství
2) Vývoj vydáváni knih pro děti a mládež a role nakladatelství Meander
3) Edice Modrý' slon
4) Umělecká hodnota knih nakladatelství
5) Kritické ohlasy vybraných titulů nakladatelství Meander

Přílohy - obrazová příloha, rozhovor

Vy mezení podkladov ého materiálu (např. titul periodika a analyzované obdobi):

Výroční zprávy nakladatelství Meander od roku 1995 do roku 2019
www.rozhlas.cz
www.iliteratura.cz
www.nejlepsiknihydctcm.cz
www.czechlit.cz
Literární noviny. Art - Hospodářské noviny. Tvar. Host, vybraný denní tisk

Metody (techniky) zpracování materiálu:

rešerše, kvalitativní analýza, rozhovory

Základní literatura (nejméně 5 ncjdůlcžitějšich titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):

HALADA. Jan. Člověk a kniha: Úvod do nakladatelské specializace. Praha. UK. 1993.
Autor v úvodu rozebírá knihu jako fenomén. V dalšich kapitolách se věnuje postavením nakladatelství I 
ve společnosti, rozebírá chod uvnitř nakladatelství a procesy spojené se vznikem knihy.

HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. 384s. ISBN 
978 80 7277 165 3.
Stručný slovník českých nakladatelství. Ze samizdatových nakladatelství jsou zařazeny pouze ta. která | 
působila po roce 1989. V úvodu se autor věnuje nárůstu nakladatelství v transformující se společnosti 
90. let.

HALADA, Jan a OSVALDOVÁ Barbora, ed. Slovník žurnalistiky: vyklad pojmů a teorie oboru. | 
Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 302 s. ISBN 9788024637525.
Obsáhlý slovník žurnalistických pojmů s příklady z praxe a obrazovým doprovodem. Obsahuje i 
podrobnější hesla zkulturní žurnalistiky a publicistiky. Koncepce slovníku je výsledkem práce 
sedmnácti autorů působících na katedrách 1KSZ FSV UK.

MALÝ, Radek a NEŠPOR, Josef. Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 270s. ISBN 978 80 244 4503 8.
Autoři lexikonu sdružují informace o všech významných českých nakladatelstvích dětské knihy 

71



 

 

 

 

 

 

v podobi vývojové Studie a hesláře. Časový rámce je ohraničen počátkem instituce nakladatelství 
ditské knihy, jako takové v druhé polovině 18. století, a rokem 2014. Důraz je kladen na 20. století.

HOLÝ, Jiří; NONNUNG, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří cds. Lexikon teorie literatury a kultury: 
koncepce - osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006. 912s. ISBN 80 7294 170 4.
Lexikon teorie literatury a kultury je koncipován jako interdisciplinární zamířená pracovní pomůcka 
pro orientaci na poli pojmů literatury a kultury. Jeho snahou je poskytnout vodítko všem studentům 
filologických oborů a ducbovčdných disciplín. V popředí zájmu lexikonu je moderní literami teorie a 
teorie kultury.

TRAMPOTA, Tomáš: VOJTÉCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií Praha: Portál, 2010. 
296s. ISBN 978 80 7367 683 4.
Kniha představuje přehled nejpouživančjšich metodologických přístupů aplikovaných jak v akademické 
sféře mediálních studii, tak v komerčních výzkumech. Osmnáct kapitol se zabývá specifickou 
problematikou výzkumu médií. Každá z nich vysvětluje nejpouživanijši metodu spojenou s danou 
problematikou.

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. Praha: Paseka, 2003. 248s. ISBN 80-7185-516-2
Autor rozebírá fungování nakladatelství po technické stránce. Rozebírá ekonomiku knižního sektoru, 
probírá základní pojmy typografie a knihtisku. Kapitoly se vínují chodu nakladatelství, práci redaktora, 
autorskému zákonu a dalšími elementy' nakladatelství.

URBANOVÁ, Svatava. Sedm klíčů k otevření literatury pro dfti a mládel 9O.let XX.stoleti. 
Olomouc: Votobia, 2004.
Kniha pojednává o vývoji ditské literatury v 90. letech. Rozebírají typické klíče ditské literatury a 
jejich promény. Mezi zmiňovanými klíči jsou například vztah obrazu a textu, návraty a proměny 
příbčhů. fenomén outsiderství a jiné.

Diplomové a disertační' práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 
které byly k tématu obhájeny na UK, připadni dalších oboroví blízkých fakultách či vysokých školách 
za posledních pit let)

HAVLÍKOVÁ. J.: Nakladatelství Meander Diplomová práce při PedF UK. 2015

Datum / Podpis studenta/ky ^'7'7 » j

• ••••••••••••$4••

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracováni materiálu:

72



 

 

 

 

 

 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 
mému oborovému zaměřeni a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vy konávám.

Souhlasím s tím. že budu vedoucí(m) této práce.

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga Datum / Podpis pedagožky/pedagoga

1 TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANE A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO 
TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU. A TO 
PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ Sl VYZVEDNOUT 
V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ 
DIPLOMOVĚ PRÁCE.

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY.

73



 

 

74 

4. Seznam příloh 
 

 

 

 

Příloha č. 1: Obálka knihy Záhádky Petra Nikla (obrázek) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Záhádky Petra Nikla. Rozřezané listy uprostřed knihy. (obrázek)

75



 

 

76 

Příloha č. 3: Ilustrace z knihy Záhádky (obrázek) 

 

Příloha č. 4: Ilustrace z knihy Záhádky (obrázek) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Ilustrace z knihy Záhádky (obrázek)

77



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Obálka knihy Jělěňovití Petra Nikla (obrázek)

78



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Kniha Jělěňovití (obrázek)

79



 

 

80 

Příloha č. 8: Ilustrace z knihy Jělěňovití (obrázek) 

 

Příloha č. 9: Ilustrace z knihy Jělěňovití (obrázek) 

 



 

 

81 

Příloha č. 10: Ilustrace z knihy Jělěňovití (obrázek) 

 

 

Příloha č. 11: Ilustrace z knihy Jělěňovití (obrázek) 

 



 

 

82 

Příloha č. 12: Obálka knihy Velká cesta Malého pána Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha 

(obrázek) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 13: Kniha Velká cesta Malého pána (obrázek)

83



 

 

84 

Příloha č. 14: Ilustrace z knihy Velká cesta Malého pána (obrázek) 

 

Příloha č. 15: Ilustrace z knihy Velká cesta Malého pána (obrázek) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 16: Ilustrace z knihy Velká cesta Malého pána (obrázek)

85


