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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá edicí Big Bao vydávanou od roku 2004 dodnes v českém 

nakladatelství Baobab, které se zaměřuje na dětskou literaturu. Edice se skládá z knih 

románového žánru pro staršího dětského čtenáře. Cílem práce je kriticky zanalyzovat edici 

jak po stránce obsahové, tak po stránce grafické a určit její postavení v produkci 

nakladatelství. Rovněž se práce zabývá obrazem edice v českých tištěných, internetových a 

audiovizuálních médiích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V 

teoretické části autor popisuje různé aspekty české dětské literatury a její historii. Věnuje 

se také české ilustraci dětské knihy. Dále se zabývá samotným nakladatelstvím Baobab, 

charakteristikou jeho produkce, jeho historií a ediční skladbou. V praktické části se pak 

autor věnuje přímo edici Big Bao, její charakteristice, jednotlivým titulům, autorům i 

grafické stránce. Dále se zabývá mediálními ohlasy edice v českých médiích mezi lety 

2004 a 2019. Hlavním závěrem práce je, že i když není edice Big Bao plnohodnotně 

ucelenou edicí a nemá stálý mediální obraz, velmi dobře zapadá do produkce 

nakladatelství Baobab a v mnoha aspektech navazuje na tradici kvalitní české dětské 

literatury. 

 

Annotation 

This bachelor thesis follows up the Big Bao edition published from 2004 to the present 

days by the Baobab publishing house that focuses on children’s literature. The edition is 

made of novel genre books for older children’s readers. The goal of the thesis is to 

critically analyze the edition’s content, graphic design and to identify the edition’s position 

amid the rest of the publisher’s production. The thesis also focuses on the edition’s image 

in the Czech print, online and audiovisual media. The thesis is divided into two separate 

parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the author describes the Czech 

children’s literature and it’s history. He also focuses on Czech children’s literature’s 

illustration. In the practical part author pursues the Big Bao edition itself, characterizes it, 

describes its individual titles, authors, and graphic design. He further pursues the Czech 

media image of the edition between the years 2004 and 2019. The main conclusion of the 

thesis is that even thou the edition is not a completely comprehensive and lacks a stable 

media coverage, it fits really well into the rest of the Baobab’s production and continues 

the tradition of a Czech quality children’s book in many aspects. 
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1. Úvod 

Na začátek úvodu své bakalářské práce by autor rád vyjádřil svůj obdiv pro dětskou 

literaturu, která má podle jeho úsudku na celém literárním poli zcela výjimečné postavení. 

Dětská literatura je oblastí, která jen sotva kdy najde hranice, protože je nerozlučitelně 

provázaná s dětskou fantazií a hravostí. Neobohacuje pouze dítě/čtenáře, ale také samotného 

autora, který se může při její tvorbě vrátit zpět do svého dětství, nechat se unést fantazií, 

kterou mnohdy dospělý život plný starostí opomíjí. Autor práce hádá, že právě možnost 

tohoto úniku je důvodem, proč dětská literatura není a nikdy nebude pouze dětskou, ale že 

se k ní vždy budou rádi vracet i mnozí dospělí. 

Kouzlo dětské literatury je tedy prvním impulzem k zvolení tématu této práce. S ním souvisí 

i výběr nakladatelství Baobab a jeho edice Big Bao jako objektu jejího zájmu. Toto malé 

rodinné nakladatelství navazuje na to nejlepší, co může česká dětská kniha a česká umělecká 

ilustrace dětskému i dospělému čtenáři nabídnout. Edice Big Bao je jednou z důležitých 

součástí tohoto procesu a autor práce pokládá za důležité určit nejen její pozici v rámci 

nakladatelství, ale i její místo v oblasti české dětské literatury obecně.  

Cílem této práce je tedy podrobně zanalyzovat edici Big Bao a jednotlivé její tituly. Práce 

se rovněž bude věnovat mediálnímu obrazu edice, cílem bude zjistit jak velký prostor 

dostává edice v českých médiích. Autor na začátku práce předpokládá, že tituly edice si 

najdou v médiích své místo i vzhledem k (z autorova pohledu) nezanedbatelné úrovni 

publicity nakladatelství Baobab. 

Poté, co se autor začal do hloubky věnovat činnosti a historii Baobabu a edici Big Bao, 

pochopil, že existence nakladatelství je silně provázána s dlouholetým vývojem české dětské 

knihy a uvědomil si, že bez ohlédnutí se za touto historií by nemohla práce nikdy fungovat 

dobře. Stejně tak si autor při pohledu na produkci Baobabu uvědomil, že neodmyslitelnou 

složkou „baobabí“ knihy je její výtvarná stránka. Proto se rozhodl původní teoretickou část 

doplnit o celou kapitolu podrobně se věnující české literatuře pro děti a mládež, včetně její 

historie a také historie dětské ilustrace. Drobné úpravy provedl rovněž v druhé kapitole 

teoretické části popisující samotný Baobab, kde se rozhodl dozajista zcela oprávněně 

věnovat po jednom oddílu každému z dvojice zakladatelů nakladatelství, manželům 

Horváthovým. 

Praktická část práce se zaměřuje na podrobnou analýzu edice Big Bao s přihlédnutím na její 
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místo v produkci Baobabu. Rovněž se zabývá mediálním obrazem edice. Pro účely analýzy 

edice se autor rozhodl pozměnit složení a pořadí kapitol práce. Po obecné charakteristice 

edice, která porovnává její společné znaky, následuje chronologický seznam titulů, pro 

snazší orientaci v jejím obsahu. Hlavní část analýzy pak tvoří kapitoly věnující se 

jednotlivým titulům a jejich grafické stránce. Autor práce se domnívá, že každou 

nakladatelskou edici tvoří především jednotlivé knihy a bez jejich podrobného popisu, by 

analýza takové edici pozbývala na významu. Poslední částí analýzy edice je představení 

autorů s přihlédnutím na jejich styl psaní a na to, proč jsou právě jejich tituly pro Big Bao 

ideální. 

V analýze mediálního obrazu edice Big Bao se autor práce zaměřuje výhradně na česká 

média. Pokládá zahraniční mediální scénu v tomto ohledu za zcela okrajovou a předpokládá, 

že by nenašel pro analýzu dostatek obsahu. V českém prostředí je ale situace zcela jiná a 

nakladatelství Baobab má jistě v médiích mnoho ohlasů. Pro analýzu autor využije 

vyhledávacího softwaru Newton Media Monitoring a bude sledovat tištěná, internetová a 

audiovizuální média celostátního i regionálního charakteru. Předpokládá, že hlavní oblastí 

jeho zájmu budou média tištěná a internetová, zásadnější množství zmínek o edici v 

audiovizuálních médiích nečeká. Autor se bude zabývat obdobím mezi roky 2004 a 2019, 

jak bylo uvedeno v tezi bakalářské práce.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. Česká literatura pro děti a mládež 

Literatura pro děti a mládež má v českých zemích bohatou historii. Zájem o tuto odnož 

literatury teoretici projevovali již od národního obrození, tehdy pro ni ovšem užívali odlišné 

názvy: dětské spisy, dětské čtení nebo spisy pro mládež. Samotný pojem literatura pro děti 

a mládež byl v rámci literárních věd vymezen až v průběhu 20. století. V dnešní době se 

mimo tohoto termínu užívá též pojem dětská literatura,1 který se sice v českém odborném 

kontextu neužívá tak často, v anglofonním světě se ale termín „children’s literature“ užívá 

běžně.2  

O terminologii se v rámci teorie tohoto literárního odvětví stále vedou diskuze. Pojem 

literatura pro děti například zakrývá fakt, že tato oblast není určená pouze dětem, ale mezi 

její čtenáře patří i dospělí.3 Nejedná se pouze o samotný pojem, s jehož definováním se 

literární teorie potýká. Je obtížné kategorizovat i celé literární odvětví, určit to, co je jeho 

obsahem.4  

2.1 Co je dětská literatura 

Podle Svatavy Urbanové lze literaturu pro děti a mládež zkoumat v několika směrech. Je to 

jednak nahlédnutí na tuto oblast z hlediska celonárodní literatury, tedy zkoumání dějin 

literárního života, toho za jakých podmínek dílo vznikalo a do jakého společenského a 

politického kontextu bylo začleněno.5 V takovém případě se dá zkoumat historický vývoj 

dětské literatury, jak reagovala na dobový kontext, jak se vyvíjela z naučné literatury k hnutí, 

které přikládalo estetické stránce stejnou důležitost jako obsahu a jak se měnila její kvalita 

s politickou situací a změnou stavu knižního trhu. To si klade za cíl následující podkapitola 

této práce, která se věnuje historii dětské literatury. Aby bylo možné tímto způsobem 

 
1 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. s. 11. ISBN 80-7367-095-X. 
2 SEGI LUKAVSKÁ, Jana, Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host, 
2018. Teoretická knihovna. s. 11. ISBN 978-80-7577-413-2. 
3 SEGI LUKAVSKÁ, Jana, Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host, 
2018. Teoretická knihovna. s. 11. ISBN 978-80-7577-413-2. 
4 LESNIK-OBERSTEINOVÁ, Karín. Co je to dětská literatura? Co je to dětství?. s. 13–32. 
in: SEGI LUKAVSKÁ, Jana, ed. Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host, 
2018. Teoretická knihovna. s. 11. ISBN 978-80-7577-413-2. 
5 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 
2003. s. 13. ISBN 80-7198-548-1. 
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hodnotit i produkci nakladatelství Baobab, právě pojednání o historii se nelze vyhnout, 

jelikož právě na tradici dětské knihy Baobab navazuje. Vzhledem k tomu, že nakladatelství 

vzniklo jako reakce na určitý stav dětské literatury, je rovněž nutné zaměřit se na vývoj 

literatury v současnosti, resp. po roce 1989. 

Dalším úhlem pohledu, kterým je možné zkoumat dětskou literaturu je hodnocení její 

estetické úrovně textu. Dílo je posuzováno ve své aktuální hodnotě, klade se důraz na rovinu 

sémantickou, kompoziční a tematickou.6 V případě dětské literatury je rovněž důležitá 

estetická, tedy ilustrační a typografická, stránka. V českém prostředí historicky existovalo 

obzvláště silné propojení dětské literatury s ilustrací a stále se na něj mnohá nakladatelství, 

včetně Baobabu, snaží navázat. Z tohoto úhlu pohledu budou v práci podrobně popsány 

tituly edice Big Bao v praktické části. Práce se v této, teoretické části, rovněž zaměří na 

historii ilustrace v dětských knihách, jejíž vývoj je pro české prostředí zásadní. 

Poslední možností, jak nahlížet na dětskou literaturu je z hlediska recepce, ať už literární 

kritikou nebo, především, čtenáři.7 Právě zde tato literární oblast naráží na problém s 

definováním sebe samotné. Dětská literatura je odvětvím, které je určeno vztahem ke čtenáři 

– dítěti, resp. k mládeži. Může být, ale dětská literatura psána dětmi? Zůstává dětská 

literatura dětskou, pokud ji čtou dospělí? Patří sem pouze knihy přímo určené dětem, nebo i 

ty psané pro dospělé, které ale čtou i děti? 

Co tedy přesně je dětská kniha? Karin Lesnik-Obersteinová píše, že pro všechny vědce, kteří 

s tímto pojmem zacházejí, ve svém nejvlastnějším smyslu znamená: „knihy, jež jsou pro děti 

dobré, tedy dobré především co do emocionálních a morálních hodnot“.8 Stejný názor má i 

kanadská vědkyně Michele Landsbergová, která popisuje knihu dobrou pro děti takto: 

„dobré knihy dokážou mnohé. V ideálním případě dětem rozšiřují obzory a vštěpují cit pro 

úžasnou komplexnost života […]. Žádná jiná dětem dostupná kratochvíle tolik neprospívá 

empatii a rozvoji lidského soucitu. Žádné jiné potěšení nedokáže dětem tak bohatě 

 
6 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 
2003. s. 13. ISBN 80-7198-548-1. 
7 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 
2003. s. 13. ISBN 80-7198-548-1. 
8 LESNIK-OBERSTEINOVÁ, Karín. Co je to dětská literatura? Co je to dětství?. s. 13–32. 
in: SEGI LUKAVSKÁ, Jana, ed. Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host, 
2018. Teoretická knihovna. s. 14. ISBN 978-80-7577-413-2. 
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zprostředkovat symboly, vzorce, hloubky a možnosti civilizace.9 “ 

Pokud se tedy snažíme popsat dětskou knihu, zásadní je právě její vliv na dětského čtenáře. 

Tím není míněn pouze vliv mravní, ale také emocionální a v neposlední řadě estetický. 

Dětské knihy dětem otevírají svět a poodkrývají složitost života, fungují jako stimulátory 

dětské fantazie a pomocí výtvarného zpracování také uměleckého cítění. Všech těchto vlivů 

by se mělo nakladatelství vydávající dětskou literaturu držet, a proto bude na základě 

především těchto kritérií v této práci nakladatelská produkce posuzována. 

2.2 Žánrové rozdělení 

Dětská literatura je podmíněna vztahem s dětským divákem a nelze říci, že jsou pro ni 

typické pouze určité žánry. Existují sice žánry přímo určené dětem, z dětské literatury ovšem 

nelze vyjmout i žánry původně existující především v literatuře pro dospělé. Hranice toho, 

co do dětské literatury patří se navíc postupně stírají, tedy žánry, které byly dětem dříve 

zapovězeny jsou dnes pro děti již přípustné (příkladem z dílny nakladatelství Baobab může 

být např. 12 malých hororů10). Mnohé žánry, které dětská literatura používá jsou pro potřeby 

dětského čtenáře upraveny. Nemalou součástí této proměny často bývá ilustrace. Ta je 

nedílnou složkou dětské literatury a u některých žánrů může být rovnocenná i nadřazená 

samotnému textu.11 

Podle Jany Čeňkové čerpají žánry dětské literatury inspiraci ze tří zdrojů, které jsou spjaty 

se vznikem dětské knihy.12 

1. Žánry dětské literatuře vlastní – jsou přímo určeny dětem a mládeži. Jedná se o folklorní, 

umělá a nonsensová říkadla, prózu s dětským hrdinou (dívčí hrdinkou), autorská pohádka 

pro mladší děti, hrané a loutkové drama a obrázková kniha. 

2. Žánry převzaté ze starověké a folklorní literatury. Jsou to žánry ze kterých dětská 

 
9 LANDSBERG Michele. Reading for the Love of It: Best Books for Young Readers. New 
York: Prentice-Hall, 1987. s. 34. 
10 BYZNYS ŽIJE: Dětské knížky, které čtou i dospělí. In: Lidovky.cz [online]. Praha: 
MAFRA, 14. ZÁŘÍ 2014 6:00 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/byznys-zije-detske-knizky-ktere-ctou-i-
dospeli.A140913_202033_firmy-trhy_ele 
11 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. s. 17. ISBN 80-7367-095-X. 
12 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. s. 17. ISBN 80-7367-095-X. 
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literatura mnohdy čerpá a na jejichž základech stojí moderní dětská literatura. Mohou to 

být například mýty, eposy, bajky, pohádky, pověsti. V dětské literatuře se obvykle 

objevují v literárních adaptacích. 

3. Univerzální literární žánry, jejichž vznik, či začlenění byly podmíněny začátkem 

všeobecné školní docházky – děti se s těmito žánry začaly seznamovat prostřednictvím 

škol. Patří sem dobrodružná, vědeckofantastická, historická, biografická, či detektivní 

próza, poezie, drama, komiks, či fantasy literatura. 

2.3 Historie literatury pro děti a mládež 

Pokud se v dějinách literatury soustřeďujeme na dílo a jeho dětského čtenáře, místo na 

autorskou osobnost, můžeme se vyhnout zavedené periodizaci českých literárních dějin.13 

Pokud se více než na faktografický výčet zaměříme na proměnu estetických modelů v dětské 

literatuře, tedy na dílo samotné, můžeme shrnout její vývoj do několika etap. Svatava 

Urbanová uvádí tři historické etapy pro dětskou literaturu zásadní. Jsou to třicátá, šedesátá 

a devadesátá léta 20. století.14 Autor práce ale považuje za důležité připomenout si i jiné 

milníky, které položily české dětské literatuře základy. Činí tak především proto, aby 

poukázal na její silné spojení s uměleckou ilustrací. 

2.3.1 Počátek české dětské knihy 

České knihy pro děti a mládež se dají hledat již v období staršího českého písemnictví. 

Výchovné spisy určené dětem šlechty a privilegovaných společenských vrstev se dají najít 

již ve středověku. Příkladem může být třeba výchovné dílo Tomáše ze Štítného. Jeho Řeči 

besední jsou například koncipovány jako rozhovor otce se svými dětmi. Skutečné 

literárněteoretické základy ale literatuře pro děti a mládež dává až Jan Amos Komenský. Ten 

připisuje značný význam výchově dětí skrze literaturu a promýšlí také typ obrazové knihy 

pro děti15 (viz níže).  

Ke skutečnému uspořádání české literatury pro děti a mládež ovšem dochází až v období 

národního obrození. Z počátku stojí pouze na teoretických základech a je přičleňována k 

 
13 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 
2003. s. 14. ISBN 80-7198-548-1. 
14 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 
2003. s. 14. ISBN 80-7198-548-1. 
15CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a mládež. 
Praha: Albatros, 1979. s. 11. 
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církevnímu a světskému vychovatelství. V tomto období stále dominuje církevní pojetí 

výchovy a progresivnější názory na výchovu dítěte ovlivněné osvícenstvím a 

preromantismem si cestu teprve razí. Je nutné poznamenat, že v tomto období se teprve 

formuje samotná česká slovesnost a formální český jazyk. Kvalitní výchovná literatura tak 

přichází spíše prostřednictvím překladů, nebo napodobenin.16  

V období počínajícího romantismu se literatura pro děti a mládež vymaňuje ze závislosti na 

cizojazyčné tvorbě a vznikají původní české tituly. Stále mají především didaktické a 

výchovné tendence. Vzniká první český slabikář Abeceda česká (K. A. Vinařický, 1838), 

první umělé bajky, říkadla, písně a básničky. Dětská kniha se rovněž dočkává uměleckého 

zájmu. Vznikají pohádková díla, sbírky českých písní, či poezie. Literaturu pro děti tvoří 

autoři jako Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, nebo Karel Havlíček Borovský.17 

Průlom ve vývoji české literatury pro děti a mládež přichází v druhé polovině 19. století. 

Zejména v 60. a 70. letech dochází k aktivizaci kulturního života a naplno se rozvíjí i dětská 

kniha. Rozpadá se zároveň model mravnostní literatury a zejména próza se rozšiřuje 

námětově (vychází hlavně knihy ovlivněné národním cítěním – historické a lidové povídky, 

čítanky s českou slovesností). Dětskou literaturu publikují J. V. Sládek, Alois Jirásek, či K. 

V. Rais, ilustrací přispívá zejména Mikoláš Aleš.  

Vývoj úzce souvisí s reorganizací školství, kde se, díky zavedení předmětů jako je vlastivěda 

či přírodopis a díky upevňování češtiny jako vyučovacího jazyka, prohloubil hlad po knihách 

v češtině. Školy se staly určujícím faktorem ve vývoji literatury pro děti a mládež. Dá se říci, 

že dětská literatura je na školách závislá.18 

První čeští nakladatelé, kteří se alespoň částečně zaměřují na literaturu pro děti a mládež, se 

dají nalézt ke konci 19. století. V českých zemích v období od konce 80. let dětskou literaturu 

vydávali především Josef Richard Vilímek mladší a Josef Hokr. Nakladatelství J. R. Vilímek 

patřící prvnímu jmenovanému mělo široké žánrové rozpětí, jehož byly knihy a časopisy 

určené dětem nemalou součástí. Nakladatelství vydávalo časopis Malý čtenář, mělo rovněž 

několik edic dětské literatury – Knihovnu Malého čtenáře, Knihovnu dospívající mládeže, 

 
16 CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a 
mládež. Praha: Albatros, 1979. s. 11. 
17CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a mládež. 
Praha: Albatros, 1979. s. 13. 
18 CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a 
mládež. Praha: Albatros, 1979. s. 14. 
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dětskou Z knihy do srdéčka, či dívčí edici Dívčím srdcím. Hokrovo nakladatelství nabízelo 

edice Hokrovy dobré dětské knihy, sešitovou Knihovničku Mládí, Knihovnu Robinson a 

Knížky Kouzelného zrcadla.19 

2.3.2 Začátek dvacátého století a nový pohled na dětskou literaturu 

Období přelomu 19. a 20. století se vyznačuje novým pohledem na dětskou literaturu obecně. 

Na dobovou literaturu působí nové společenské a politické poměry. Do dětské literatury 

pronikají levicové ideje a pozitivistický duch. Tvorba se stává sociálně orientovanou.20 Do 

literatury obecně pronikají autoři České moderny (F. X. Šalda, A. Sova) a anarchističtí 

spisovatelé (F. Šrámek, S. K. Neumann), kteří jí dávají nový nádech. V reakci na krizi 

buržoazní společnosti a klerikalismu kriticky útočí na zavedené literární koncepce. 

Příležitostně se opírají i o dětskou literaturu, zájem o ni je ovšem vyvolaný spíše 

společenskou potřebou (např. Táborského sborník Našim dětem, či vydání dětské přílohy 

Sníh v uměleckém měsíčníku skupiny Mánes Volné směry). Díky tomuto proudu se rovněž 

posouvá estetický vzhled dětské literatury a jsou pro něj položeny teoretické základy (F. X. 

Šalda, Kniha jako umělecké dílo).21 V následujících desetiletích začíná být díky uvolnění 

poměrů v literární tvorbě překonáván jednostranný motiv ctnostné vzorové morálky.  

2.3.3 Třicátá léta  

Otakar Chaloupka a Jaroslav Voráček o meziválečném období hovoří takto: „[…], zahrnuje 

velmi mnohotvárnou a často i protichůdnou skutečnost široce rozepjatého literárního dění, 

v němž se formovaly, upřesňovaly a střetávaly různé názory a tendence nejen umělecké, 

nýbrž pochopitelně i společenské a ideové, ovlivňující v základních polohách pojetí tvorby 

a obecná kritéria jejích funkcí“.22 

Je jasné, že s koncem první světové války, a především se založením nového 

československého státu musela česká dětská literatura zažít kvantitativní rozmach. 

Samostatný stát byl po literatuře hladový, a i dětskou knihu bral jako potvrzení kulturní 

 
19 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. Praha: Albatros, 2019. s. 
23. ISBN 978-80-00-05474-2  
20 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. s. 14. ISBN 80-7367-095-X. 
21 CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a 
mládež. Praha: Albatros, 1979. s. 48. 
22 CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a 
mládež. Praha: Albatros, 1979. s. 72. 
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svébytnosti národa. Záměr se samozřejmě nedal vždy naplnit, aniž by neutrpěla umělecká 

kvalita dětských knih, která byla v předválečném období tak vysoká. Na scénu se dostávali 

i spíše druhořadí autoři.23 Literatura zkrátka potřebovala čas, aby si mohla navyknout na 

nové, otevřenější prostředí. 

Postupně se začaly projevovat v dětské literatuře a v nazírání na její funkce změny. Ty byly 

vedeny především vlivem silných autorských osobností a také stále se prohlubujícím 

kritickým a teoretickým myšlením. Mimo oblast literatury se navíc začaly objevovat nové, 

pokrokové pohledy na výchovu a vzdělání mladé generace.24 Tento vývoj se plně ukázal 

během třicátých let 20. století. 

Na přelomu dvacátých a třicátých let se začínají ozývat hlasy vybízející k důslednější tvorbě 

pro děti. Nové teoretické názory i tvůrčí metody se objevují zejména v periodickém tisku 

(Lidové noviny, Rozpravy Aventina, Rozhledy). S autory těchto statí a článků se pojí vývoj 

nových žánrů dětské literatury – autorské pohádky, dobrodružné prózy s dětským hrdinou, 

vzniká také český komiks. Tito autoři právě v tomto období přicházejí na scénu a hrají 

významnou roli i v pozdějším vývoji dětské literatury, jedná se o jména jako: Karel a Josef 

Čapkové, Josef Lada, Ondřej Sekora, Karel Poláček, Jiří Mahen, či Marie Majerová.25 

Tvoří se tak estetický model moderní dětské knihy. Svatava Urbanová o třicátých letech 

píše: „Vznikala díla tvůrců zakladatelského významu a mnohé práce se posunuly do pozice 

literárního vzoru. Zájem o dítě a dětství se proměňoval od folklorní polohy k archetypům 

dětství, od didaktismu k herním principům, od rustikálnosti k městu a civilistní zkušenosti. 

Spolu s tím se utvářel nový interaktivní vztah (dospělí se stávají partnery).“ 

Třicátá léta znamenají pro českou dětskou literaturu vyvrcholení procesu sebereflexe, 

ustavení nových literárních postupů. Na dětského čtenáře se navíc konečně začíná pohlížet 

jako na rovnocenného partnera. Dětská kniha už neexistuje jen proto, aby dítě mravně 

vychovávala, učila a rozvíjela v něm vlastenectví. Styly vyprávění a žánrové struktury, které 

vznikaly v této době se rozvíjejí dodnes. Patrná je snaha dítěti porozumět, místo 

 
23 CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a 
mládež. Praha: Albatros, 1979. s. 72. 
24 CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a 
mládež. Praha: Albatros, 1979. s. 73. 
25 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. s. 14. ISBN 80-7367-095-X. 
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zjednodušování vyprávění, které předpokládá podřadnost dětského čtenáře vůči literatuře, 

se vžít do jeho pohledu na svět, a tím dítěti literaturu přiblížit. Otakar Chaloupka a Jaroslav 

Voráček píší, že tento „inovační proces, který ve dvacátých a třicátých letech teprve začínal 

[…] v mnoha směrech není vlastně dodnes ukončen“.26 

2.3.4 Dětská literatura 40. a 50. let 

Během existence protektorátu Čechy a Morava se literatura snaží mobilizovat duševní síly 

národa.27 Právě návrat k dětství a lepší minulosti je vítaným únikem z tvrdé reality. V dnešní 

době asi nejvíce známou je např. kniha Bylo nás pět, kterou Karel Poláček dokončil chvíli 

před odchodem do koncentračního tábora Terezín. Mimo pohledů zpět do dětství se autoři 

více zajímají také o adaptace Bible, či různých legend a lidových pohádek, životopisných 

románů a vlasteneckých příběhů s dětským hrdinou28, obrací se tak ať už k duševnímu, 

mýtickému či patriotickému národnímu uvědomění. Dětská literatura se zkrátka stala: 

„jednou z forem aktivní resistence proti nacistické okupaci a zároveň výrazem zaměření po 

výtce perspektivních: v dětech […] byla viděna generace, která má nejen přežít, ale která má 

i zajistit, aby se nic takového nikdy neopakovalo“.29 

I přes to, že mnohá díla vytvořená v tomto období nemohla být během války vydána, stala 

se určující i pro poválečná léta. Zaprvé vyšly tituly autorů, kteří za války vydávat nemohli, 

z nichž část konflikt ani nepřežila (příkladem je již výše zmíněný Karel Poláček). Zadruhé 

se ukázalo, že dětská kniha nemusí být pouze utilitárním či zábavným prostředkem, ale může 

nabýt celospolečenského významu. 

V závěru čtyřicátých let došlo v literárním světě k zásadnímu zlomu, který neblaze 

poznamenal i vývoj dětské literatury. Rok po nástupu Komunistické strany Československa 

k moci 24. března 1949 přijalo Národní shromáždění Zákon o vydávání a rozšiřování knih, 

hudebnin a jiných periodických publikací. Ten zakázal činnost všech soukromých 

 
26 CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a 
mládež. Praha: Albatros, 1979. s. 74. 
27 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. s. 14. ISBN 80-7367-095-X. 
28 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. s. 16. ISBN 80-7367-095-X. 
29 CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a 
mládež. Praha: Albatros, 1979. s. 75. 
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podnikatelů a tím zlikvidoval veškeré soukromé knihkupce a nakladatelství.30 Knižní trh se 

tedy zásadně změnil. Zmizela literatura ideologicky nepřijatelná pro režim a vydávání knih 

bylo převedeno pod ministerstvo kultury. Rok 1949 ale předznamenává i příznivější kapitolu 

dějin dětské literatury. Spolu se zestátněním knižního trhu následně vzniká Státní 

nakladatelství dětské knihy (SNDK), později známé jako Albatros.31 Ten se stal a dodneška 

zůstává jedním z největších nakladatelství vydávajících dětské knihy.  

V následujícím desetiletí se začaly v zemích východního bloku vyvíjet specifické varianty 

socialistického realismu.32 Tento žánr, jehož výsledkem v dětské literatuře byla školní a 

výchovná povídka, byl oficiálním uměleckým směrem a zaměřoval se na oslavu vládnoucího 

režimu. K politicky zabarveným tématům se přikláněli i uznávaní autoři. Například Ondřeji 

Sekorovi vyšly v nakladatelství SNDK, kde sám jako redaktor pracoval, výrazně ideologicky 

pojaté knihy O zlém brouku Bramborouku (1950), či Ferda Mravenec ničí škůdce (1951).33 

Nelze ale jednoduše říci, že v tomto období nevznikaly kvalitní dětské knihy. Pokud 

pomineme díla ovlivněna ideologicky, nakladatelství SNDK vydalo řadu dodnes oblíbených 

titulů. Kmenoví autoři jako František Hrubín (Mánesův orloj, 1954), nebo Bohumil Říha 

(Honzíkova cesta, 1954) byli zárukou kvalitní literatury pro děti. Ta slavila úspěchy mimo 

jiné i na výstavě EXPO 1958 v Bruselu, kde se dala v českém stánku najít kolekce osmdesáti 

knih české dětské literatury.34 

2.3.5 Šedesátá léta 

Obecně lze říci, že v šedesátých letech dochází k renesanci české knižní kultury. Uvolňující 

se poměry v tomto období umožňují literatuře širší napojení na zahraničí, stejně tomu je i u 

nakladatelů. Nakladatelství SNDK, které mělo na vydávání dětské literatury od padesátých 

let v podstatě monopol (i když okrajově dětskou literaturu vydávala i jiná nakladatelství), se 

 
30 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. 
s.29. ISBN 978-80-00-05474-2. 
31 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. 
s.29. ISBN 978-80-00-05474-2. 
32 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. s. 16. ISBN 80-7367-095-X. 
33 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. s. 
30. ISBN 978-80-00-05474-2. 
34 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. s. 
36. ISBN 978-80-00-05474-2. 
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začalo silně podílet na mezinárodním dění.35 

Již v roce 1964 se SNDK stalo jedním ze sedmi zakladatelů veletrhu dětské knihy v Bologni, 

největšího svého druhu na světě. V tomtéž roce se také v Praze konalo sympozium na téma 

Dítě mezi knihami a lidmi atomového věku, což se dá pokládat za pokus učinit z hlavního 

města centrum pro dětskou literaturu světového významu. V roce 1966 navíc 

Československo vstupuje do organizace IBBY (International Board on Books for Young 

People). Důležitost této události podtrhuje to, že Československo bylo vůbec prvním 

socialistickým státem, který měl zájem do organizace vstoupit. Snahy začalo vyvíjet již v 

roce 1960, od roku 1964 fungovalo jako pozorovatel.36 

Ukázkou, že se česká, potažmo československá, dětská literatura stala zajímavou na 

mezinárodní úrovni je i fakt, že nakladatelství SNDK vyjádřilo snahu o přejmenování se, 

aby se stalo atraktivnějším pro zahraniční trh. K přejmenování došlo rozhodnutím 

ministerstva kultury z roku 1968 k 1. 1. 1969 a nakladatelství získalo nové jméno: Albatros, 

nakladatelství pro děti a mládež. S přejmenováním vznikla i nová koncepce nakladatelství, 

ve které se vyprofilovala i nová edice určená speciálně pro zahraničí – Albatros Export.37 

V šedesátých letech se jako nový tvořivý princip prosazuje hra. Stává se tématem, 

prostředkem i východiskem, je základem pro kompozici textů, obraznosti i jazykové složky. 

Dalším ústředním motivem se stávají krize. V dětské literatuře se tematizují odcizení, 

smutek, či strach. Ty potom doprovází útěk z reálného světa do fantazie, místa bez omezení 

reality.38 

  

 
35 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. s. 
59. ISBN 978-80-00-05474-2. 
36 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. s. 
60. ISBN 978-80-00-05474-2. 
37 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. s. 
62. ISBN 978-80-00-05474-2. 
38 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 
2003. s. 14. ISBN 80-7198-548-1. 
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Do nových témat posunuli dětskou literaturu autoři, kteří do ní vstoupili právě díky 

uvolněnější atmosféře tohoto období. Spisovatelé jako Ota Hofman, Iva Hercíková, 

Svatopluk Hrnčíř, Helena Šmahelová a mnozí další zobrazují kontrastně vztahy dětí a 

dospělých (témata krize a úniku). Knihy těchto autorů mnohdy poukazují na nepochopení a 

závist v lidských vztazích, na něž děti reagují revoltou (např. Nemalujte srdce na zeď, 1966, 

Jana Štroblová), či útěkem (Útěk, 1966, Ota Hofman).39 Není náhodou, že tento druh dětské 

literatury často poukazoval na problémy, která v sobě nesla doba předchozích čtyřicátých a 

padesátých let. Kriticky se literatura zabývala tématy stále častěji se rozpadajících rodin, 

osvobozujícího soužití člověka a přírody a útěku od socialistického materialismu a 

bezcitného pohledu na svět. Mimo vážných témat má své slovo ovšem rovněž motiv hry. 

Ten se objevuje v humoristické tvorbě Vojtěcha Steklače, nebo vyprávěních s prvky 

detektivek Svatopluka Hrnčíře.40 

2.3.6 Období normalizace 

Svobodomyslný vývoj šedesátých let, který tolik ovlivňoval i dětskou literaturu, definitivně 

přerušilo období normalizace. V nově přejmenovaném nakladatelství Albatros se roku 1973 

vystřídali redaktoři, po Václavu Stejskalovi nastoupil Jaroslav Beránek.41 Ten převrátil chod 

Albatrosu naruby.  

Do roku 1973 se nakladatelství snažilo udržet směr, který získalo v šedesátých letech. 

Publikovali zde dokonce autoři vyhození z jiných médií – Nataša Tanská, Karel Hvížďala a 

další. Po příchodu nového šéfredaktora se tato praxe sama změnila. Beránek na podzim roku 

svého nástupu publikoval stať v časopisu Zlatý máj vydávaným Albatrosem. V ní vyjádřil, 

že nakladatelství vládne silným prostředkem výchovného působení na děti a mládež a popsal 

nové úkoly ideologického boje. Rovněž se vymezil vůči ostatním nakladatelstvím a varoval 

konkurenci před poškozováním monopolu Albatrosu na dětskou literaturu.42 Albatros tak 

plně podlehl politickému dohledu nad svou tvorbou, kterému uniklo jen máloco. Pouze 

 
39 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. s. 39–40. ISBN 80-7367-095-X. 
40 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. s. 41. ISBN 80-7367-095-X. 
41 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. s. 
99. ISBN 978-80-00-05474-2. 
42 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. s. 
99. ISBN 978-80-00-05474-2. 
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některým zapovězeným autorům se povedlo publikovat pod jinými jmény za pomoci 

několika odvážných redaktorů. 

V dětské literatuře se s normalizací příběhy stehují hlavně na venkov, mají tedy spíše rurální 

než městské motivy, apelují na rodinné a sousedské vztahy, na ochranu přírody. Hlavní 

vlastností je ale apolitičnost.  

2.3.6 Devadesátá léta a změny nového milénia 

Česká kniha pro děti a mládež prožila po roce 1989 překotný vývoj. Vyrovnávala se s nově 

nastoleným modelem volného trhu – stala se zbožím. Knihkupectví se zaplnila překladovými 

tituly. Zkomercializování českého knižního trhu se tak dotklo kvalitativní stránky české 

literatury pro děti. Rychle vznikající nakladatelství začaly o překot vydávat literaturu, která 

byla v posledních čtyřiceti letech populární na Západě.43 

Kvůli komerčním tlakům nově nabyté volnosti knižního trhu se začínají rozpadat moderní 

estetické modely a literární vzory a dětská literatura se posouvá k postmoderně. Určité 

motivy modernistické postupy sice stále zůstávají a objevují se jejich variace, zcela se ale 

mění jejich recepce. Sílí totiž poptávka po komerční zábavnosti, sílí vliv médií a mění se 

herní fenomén.44  

V nakladatelské oblasti se rozmach trhu projevil velice silně. Kamenná nakladatelství jako 

Albatros měla sice rozvinutou autorskou a redakční základnu, ale potýkala se s přebujelou 

administrativou a nezkušeností s obchodní stránkou. Čelila navíc prudkému nárůstu 

konkurence na trhu, mnoho nových nakladatelů vydávalo i dětskou literaturu. Na trh navíc 

vstoupila zahraniční nakladatelství jako Egmont, Artur, či Fragment.45 Albatros se tak musel 

uchýlit k stále častějším změnám a zkoušet novou vydavatelskou taktiku. Dříve 

centralizované nakladatelství začali navíc opouštět mnozí autoři.46 

 
43 ČEŇKOVÁ, Jana. K současné české knize pro děti a mládež. s. 7-29. in: KOPÁČ, 
Radim. 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. s. 7. ISBN 9788087546031. 
44 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 
2003. s. 15. ISBN 80-7198-548-1. 
45 HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. V Praze: Albatros, 2019. s. 
169. ISBN 978-80-00-05474-2. 
46 ČEŇKOVÁ, Jana. K současné české knize pro děti a mládež. s. 7-29. in: KOPÁČ, 
Radim. 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. s. 7. ISBN 9788087546031. 
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Dětská literatura devadesátých let zkrátka podléhá komerční povaze doby. Nově objevená 

škála možností zábavy a příchod zahraniční literatury upozaďuje českou tradiční dětskou 

knihu. I když jsou tu stále pokusy o navázání na předchozí vývoj z let třicátých a šedesátých, 

čtenáři si stále zvykají na možnosti nového uspořádání ve společnosti. 

Právě těmto tlakům a komerční dětské knize se postavila především malá alternativní 

nakladatelství, které navazují na bohatou tradici české knihy pro děti a mládež. Těmto 

nakladatelstvím se otevřel prostor především na přelomu tisíciletí47, v době, kdy prvotní šok 

z nově nastavených poměrů začal opadat a čtenáři se začali opět více zajímat o kvalitní 

literaturu.  

Tito nakladatelé se snaží především navázat na českou knižní minulost. Vydávají esteticky 

vyvážené knihy doprovázené kvalitní grafikou a ilustrací. Dnešní dětskou literaturu 

obohacuje množství výtvarníků z různých věkových skupin (Tereza Říčanová, Petr Sís, Petr 

Nikl a další). Objevuje se i řada nových autorů knih pro děti jako Pavel Brycz, Radek Malý, 

Viola Fisherová nebo Markéta Pilátová. K dětskému čtenáři se obracejí i autoři, kteří se 

vrátili z exilu: Ivan Binar, nebo Eva Procházková.48 

Tematicky se dětská literatura drží s evropskými trendy. Roste zájem o komiks, literaturu 

pro dospívající. Dochází rovněž k věkovým posunům v literatuře. Takto je popisuje Jana 

Čeňková: „…v České republice lze pozorovat u ‚mladých dospělých  ‘jistou míru 

infantilizace, což znamená, že životní styl, móda, zájmy, mezi něž patří film i četba, se ve 

věkové kategorii mezi třinácti až třiatřiceti lety sjednocují. V této souvislosti se operuje s 

termínem ‚all-age books’, což jsou knihy pro všechny věkové kategorie. Česká 2.449“

ilustrace dětské knihy 

Historička umění Kateřina Tučková o výtvarné stránce v dětské knize píše: „Výtvarná složka 

je neopomenutelnou součástí knižní produkce orientující se na dětského a dospívajícího 

čtenáře. Jsou to právě děti a dospívající u nichž hraje vizuální doprovod k textové části 

 
47 ČEŇKOVÁ, Jana. K současné české knize pro děti a mládež. s. 7-29. in: KOPÁČ, 
Radim. 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. s. 7. ISBN 9788087546031. 
48 ČEŇKOVÁ, Jana. K současné české knize pro děti a mládež. s. 7-29. in: KOPÁČ, 
Radim. 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. s. 8. ISBN 9788087546031. 
49 ČEŇKOVÁ, Jana. K současné české knize pro děti a mládež. s. 7-29. in: KOPÁČ, 
Radim. 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. s. 8. ISBN 9788087546031. 
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největší roli. A platí to pro všechny čtenáře této silně rozrůzněné kategorie, že vizuální vjem 

doprovázející text rozvíjí jejich fantazii a aktivuje emoční prožitek, čímž motivuje k 

opakovanému čtení.50 “ 

Důležitost výtvarné stránky dětské knihy je dozajista neoddiskutovatelná a její význam od 

jejích samotných počátků neustále stoupá. Ilustrace a grafika již dávno překonaly svůj pouze 

doprovodný úděl a staly se vůči textu v mnoha případech rovnocenným partnerem. Grafice 

a ilustraci se věnují výtvarné ateliéry na předních českých vysokých školách zaměřených na 

výtvarné umění.51 I toto výtvarné prostředí ale pouze navazuje na tradici mnohem starší, 

sahající hluboko do historie české dětské literatury především 20. století. Právě dějiny, na 

nichž je tato tradice založena v několika etapách představí tato kapitola. 

2.4.1 Počátky české ilustrace v dětské literatuře 

Česká ilustrace si hledala cestu do knihy pro děti a mládež napříč dějinami, dlouhou dobu 

ale neúspěšně. Dílem, jež bývá označováno za počátek této snahy a první pokus o českou 

krásnou knihu pro děti, je Orbis Pictus (1658) Jana Amose Komenského. Komenský kladl 

na obrazovou knihu velký důraz a doufal, že se mu ji podaří vydat ve spolupráci s českým 

umělcem. Původně chtěl dílo nechat umělecky zpracovat českým krajanem Václavem 

Hollarem, což se mu ale nepodařilo prosadit u vydavatele. Jeho dílo se navíc dočkalo 

českého vydání až dlouho po jeho smrti.52 První snahy o skutečně českou knihu pro děti tak 

skončily víceméně neúspěšně. 

Spojení české výtvarné a literární sféry v knize pro děti tak muselo ještě několik století 

počkat. Samotná literatura psaná pro mládež a dětského čtenáře se začala objevovat až 

během národního obrození, nakladatelé se jí začali hlouběji zabývat až ke konci 19. století, 

jak bylo psáno výše. Obrozenecká dětská kniha navíc byla obvykle silně didakticky 

 
50 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. s. 
30-58. in: KOPÁČ,Radim. 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. s. 30. ISBN 
9788087546031. 
51 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. s. 
30-58. in: KOPÁČ,Radim. 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. s. 30. ISBN 
9788087546031. 
52 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 11 
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zaměřená a pro ilustrace v ní tak nebylo místo. 

Právě v osmdesátých letech 19. století se v dětské literatuře objevily kresby Mikoláše Alše, 

který ilustraci české dětské knihy, i české knihy obecně, položil základy. Ilustraci pro děti 

bral Aleš jako odpovědný umělecký úkol. Nesnažil se k dětskému čtenáři hovořit 

zjednodušeným uměleckým jazykem, naopak uplatňoval stejné principy jako ve zbytku své 

tvorby – soustředil se na téma lásky k vlasti a domovu.53  

Výrazný zlom v knižní ilustraci nastal na přelomu 19. a 20. století, kdy se poměrně malá 

skupina umělců a výtvarníků začala zabývat knihou z jiného, estetického, úhlu. Vzniklo tak 

hnutí za krásnou knihu, které si kladlo za cíl vzdorovat komerčním nakladatelstvím, která u 

svých titulů dávala přednost spíše konvenční ilustraci. Knihou se začali tito umělci zabývat 

jako svébytným estetickým celkem. Formát i grafická úprava se měla odvíjet od jejího 

obsahu. Program hnutí ve své studii Kniha jako umělecké dílo z roku 1905 zformuloval F. 

X. Šalda.  Ten v úvodu studie vyzývá: „Kniha budiž i u nás dnes uměleckým dílem, jako jím 

bývala kdysi v šťastnějších dobách kulturních u nás a jest již zas i dnes u šťastnějších 

kulturních národů, předem v Anglii, v této zemi klasické kultury knižní. Anglii, o Zmínka 54“

jak Šalda dále uvádí, odkazuje na obroditele anglické knižní kultury Williama Morrise, který 

své inspirace čerpal ze středověkých bohatě ilustrovaných rukopisů a jehož myšlenkami se 

české hnutí inspirovalo. Šalda tedy dále popisuje, že kniha má mít v první řadě krásný vnitřní 

život, obsahovou stránku. Je podle něj ale též zásadní, aby byla i „dokonalým uměleckým 

předmětem, věcí výtvarné kultury, krásnou věcí uměleckou“.55 

Z hnutí za krásnou knihu se vydělovalo již v začátcích několik proudů. Někteří ilustrátoři 

považovali za hlavní estetickou hodnotu písmo a kresbu brali jako součást stránky, 

dekorativní rámec (kresby v záhlaví, iniciálách). Pro dětskou literaturu jsou ovšem důležité 

proudy, které se soustředily na obrazově koncipované ilustrace, ať už se jedná o pouze 

dekorativní grafickou úpravu, či přímé dějové ilustrace.56 

 
53 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 11-12 
54ŠALDA, F. X. Kniha jako umělecké dílo. s. 13-18 in: ŠALDA, F. X., DVOŘÁK, Karel, ed. 
Kritické projevy VI. [online] Praha: Melantrich, 1951. s. 13. Dostupné z: 
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data//soubory/FXS/KP6/KP6.pdf 
55 ŠALDA, F. X. Kniha jako umělecké dílo. s. 13-18 in: ŠALDA, F. X., DVOŘÁK, Karel, ed. 

Kritické projevy VI. [online] Praha: Melantrich, 1951. s. 13. Dostupné z: 
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data//soubory/FXS/KP6/KP6.pdf 
56 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 14 
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S knihou pro děti a mládež jsou z této oblasti spjata především jména Vojtěcha Preissiga a 

Adolfa Kašpara.57 U Vojtěcha Preissiga je to titul Broučci (konkrétně vydání z roku 1903) 

od Jana Karafiáta, který byl první krásnou dětskou knihou s jednotnou úpravou v českém 

jazyce. Adolf Kašpar zase dekorativní, ovšem i dějové, pojetí ilustrace dětské knihy uplatnil 

v Kytici z lidového básnictva (1906) od Františka Bartoše. Nedá se ale opomenout ani 

Pohádka máje (1897) od Viléma Mrštíka, jejíž obálku, iniciály a koncovky výtvarně upravila 

Zdeňka Braunerová, významná iniciátorka hnutí za krásnou knihu. Tato tři výtvarná 

zpracování jsou tradičně uváděna jako mezníky v dějinách české knižní kultury.58  

Obecně se předválečná ilustrace dětských knih držela především dějových obrazů. Hrála v 

nich tedy výraznou roli malířská složka, jednalo se o obrazově koncipované dějové scény, 

které se ale držely stejných principů jako u zbytku své tvorby. Své místo měl též 

dekorativismus a symbolismus, směry často ovlivněny secesí. Tyto proudy ilustraci dětské 

knihy ovlivňovaly ještě v meziválečném období.59 

2.4.2 Meziválečné období 

V období mezi světovými válkami se objevila řada výrazných umělců, kteří projevovali 

zájem o dětskou ilustraci. Vzhledem k širší autorské základně i mohutnějšímu trhu s 

literaturou se začaly objevovat tlaky k větší žánrové diferenciaci. I když se v řadě edic stále 

uplatňoval didaktický přístup k literatuře, progresivní výtvarné proudy se již snažily nedržet 

obecných uměleckých principů, ale pokoušely se ilustraci přiblížit dětskému čtenáři. 

Výtvarníci jako Josef Lada, Josef Čapek, či Ondřej Sekora se věnovali moderním pohádkám 

a uplatňovali výtvarné styly, které braly ohled na dětského čtenáře. Tradiční koncepce 

dějové ilustrace se naopak držel v dobrodružné literatuře hlavně Zdeněk Burian.60 

Meziválečné období obecně znamenalo výrazný posun v knižní ilustraci. V první řadě se 

umělci již snažili více sehrávat úlohu interpretů, ilustracím dopřávali vlastní váhu. Nechtěli 

již pouze obkreslovat dějové linky. S postupem času tak došlo k dalšímu posunu, ilustrace 

přestávala pouze dokreslovat a vysvětlovat text čtenáři, ale fungovat s textem jako 

 
57 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Současná ilustrace dětské knihy. Praha: Odeon, 1979. s. 4 
58 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 14-16 
59 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 17-18 
60 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 18-19 
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rovnocenná složka.61 

Síla české ilustrace jako vůdčího prvku ve změnách v dětské literatuře se projevila v novém 

pohledu na žánr pohádky, o němž se začalo diskutovat na konci dvacátých let. Projevovala 

se zde snaha tento žánr jistým způsobem aktualizovat, mluvilo se i tom, zda má pohádka v 

moderní době vůbec smysl.62 Socialisticky smýšlející autoři a teoretici dokonce namítali, že 

pohádky s králi a nadpřirozenými bytostmi sebou nesou „zátěž minulosti“. Dalším 

problémem byl právě nový vztah k dítěti, který se více zaměřoval na zvláštnosti dětského 

vnímání.63 Ze všech směrů vyrůstal požadavek na vytvoření nové pohádky, která by lépe 

odpovídala moderní společnosti a více se snažila porozumět psychice dítěte. Vznikla tak 

řada typů nové autorské pohádky. Vznikla pohádka se sociálními motivy, pohádka zvířecí a 

rozvíjel se i pohádkový seriál.64 

Právě žánr nové autorské pohádky začali vyplňovat autoři, kteří v první řadě působili jako 

výtvarníci a ti se často stávali i autory textů. S novým přístupem k pohádce přišel Josef Lada, 

jeho Pohádky naruby jsou dokonalým příkladem nového žánru antipohádky. Ondřej Sekora 

se zase se svými příběhy Ferdy mravence pustil do pohádky se zvířecími hrdiny. V ilustrační 

složce vnesl do pohádky prvek, který byl dosud známý pouze v časopiseckém seriálu nebo 

filmové grotesce. Nelze opomenout také dílo Josefa Čapka (Povídání o pejskovi a kočičce), 

jež se rovněž řadí do stejného žánru. Čapek jako moderní umělec řešil podobu dětské knihy 

avantgardně. Oprostil se od prostorových scén a soustředil se především na postavy a další 

důležité dějové prvky, nesnažil se je ukázat detailně, raději ponechával zbytek na 

představivosti. Obrázky na stránce rozmisťoval volně, bez zakotvení. Přibližoval v podstatě 

svoji kresbu kresbě dětské.65 

 
61 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 20 
62 DEJMALOVÁ, Kateřina. Vývoj autorské pohádky. s. 127–148. in: 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. 
s. 41. ISBN 80-7367-095-X. 
63 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 104 
64 DEJMALOVÁ, Kateřina. Vývoj autorské pohádky. s. 127–148. in: 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. 
s. 137. ISBN 80-7367-095-X. 
65 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 104–113. 
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2.4.2 Ilustrace v období socialismu 

I když se v poválečném období ilustrace pokoušela navázat na výtvarnou tradici vzniklou ve 

třicátých letech a pokračovat s odkazem meziválečné avantgardy, vývoj v mnoha směrech 

přerušil nástup komunismu po roce 1948. Centralizace tvorby dětské literatury v mnohém 

zasáhla i ilustraci. Snaha vytvořit nový typ literatury s proletářským hrdinou, který by děti 

vychovával k socialismu si vyžádala masovost edicí.  

V tomto období výtvarná stránka ustupovala do pozadí. Snaha o co největší srozumitelnost 

nutila ilustraci detailně opisovat to, co bylo v textu řečeno o postavách. Z ilustrací zmizelo 

napětí a dramatičnost, ilustrace málo dbala na výtvarné vyjádření autora.66 

S nastupujícími šedesátými lety se mění politické poměry a do dětské literatury navíc 

přicházejí noví, mladí výtvarníci jako Adolf Born, Dagmar Berková, Zdeněk Miler, či 

Vladimír Tesař. Nová generace odmítla didaktický přístup k ilustraci a soustředila se na 

vlastní umělecký výraz. Výtvarná stránka knih se přiklonila fantazii a lyrismu.67 Víc prostoru 

se dává samotné fantazii dětského diváka. Umělci hledali inspiraci v rozvíjející se moderní 

pohádce a folklorních příbězích mimoevropských národů. Ilustrace se dostává i do oblastí, 

kde dosud nebyla přítomná – dobrodružné literatury, kresleného seriálu či literatury 

populárně-vědecké.68 

Noví výtvarníci začali do ilustrace dětské literatury přinášet také nové výtvarné techniky. 

Ke klasické kresbě, barevné kresbě a grafice přibyly kombinované techniky jako koláž, 

začaly se uplatňovat také čistě typografické prvky. Do ilustrace také pronikal vliv dětské 

kresby69, tak jako tomu bylo dříve u Josefa Čapka.  

I přes neblahé dopady normalizace na literaturu obecně se v Československu udržela 

ilustrace dětské knihy na velmi vysoké úrovni. Nadále se jí věnovala jak řada oficiálních 

autorů, tak i konkurenční skupina výtvarníků, kteří byli kvůli politickým poměrům donuceni 

realizovat se na nekonfliktním poli dětské literatury.70 

 
66 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 26. 
67 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: 
Albatros, 1984. s. 26. 
68 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Současná ilustrace dětské knihy. Praha: Odeon, 1979. s. 6 
69 STEHLÍKOVÁ, Blanka. Současná ilustrace dětské knihy. Praha: Odeon, 1979. s. 7 
70 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. s. 
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Řada nových ilustrátorů v období normalizace aktualizuje tradiční techniky knižního umění 

jako je dřevoryt, liniová kresba a dalších černobílých grafických technikách. Rovněž se 

objevují techniky koláže, fotokoláže a fotomontáže, jak je patrné v tvorbě Zdeňka Mézla, 

Václava Kabáta, Pavla Broma nebo Jiřího Šalamouna.   

2.4.3 Divoká devadesátá léta a obroda české ilustrace 

V devadesátých letech nastává pro dětskou ilustraci podobný čas stagnace jako pro českou 

literaturu společně. Sofistikovaný výtvarný proud, který se vyvíjel navzdory režimu musí po 

osvobození čelit bezprecedentnímu boomu médií a nových alternativ zábavy pro děti. I když 

se objevila možnost pro autory režimem dříve utlačované, či pro ty, kteří svoji tvorbu dosud 

uváděli pouze v exilu (příkladem jsou Petr Sís, či Štěpán Zavřel), čas musel nejdříve uzrát, 

než se podařilo nové generaci znovu navázat na českou ilustrační tradici.71 

Lví podíl na tomto obrození, které se začalo rodit až ke konci dekády má nová generace 

výtvarníků a také etablování nových malých nakladatelství, která jsou na kvalitní ilustraci 

založena. Tato nová nakladatelství, mezi něž patří také Baobab, přistupují k dětské knize 

jako k uměleckému artefaktu, má být dokonalá jak textově, tak vizuálně. K takovému pojetí 

přistupují především profesionální výtvarníci angažovaní na poli volné tvorby.72 

K nejvýraznějším výtvarníkům z této skupiny patří umělci jako František Skála, Dagmar 

Urbánková, Pavel Čech, kmenová autorka Baobabu Tereza Říčanová, nebo Petr Nikl, 

někdejší člen skupiny Tvrdohlaví, která se ke konci 80. let vzpírala formám, které povoloval 

socialistický realismus, a který mohl po roce 1989 vystoupit z šedé zóny. Nesmíme 

zapomenout také na jednoho ze zakladatelů nakladatelství Baobab Juraje Horvátha, který 

mimo svou vlastní tvorbu vede ateliér ilustrace na pražské VŠUP, který přebral po výše 

 

30-58. in: KOPÁČ,Radim. 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. s. 30. ISBN 
9788087546031. 
71 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. s. 
30-58. in: KOPÁČ,Radim. 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. s. 30. ISBN 
9788087546031. 
72 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. s. 
30-58. in: KOPÁČ,Radim. 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. s. 31. ISBN 
9788087546031. 
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zmíněném Jiřím Šalamounovi.73 

3. Nakladatelství Baobab 

Baobab je rodinným nakladatelstvím manželů Terezy a Juraje Horváthových. Sídlí v Praze 

10, ve Vršovické ulici. Specializuje se na dětskou ilustrovanou literaturu, knihy především 

mladých autorů. Název Baobab podle manželů Horváthových vznikl kvůli jeho cizokrajnosti 

a záhadnosti, zároveň ale i proto, že malé děti si ho snadno zapamatují. Samotné slovo stojí 

na písmenech a a b, tedy první části abecedy, kterou se děti učí ve školách.74 Jméno mělo 

navíc symbolizovat místo, kam se vejde celá rodina a nepřímo odkazovat na stromy, které 

rostly na planetce malého prince ve stejnojmenné knize od Antoine de Saint-

Exupéryho.75 Oba zakladatelé jsou zároveň tvůrci dětské literatury a sami v nakladatelství 

publikují.  

3.1 Juraj Horváth 

Juraj Horváth vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ilustraci a grafiku. 

Ilustraci, kresbě a grafice se věnuje i v současnosti, mimo vlastní nakladatelství pracuje i pro 

nakladatelství Argo, Labyrint, či Triáda.76 Na pražské VŠUP nadále působí jako pedagog, 

vede zde ateliér ilustrace, kde se mu daří objevovat nové výtvarné talenty. Obdržel cenu 

Nejkrásnější kniha světa za ilustrace k titulu Herberta T. Schwarze Příběhy z parní lázně 

(Argo, 2000). V tvorbě používá množství technik jako jsou linoryt, dřevoryt, kresba tuší a 

tužkou, počítačová grafika, či retušování fotografií. Ilustrace rád doplňuje komentáři ve 

 
73 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. s. 
30-58. in: KOPÁČ,Radim. 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. s. 32. ISBN 
9788087546031. 
74HORÁČKOVÁ, Alice. Baobab, nakladatelství z přesvědčení. In: iDNES.cz [online]. 
Vydavatelství MAFRA, a. s., 27. července 2001, 14:58 SEČ, [cit. 1. 4. 2020, 18:05 SEČ]. 
Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/ 
baobab-nakladatelstvi-z-presvedceni.A010727_145843_literatura_kne 
75 BYZNYS ŽIJE: Dětské knížky, které čtou i dospělí. In: Lidovky.cz [online]. Praha: 
MAFRA, 14. ZÁŘÍ 2014 6:00 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/byznys-zije-detske-knizky-ktere-ctou-i-
dospeli.A140913_202033_firmy-trhy_ele 
76 Autoři: Juraj Horváth. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 
http://www.baobab-books.net/juraj-horvath 
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stylizovaném písmu.77  

3.2 Tereza Horváthová 

Tereza Horváthová vystudovala francouzský jazyk a literaturu na FFUK v Praze. Získala v 

roce 2005 cenu Zlatá stuha za svoji knihu Modrý tygr (ilustroval Juraj Horváth), kniha se 

mimo jiné dočkala překladu do japonštiny a filmového zpracování.78 Příležitostně se také 

věnuje překladu a scenáristice. V Baobabu působí kromě vlastní tvorby též jako redaktorka, 

překladatelka a organizátorka.79 

3.3 Historie nakladatelství 

„Polistopadový vývoj nakladatelské scény zažil několik vln vzniku nových nakladatelů. V 

první vlně po roce 1989 proběhl hektický a enormní nárůst nakladatelských subjektů. Po 

rocích 1995 a 2000 už nakladatelství nevznikají v tak velkém počtu a mnozí scénu brzy 

opouští.80 Podle Jana Halady „přežijí jen ti, kteří buď zaujmou prostor po zaniklých 

konkurentech, nebo se dokáží v krátké době profilovat a vybudovat si své místo na trhu“.81 

Právě na přebujelý vývoj během devadesátých let reagují i manželé Horváthovi založením 

Baobabu a rychle se jim povede vyprofilovat svoji nakladatelskou tvorbu. Pro založení 

nakladatelství se rozhodli právě kvůli stavu tehdejšího trhu s literaturou pro děti. Působil na 

ně zaplaven knihami, které měly být v první řadě komerčně úspěšné. Manželé Horváthovi 

chtěli navázat na tradici české dětské knihy.  

Tereza Horváthová k tomu v rozhovoru pro lidovky.cz poznamenala: „Nakladatelé se sem 

snažili dostat hlavně knihy, které měly lesklé obálky. Pozapomnělo se, že už tu knižní 

kulturu máme, a dělaly se hlavně překlady nízkoúrovňových titulů. Ta doba byla hodně 

 
77 TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. s. 
30–58. in: KOPÁČ, Radim. 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. s. 38. 
ISBN 9788087546031. 
78 KOPÁČ, Radim. 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. s. 106. ISBN 
9788087546031. 
79 Autoři: Tereza Horváthová. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 
http://www.baobab-books.net/tereza-horvathova 
80 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. s. 
18-19. ISBN 978-80-7277-165-3. 
81 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. s. 
19. ISBN 978-80-7277-165-3. 
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hluchá a vůbec se nedalo mluvit o autorské knize pro děti jako žánru.82 “ 

Posledním podnětem ke vzniku Baobabu byly pohádky Josefa Štefana Kubína, kterou 

manželé Horváthovi zkompletovali do knihy spolu s ilustrátorkou Terezou Říčanovou, tehdy 

studentkou UMPRUM. Kniha ale byla odmítnuta nakladateli, kvůli příliš „drsné“ ilustraci. 

Horváthovi se tedy rozhodli, že knihu vydají sami.83  

Nakladatelství Baobab vzniklo roku 2000. Manželé Horváthovi předpokládali, že 

vyprodukuje kolem 3 až 5 titulů ročně, především jejich vlastní autorská díla a knihy 

mladých autorů a ilustrátorů, kteří neměli šanci proniknout na trh.84  

Prvním a jediným titulem, které nakladatelství vydalo v roce 2000 byly Pohádky pro pana 

Izru od Kateřiny Klaricové s ilustracemi od Veroniky Holcové. V dalším roce následoval 

titul výše zmíněného autora Josefa Štefana Kubína Baba nad Čerta ilustrovaný Terezou 

Říčanovou, která zde potom ilustrovala a vydala několik dalších knih. Ve stejném roce vyšla 

také první kniha, na které se podílel jeden ze zakladatelů, a to Roches a Bžunda od autorky 

Marky Míkové, ilustrovaná právě Jurajem Horváthem. 

V následujících dvou letech (2002, 2003) Baobab vydával pouze jednu knihu ročně. Byly to 

tituly Ferda Páv a všelijaká zvířata od Christiana Morgensterna (přeložil Josef Hiršal, 

ilustroval Petr Šmalec, původně Všelijaká zvířata pro kluky i děvčata, později v roce 2002, 

vyšlo pod tímto názvem v nakladatelství Labyrint) a O zlaté mrkvi od autorky Renaty 

Bellingerové a ilustrátora Chrudoše Valouška.  

V tomto počátečním období nemělo nakladatelství k dispozici dostatečné zdroje. Tisk 

pokrývalo z grantu Ministerstva kultury ČR, redakci i grafiku zakladatelé dělali sami 

zdarma.85  

 
82 BYZNYS ŽIJE: Dětské knížky, které čtou i dospělí. In: Lidovky.cz [online]. Praha: 

MAFRA, 14. ZÁŘÍ 2014 6:00 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/byznys-zije-detske-knizky-ktere-ctou-i-
dospeli.A140913_202033_firmy-trhy_ele 
83 BYZNYS ŽIJE: Dětské knížky, které čtou i dospělí. In: Lidovky.cz [online]. Praha: 
MAFRA, 14. ZÁŘÍ 2014 6:00 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/byznys-zije-detske-knizky-ktere-ctou-i-
dospeli.A140913_202033_firmy-trhy_ele 
84 Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: http://www.baobab-books.net 
85 BYZNYS ŽIJE: Dětské knížky, které čtou i dospělí. In: Lidovky.cz [online]. Praha: 
MAFRA, 14. ZÁŘÍ 2014 6:00 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/byznys-zije-detske-knizky-ktere-ctou-i-
dospeli.A140913_202033_firmy-trhy_ele 
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Od roku 2004 začalo nakladatelství vydávat již několik knih ročně. Do nakladatelství navíc 

jako spolumajitelka vstoupila Barbora Čermáková, která se ujala chodu firmy. Ve stejném 

roce vyšly tři knihy, mimo jiné také vyšel první titul edice Big Bao a to Učitel lhaní od 

ruského autora Marka Charitonova (překlad Jan Machonin, ilustrace Lukáš Fišárek). V roce 

2004 navíc získala kniha vydaná Baobabem poprvé cenu Nejkrásnější česká kniha roku, 

jednalo se o Říkadla a kecadla od Ivana Diviše.86 

V dalším baobabím období mezi lety 2005 a 2007 nakladatelství vydává mezi 3 až 4 knihami 

ročně. Drží se své tradiční cesty a vydává především díla mladých autorů, tvorbu navíc 

rozšiřuje o překlady zajímavých knih zahraniční dětské literatury. Jedná se o autory dánské 

(Anette Herzog), americké (Frank Tashlin), či francouzské. V edici Big Bao v tomto období 

vychází první kniha ze série Tobiáš Lolness od dvojice autorů François Place a Timothée de 

Fombelle, reprezentující právě baobabí francouzské překlady. Za zmínku v tomto období 

stojí také kniha Modrý tygr, na níž se podíleli oba zakladatelé Baobabu. Kniha napsaná 

Terezou Horváthovou a ilustrovaná Jurajem Horváthem získala cenu Zlatá stuha za rok 2005 

v kategorii Krásná kniha pro děti a mládež jako celek.87 

Od roku 2008 začal Baobab vydávat početně kolem deseti titulů ročně. Toto číslo pak nadále 

stoupá po roce 2010, kdy se nakladatelství začíná pohybovat mezi dvanácti až pětadvaceti 

vydanými tituly. Baobab si začal po osmi letech produkce budovat síť „kmenových autorů“, 

kteří tak pro nakladatelství psali pravidelně. Mezi ně patří Tereza Říčanová, Chrudoš 

Valoušek nebo Dagmar Urbánková. Své další tituly rovněž nadále vydávají majitelé manželé 

Horváthovi.  

Překlady nadále cílí především na francouzské autory. Po roce 2008 vychází pokračování 

knihy Tobiáš Lolness od dvojice Timothée de Fombelle (autor) a François Place (ilustrace), 

objevuje se i příběh Jean-Claudea Mourlevata Zimní bitva (2008). Dalšími francouzskými 

autory, jejichž přeložená díla vyšla v Baobabu, jsou Olivier Douzou, či Yves Gustin. 

Za grafické zpracování se navíc tituly vydané Baobabem v tomto období několikrát umisťují 

v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku, v kategoriích Krásná literatura a Literatura pro děti 

 
86 Výsledky: 2004. In: Památník národního písemnictví [online]. Praha: Památník 
národního písemnictví, © 2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/174-2004/ 
87 2006 - Zlatá stuha, výsledky. In: IBBY Czech Republic [online]. Praha: IBBY Czech 
Section, © 2010 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20130604052256/http://www.ibby.cz/index.php/zlata-stuha-
historie/51-2005-zlata-stuha-vysledky 



 

34 

 

a mládež. Roku 2010 kniha kmenové autorky Terezy Říčanové Noemova archa získává 

dokonce první místo. 

Po uzavření první dekády své existence již Baobab nadále vydává každoročně větší množství 

titulů a dále rozšiřuje svoji činnost. Mimo klasické dětské literatury vydává také knihy pro 

nejmenší, ilustrace Juraje Horvátha se dostávají na pohlednice či trička. Do produkce se také 

zařazuje formát flipbooku, tedy animované knihy. Do flipbooků ilustrátoři spolu s animátory 

převádí některé knihy v nakladatelství vydané již dříve (Modrý tygr Terezy Horváthové, či 

série „To je…“ od Miroslava Šaška). 

Mimo samotnou nakladatelskou činnost se manželé Horváthovi věnují i organizaci 

společenských akcí. Od roku 2012 každoročně v Táboře hostí knižní festival Tabook. Ten 

se zaměřuje na „malý knižní svět“, tj. sdružuje malá nakladatelství a oslavuje obrazovou 

knihu a ilustraci. Jeho důležitou součástí jsou také zahraniční autoři a nakladatelé. Samotní 

pořadatelé festival popisují takto: „Festival Tabook má prozkoumávat, objevovat 

a samozřejmě poukazovat na nejdůležitější osobnosti současného knižního světa (s důrazem 

na klíčové osobnosti, které nereprezentují mediální, nýbrž skutečný obraz současné knižní 

scény), široké spektrum kvalitního vydávání, a všech činností s tím spojených.88 “ 

Tabook se rok od roku rozrůstá, organizátoři mu navíc dají pokaždé trochu jinou podobu. 

Ze začátku se festival konal ve velkém stanu na náměstí v centru Tábora, později se přesunul 

do sýpky zdejšího pivovaru. V roce 2019 probíhal úplně jinou formou. „Na letošním 

Tabooku zkoušíme, co to s námi udělá, nebudeme-li mechanicky opakovat zažité události. 

Chceme se dostat blíž, chceme se soustředit jinak,“ vysvětluje Tereza Horváthová pro Deník 

N.89 Tabook se tak přesunul do bytů, přírody, či kostela, měl formu výstav, přednášek, a 

především autorského čtení. Právě volbou netradičního klidného místa nechávají pořadatelé 

posluchače se co nejvíce soustředit na knihu samotnou.90  

 
88 Tabook - Festival malých nakladatelů Tábor: Informace. In: Facebook [online]. 

Facebook, ©2020, 2012 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/pg/FestivalTaBook/about/?ref=page_internal 
89 KOMPANÍKOVÁ, Monika. Kids, books a rock & roll. Kdo jednou zažil Tabook, vrátí se 
tam. In: Deník N [online]. Praha: N media, 26. října 2019 20:28 [cit. 2020-06-15]. 
Dostupné z: https://denikn.cz/221855/kids-books-a-rock-roll-kdo-jednou-zazil-tabook-vrati-
se-tam/ 
90 KOMPANÍKOVÁ, Monika. Kids, books a rock & roll. Kdo jednou zažil Tabook, vrátí se 
tam. In: Deník N [online]. Praha: N media, 26. října 2019 20:28 [cit. 2020-06-15]. 
Dostupné z: https://denikn.cz/221855/kids-books-a-rock-roll-kdo-jednou-zazil-tabook-vrati-
se-tam/ 
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Jeho nedílnou součástí jsou také alegorické průvody městem a výstava ilustrací ve všech 

jeho ulicích. Festival se tak rozšiřuje do celého historického centra Tábora i mimo něj a 

návštěvníka každý rok překvapí docela novým konceptem.91 

3.4 Zaměření a produkce 

„O našich knihách se tradují neuvěřitelná klišé, ale nakladatelství Baobab se především snaží 

být alternativou proti knihám, jež jsou vnímané jako spotřební zboží a knihám-kýčům, 92 “

popsala Baobab Tereza Horváthová. Právě postoj k literárnímu mainstreamu produkci 

Baobabu charakterizuje.  

Po roce 1989 dětské literatuře hrozilo, že podlehne komerční masové kultuře a tím klesne 

její kvalita. Způsobem, jak tomu zabránit, bylo mimo vydávání osvědčených klasik, hledání 

nových mladých autorů a jejich spojení s výraznými ilustrátory a grafiky. Právě toto 

propojení navazuje na českou tradici knihy pro děti.93 

Tato cesta je pro Baobab typická. Nakladatelství nebere knihy jako pouhé produkty na trh, 

ale snaží se jim vtisknout unikátní podobu. Grafická stránka je pro produkci Baobabu 

stěžejní. Nakladatelství často pracuje s mladými nezavedenými autory. Těm se snaží vybrat 

výtvarníka „na tělo“ nebo s nimi pracovat hned od začátku a rozvíjet jejich vlastní nápady.94  

Jiný přístup má nakladatelství i k samotnému čtenáři. „Snažíme se děti brát jako rovnocenné 

partnery. Ze začátku jsme se setkali s velkým odporem z pedagogických kruhů. Že jsou naše 

ilustrace temné a knihy spíše pro dospělé,“ uvedla Tereza Horváthová v rozhovoru pro 

Lidovky.cz95.   

 
91 KOMPANÍKOVÁ, Monika. Kids, books a rock & roll. Kdo jednou zažil Tabook, vrátí se 
tam. In: Deník N [online]. Praha: N media, 26. října 2019 20:28 [cit. 2020-06-15]. 
Dostupné z: https://denikn.cz/221855/kids-books-a-rock-roll-kdo-jednou-zazil-tabook-vrati-
se-tam/ 
92 Baobab je alternativa ke kýči a hnusným knihám. In: Aktuálně.cz [online]. Economia, 

20. 2. 2012 21:00 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 
https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/baobab-je-alternativa-ke-kyci-a-hnusnym-
kniham/r~i:article:733560/ 
93 ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati--: dějiny knižního trhu v českých 

zemích. Praha: Academia, 2014. Historie (Academia). s. 439-440. ISBN 9788020024046. 
94 Baobab je alternativa ke kýči a hnusným knihám. In: Aktuálně.cz [online]. Economia, 

20. 2. 2012 21:00 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 
https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/baobab-je-alternativa-ke-kyci-a-hnusnym-
kniham/r~i:article:733560/ 
95 BYZNYS ŽIJE: Dětské knížky, které čtou i dospělí. In: Lidovky.cz [online]. Praha: 

MAFRA, 14. ZÁŘÍ 2014 6:00 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
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3.5 Ediční profil 

Podle Encyklopedie českých nakladatelství měl Baobab původně tři edice. Řada do malé 

kapsy nabízela nové autorské knížky pro nejmenší, Kvartová řada původní českou beletrii 

pro děti a edice Lemur obsahovala světovou klasiku 20. století.96 Edice ale během vývoje 

nakladatelství prošly výraznou změnou. Edic početně přibylo, nejsou ale rozděleny striktně 

pouze žánrově, či čistě podle věku recipienta. Obecně se dá říci, že knihy pro nejmenší 

sdružují dvě velké edice. Velkou část původních českých titulů sdružuje nakladatelství v 

edici Baohemia, zatímco překladová literatura má místo v edici Baosvět. Další edice se již 

zaměřují na určité typy čtenářů a žánrové zařazení titulů. Big Bao nabízí knihy různých 

žánrů určené pro starší děti, jedná se prózu románového typu. Mi.Mo obsahuje příběhy, které 

vyprávějí o dětství dětem i dospělým, je tedy jakýmsi mezigeneračním spojovníkem. Edice 

13½ se zaměřuje na tematiku dospívání a nabízí tak příběhy pro „nejstarší mladé čtenáře“. 

3.5.1 Baohemia 

První edice sdružuje původní české knihy, věkově určené spíše pro mladší čtenáře. Jedná se 

o tituly, které Baobab označuje za své původní, najdeme zde ale i reedice děl starších autorů, 

např Daisy Mrázkové (Chlapeček a dálka). Najdou se zde publikace kmenových autorů 

Baobabu jako je Tereza Říčanová, či Chrudoš Valoušek, stejně jako knihy samotných 

zakladatelů manželů Horváthových. Jedná se o nejrozsáhlejší edici nakladatelství. Žánrově 

je velice různorodá, dají se zde najít povídky, autorské pohádky s dětským i zvířecím 

hrdinou, část cestopisné edice To je…, nebo zajímavosti jako audioknihy spojené s 

doplňovacím sešitem (Radio Buch, 2018). 

3.5.2 Baosvět 

Edice Baosvět je charakterizována jako soubor „světových obrazových knih se Sdružuje .97“

v ní překladová literatura nakladatelství, žánrově se pohybuje od komiksu až po beletrii. 

Kromě mladých a neotřelých zahraničních autorů jako Aleksandra Cieślak (Dodělej si 

knihu), či Rijad Sattouf (Jednou budeš Arab), nabízí i starší osvědčené autory jako Jean 

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/byznys-zije-detske-knizky-ktere-ctou-i-
dospeli.A140913_202033_firmy-trhy_ele 
96 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. s 
60. ISBN 978-80-7277-165-3. 
97 Knihy: Baosvět. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

http://www.baobab-books.net/knihy/17/10?page=1 
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Jacques Sempé (Marcelín Pivoňka). V edici se rovněž nachází původní série knih To je… 

od Miroslava Šaška. 

3.5.3 Mi.Mo 

Mi.Mo se dosud skládá pouze z devíti titulů. Podle popisu se jedná o knihy „o dětství pro 

dospělé i děti“.98 Nabízí příběhy, které jistým způsobem spojují generace, nebo vedou k 

porozumění a pochopení mezi „světem dospělých“ a „světem dětským“. Najdou se zde 

zahraniční i domácí autoři, edice je rozličná rovněž po grafické stránce a z hlediska žánru. 

Dají se zde najít fantaskní příběhy ukazující dětský pohled na svět (Ryba, 2009), autorské 

pohádky (Wenjack, 2019) a také kniha složena ze slohových prací dětí (Já to doufejme ňák 

zmáknu, 2009). 

3.5.4 13½ 

Edice 13½ je určena pro skupinu, která se pohybuje na samém okraji zájmu literatury pro 

děti a mládež, tedy dospívajícího čtenáře. Sdružuje náročnější literaturu, která se zabývá 

tématikou puberty, v příbězích mají hlavní slovo právě dospívající hrdinové. Žánrově se 

pohybuje od klasické beletrie až po sci-fi, či historický román. 

3.5.4 Ostatní edice 

Další dvě edice jsou sborníky jinam nezařaditelných titulů a produktů nakladatelství. Edice 

Jiné obsahuje tituly, které se nedají zařadit do jiných edic, edice Neknihy pak sdružuje jiné 

produkty nakladatelství jako trička, pohlednice, CD a flipbooky. Poslední sedmé edici Big 

Bao se bude práce podrobně věnovat v další kapitole.  

 
98 Knihy: Mi.Mo. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: http://www.baobab-

books.net/knihy/17/12 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. Edice Big Bao 

Tituly edice Big Bao by se na první pohled mohly zdát snadno zařaditelnými, na pohled 

druhý jsou ale velmi různorodé. Spojujícím faktorem edice je zaměření na určitou věkovou 

kategorii dětského diváka a její žánrová skladba. Edice se skládá z knih určených pro starší 

děti. Jedná se o plnohodnotné dětské příběhy, které čtenáře nijak nešetří. Jsou psané poměrně 

obtížným jazykem a pokročilá je i jejich obsahová stránka. Žánrem edice Big Bao je výlučně 

pouze román.  

Zde se ovšem podobnosti edice vyčerpávají. Společným žánrem je sice román, má ale 

rozličné formy. Dá se zde najít román zvířecí, román s dětským hrdinou, román s totalitní 

tematikou, či fantasy román. Postavy hlavních hrdinů mají rovněž rozličné formy. Najdeme 

klasického dětského hrdinu (Učitel lhaní, 2004), či dětského hrdinu z pohádkového světa 

(Tobiáš Lolness, 2007). Velmi častým je také hrdina zvířecí, i ten má ale různé podoby. V 

případě knihy Pes Paličák (2011) se jedná o zvířecího hrdinu se zvířecími vlastnostmi, u 

nějž je příběh vyprávěn z jeho pohledu. Zato u knihy Jefferson (2019) má hrdina sice zvířecí 

podobu, je ale v jiných aspektech zcela personifikován. Najde se i román psaný podle 

skutečné události (Medvěd od Monte Cassina, 2012) 

Rozlišná je rovněž autorská skladba edice. Velkou část tvoří autoři francouzští (Timothée 

de Fombelle, Jean-Claude Mourlevat, Daniel Pennac, či Christelle Dabos). Baobab má k 

francouzským autorům především díky zakladatelce Tereze Horváthové velmi blízko a jsou 

tedy velmi často překládanými.  Překladatelkou, která zpracovala pro Baobab většinu 

překladů z francouzštiny je Drahoslava Janderová, o poslední překlad knihy Jean-Claudea 

Mourlevata Jefferson se postarala Hana Zahradníčková. Mezi zahraničními autory ale 

najdeme také polského autora Wiesłava A. Lasockého, či autora ruského původu Marka 

Charitonova. Můžeme zde také najít sérii Srdcový erb od české autorky Ivany B. 

Englmaierové.  

Edici nijak nespojuje také původ grafického zpracování. Mezi ilustrátory najdeme i 

výtvarníky ze zahraničí (François Place u knih série Tobiáš Lolness, nebo Antoine Ronzon 

u knihy Jefferson), většinou se ale jedná o české umělce. Vetší část výtvarného zpracování 

edice se točí kolem osoby Juraje Horvátha. Ten některé knihy přímo ilustruje (Zimní bitva, 
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Dva životy pana Perla), jiné zase ilustrují výtvarníci, kteří pocházejí z Horváthem vedeného 

ateliéru ilustrace na pražské VŠUP (Dora Dutková), či z jiných výtvarných ateliérů (Lukáš 

Fišárek z ateliéru animovaného filmu a televizní grafiky). Najdou se zde i další mladí čeští 

výtvarníci z jiných škol (Jindřich Janíček z UMPRUM).  

4.1 Přehled titulů 

2004 

Mark Charitonov: Učitel lhaní, ilustrace: Lukáš Fišárek, Praha: Baobab, 2004 

2007 

Timothée de Fombelle: Tobiáš Lolness, ilustrace: François Place, Praha: Baobab, 2007 

2008 

Jean-Claude Mourlevat: Zimní bitva, ilustrace: Juraj Horváth, Praha: Baobab, 2008 

Timothée de Fombelle: Tobiáš Lolness II – Elíšiny oči, ilustrace: François Place, Praha: 

Baobab, 2008 

2009 

Timothée de Fombelle: Tobiáš Lolness komplet, ilustrace: François Place, Praha: Baobab, 

2009 

2011 

Daniel Pennac: Pes Paličák, ilustrace: Dora Dutková, Praha: Baobab, 2011 

2013 

Timothée de Fombelle: Vango, ilustrace: Blexbolex (původní ilustrace, u českého 

zpracování neuvedeno), Praha: Baobab, 2013 

2015 

Timothée de Fombelle: Dva životy pana Perla, ilustrace: Juraj Horváth, Praha: Baobab, 2015 
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2016 

Wiesław A. Lasocki: Medvěd Wojtek od Monte Cassina, ilustrace: Jan Bajtlik, Praha: 

Baobab, 2016 

Jean-Claude Mourlevat: Řeka, která teče pozpátku, ilustrace: Jindřich Janíček, Praha 

Baobab, 2016 

2018 

Christelle Dabos: Projít zrcadlem: Snoubenci zimy, ilustrace: Praha: Baobab, 2018 

2019 

Ivana B. Englmaierová: Srdcový erb 2, ilustrace: Františka Lachmanová, Praha: Baobab, 

2019 

Ivana B. Englmaierová: Srdcový erb 1&2, ilustrace: Františka Lachmanová, Praha: Baobab, 

2019 

Jean-Claude Mourlevat: Jefferson, ilustrace: Antoine Ronzon, Praha: Baobab, 2019 

Christelle Dabos: Projít zrcadlem II: Zmizelí ze Svitu Luny, ilustrace: Praha: Baobab, 2019 
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4.2 Tituly 

Mark Charitonov: Učitel lhaní  

Hrdiny románu Marka Charitonova jsou dva sourozenci Natálka (Natka) a Tim. S rodiči žijí 

v Moskvě a mají za městem dům. Kromě první kapitoly, která je vyprávěna v ich-formě 

přímým vypravěčem (vlakovým cestujícím) je zbytek příběhu popisován v er-formě z 

pohledu hlavních hrdinů. Vypravěč působí sice autorsky, popisuje veškeré dění v knize, 

odkrývá ale pouze pocity a úvahy dvou dětských hrdinů, a ne ostatních postav. Autor 

používá velmi často přímou řeč a rychlé výměny dialogů mezi postavami. Časté jsou rovněž 

různé úryvky nedokončených příběhů, které vypráví učitel lhaní. 

Hybnou silou příběhu je zpočátku tajemný „vousáč“, z nějž se později vyklube tzv. učitel 

lhaní, který se dětem představí jako Antonín Petrovič. Za ním děti přijdou na základě 

inzerátu, který nabízí hodiny lhaní. Antonín Petrovič dětem vypráví nejrůznější příběhy, 

které se pohybují na hranici lži a pravdy. V dětském pohledu působí Antonín Petrovič jako 

tajemná, či přímo nadpřirozená postava, jeho motivy se ale později projeví jako docela 

obyčejné. 

Mark Charitonov si ve svém příběhu hraje se lží jako ekvivalentem fantazie, zkrátka místa, 

kde je všechno možné a kde se realita snoubí fikcí. Postava učitele lhaní v příběhu jistým 

způsobem zastupuje dětskou fantazii. Když je v první kapitole konfrontován s dospělým 

cestujícím, postava dospělého ho má za pouhého lháře. V jeho interakcích s dětskými hrdiny 

je naopak vidět mezigenerační kontrast ve vnímání hranice mezi lží a pravdou. Krásným 

příkladem je inzerát, který na začátku příběhu děti za učitelem lhaní dovede. Ten uvádí jako 

adresu ulici Prvního apríla. I když se na první pohled takové místo může zdát vtipem, děti 

napadne pátrat někde mezi ulicemi Osmého března a Prvního máje. A místo nakonec 

skutečně najdou. Učitel lhaní tak dětem ukazuje, že fantazie není pouze opakem reality, ale 

že pokud se jí pokusí věřit, může se stát skutečnou.   
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Timothée de Fombelle: Tobiáš Lolness, Tobiáš Lolness II – Elíšiny oči, Tobiáš Lolness 

komplet 

Příběh Tobiáše Lolnesse od francouzského autora Timothého de Fombella je čtenáři i 

kritikou po celém světě hojně opěvovaný fantasy román. Byl přeložen do mnoha jazyků a 

české verze se chopil právě Baobab. V edici Big Bao vyšly s hrdinou Tobiášem hned tři 

tituly, první díl románu Tobiáš Lolness, 2007 a díl druhý Tobiáš Lolness II – Elíšiny oči, 

2008. Vzhledem k velkému úspěchu mezi kritiky i čtenáři ještě v roce 2009 vyšel titul Tobiáš 

Lolness komplet, který nabízel oba díly v jedné knize. 

Román má formu klasických románů fantasy žánru. Příběh je zasazen do smyšleného světa, 

je psán z pohledu autorského vypravěče v er-formě, doprovázejí ho dějové ilustrace a nabízí 

v příloze mapu.  Vypráví o světě miniaturních lidí, kteří obývají veliký strom. Hlavní hrdina 

příběhu Tobiáš Lolness je třináctiletým chlapcem, synem geniálního vědce Sima Lolnesse. 

Ten zasvětil život zkoumání tajů stromu. Jednoho dne ale odmítne vydat tajemství vynálezu 

a musí odejít do vyhnanství, později je dokonce odsouzen. Tobiáš tak přijde o rodiče a je 

donucen vydat se na útěk.  

Tobiášův příběh není nijak odlehčený, a i když se jedná o dobrodružný román provázejí ho 

těžká témata. Dětského čtenáře jistě nijak nešetří hned úvodní kapitola, která Tobiáše 

představuje na útěku, na pokraji sil, jak se potýká se ztrátou rodičů a strachem. I celý 

stromový svět, který autor představuje, odráží mnoho komplexních problémů našeho světa. 

Na stromě existuje složitá společenská struktura. Obyvatelé stromu žijí na vrchních větvích, 

zatímco na temné spodní větve se nahlíží jako na špatné místo, kam jsou lidé často posíláni 

do vyhnanství.  Protože jsou cesty mezi větvemi složité, sňatky obvykle probíhají mezi lidmi 

z blízkých větví. Jak je patrné z příběhu Tobiášových rodičů, na sňatky mezi vzdálenými 

místy se nepohlíží dobře. Problém je rovněž i s životním prostorem na stromě. Protože se 

rodné větve většinou neopouští, není pro nové obyvatele dostatek místa. Ti pak musejí 

kolonizovat spodní větve. Tobiáš o svém otci ve vzpomínkách říká, že zastával názor, že by 

nové generace měly obydlovat nové, mladé větve blíže u nebe. Je ale řečeno, že většinu lidí 

takové myšlenky děsí.  

Autor tak v dětském smyšleném světě odkrývá mnoho vážných témat světa dospělých a 

dětského čtenáře s nimi nešetří. Prostřednictvím dobrodružného příběhu dítěti představuje 

složitá společenská témata a nabízí naději k jejich řešení.  
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Jean-Claude Mourlevat: Zimní bitva 

Ve svém prvním díle, které v češtině vyšlo v edici Big Bao, se Jean-Claude Mourlevat 

zabývá tématem totality. Na rozdíl od jiných titulů edice (jiných autorů i Mourlevatových) 

je Zimní bitva zcela vážnou a velmi surovou četbou. Příběh nás zavede do nejmenované 

země nesoucí charakteristiky střední Evropy, kde tvrdou rukou vládne krutá Falanga v čele 

s vůdcem Van Vlyckem. Ta k obveselení pořádá gladiátorské zápasy a své odpůrce nechá 

pronásledovat smečkami honících „člověkopsů“. V tomto totalitním státě vyrůstají v 

převýchovném ústavu čtyři sirotci Milena, Bartolomeo, Helena a Miloš. Příběh pak sleduje 

jejich útěk, hledání svobody a boj proti krutému režimu.  

Mourlevat v této knize čtenáři přibližuje hrůzy totalitní společnosti. Ve smyšleném světě s 

množstvím fantaskních prvků srozumitelnou cestou dítěti ukazuje, jak důležitá je svoboda, 

naděje, láska a přátelství. 

Daniel Pennac: Pes Paličák 

Román Pes paličák z pera francouzského autora Daniela Pennaca je v edici Big Bao jediným 

románem, ve kterém hrdina pohlíží na lidský svět zvířecíma očima. V edici se sice objevují 

i jiní zvířecí hrdinové. V knize Medvěd Wojtek od Monte Cassina je ovšem postava medvěda 

pouze předmětem vyprávění a není nijak personifikována. V knize Jefferson je zase postava 

hlavního hrdiny ježka antropomorfní, tedy má nejen lidské myšlení, ale i tělo. I když má s 

Jeffersonem podobný motiv (v obou případech se jedná o jistou kritiku lidského světa), má 

hrdina Pes paličák docela odlišnou formu, je skutečným zvířetem, tedy lidé ho tak vnímají. 

Aby mohl být příběh vyprávěn z jeho pohledu, je personifikováno pouze jeho vnímání – 

rozumí lidské řeči, přemýšlí v ní, povídá si s ostatními zvířaty.  

Děj je zasazen do reálného světa. Hlavním hrdinou je škaredý Pes, který je jako malý 

odhozen na smetiště. Tam začíná jeho cesta, při které se snaží najít vysněného páníčka. 

Během cesty se dostane do psího útulku, a nakonec najde i novou paničku, rozmazlenou 

holčičku Kdouli. S ní a s jejími rodiči pak pokračuje dobrodružství jeho života. 

Pennac se ve svém zvířecím románu vciťuje do psího myšlení. Příběh, vyprávěný v er-formě, 

píše jednoduchým ale výstižným jazykem, představuje dialogy postav jak lidských, tak 

zvířecích. Vystihuje psí myšlenkové pochody a prostřednictvím zvířecího hrdiny ukazuje 

čtenáři karikaturu lidského světa. 
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Timothée de Fombelle: Vango 

Autorova v pořadí čtvrtá kniha v češtině vydaná v edici Big Bao, vypráví příběh malého 

chlapce, kterého moře vyvrhlo na jeden z Liparských ostrovů poblíž Sicílie. Chlapec jménem 

Vango, který o sobě mnoho neví se pak snaží rozluštit mnohá tajemství obestírající jeho 

identitu. Kdo jsou jeho rodiče? Kdo jsou jeho nepřátelé, a především tajemní přátelé, kteří 

nad ním drží ochrannou ruku? V hledání svého vlastního já procestuje chlapec, který miluje 

výšky, a hlavně dívku Ethel, půlku světa v době mezi světovými válkami, která je v mnohém 

krutá a mnohdy nutí lidi ukázat, zda jsou v jádru dobří, či špatní. 

De Fombelle ve svém románu využívá svého oblíbeného motivu, který je patrný i v ostatních 

dílech, která mají místo v edici Big Bao. Je to ztráta blízkých, hledání vlastní identity a 

bezpečí v krutém světě. Dětský hrdina Vango, podobně jako Tobiáš Lolness, začíná na dně. 

V duchu starých francouzských románů Alexandra Dumase nebo Victora Huga pak autor 

nechává protagonistu se ode dna odrazit v hledání lepšího života. Činí tak ale moderním a 

zajímavým způsobem. V hrdinovi se odráží jeho dětskost a čistota jeho úmyslů. Hrdina se 

snaží najít ve světě lásku a přátelství. 

Timothée de Fombelle: Dva životy pana Perla 

V tomto titulu, autorovým čtvrtým vydaným v edici Big Bao, se de Fombelle neobrací do 

pouze smyšleného ani pouze reálného světa, ale velkou část děje zasazuje do dějinných reálií 

hned několika období. Autor v této knize využívá hned několika motivů. Jednak je to změť 

několika časových linií, zároveň se ale v knize ukazuje kontrast dvou světů – reálného a 

pohádkového. Příběh se tak nepohybuje pouze v čase, ale i v časoprostoru. Děj je vyprávěn 

z počátku v ich-formě z pohledu hned několika postav, ale později přejde do er-formy. 

Pozice vypravěče je velkou část příběhu nejistá a ukáže se až s rozpletením příběhu. 

Hlavním tématem příběhu je postava pana Joshuy Perla, který je zároveň princem Iliånem z 

pohádkové severské říše. Z té je na samém počátku vyhnán závistivým bratrem a vržen do 

Francie třicátých let 19. století. Zde najde bezpečí u židovské rodiny Perlů vlastnících 

cukrárnu, která je slavná pro své žužu. S panem Perlem se později v osmdesátých letech 

potká jiný chlapec, který se stane osobou, která Perlovu identitu postupně rozkrývá.  

De Fombelle umně a detailně rozpracovává několik příběhových linek, které do sebe 

specifickým způsobem zapadají. Dá se zde najít množství motivů a symbolik. Předně, mladý 

Iliån uniká z pohádkového světa, který je temný a nepříznivý. Nachází útočiště v 
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bezstarostné rodině Perlových, jejichž cukrárna symbolizuje dětskou bezstarostnost. Je 

ovšem patrné, že vzhledem k době, do které je osud židovské rodiny zasazen, je temnota za 

dveřmi.  

Iliån je jako starý pan Perle stále poznamenán ztrátou svého světa a pátrá po své vlastní 

identitě, podobně jako hlavní hrdina Fombellova románu Vango. V kufrech schovává 

nejrůznější předměty ze své minulosti a skládá z nich svou vlastní ztracenou identitu. Hrdina 

se vypořádává také s odloučením od své pohádkové lásky, víly Olii. V pohádkových knihách 

se tak snaží najít svůj ztracený svět.  

Autor tak rozvíjí příběh, který prozkoumává sílu lidské fantazie a pohádkového světa. 

Pohádka je v tomto případě prostředkem k nalezení sebe sama. Dětský čtenář je pohádkovou 

formou konfrontován s řadou vážných témat, mezi něž patří láska, ztracené dětství, 

odloučení od svého světa a hledání vlastní identity. 

Wiesław A. Lasocki: Medvěd Wojtek od Monte Cassina 

Příběh podle skutečných událostí, které napsal polský voják Wiesław A. Lasocki byl poprvé 

vydán ve Varšavě v roce 2012 nakladatelstvím Muchomor. Příběh syrského medvěda, 

kterého polští vojáci za druhé světové války koupili v íránských horách od hladového 

chlapce, Lasocki napsal podle vyprávění svého spolubojovníka Piotra Prendysze, který se o 

Wojtka během války staral. Na základě jeho vyprávění pak napsal Lasocki dětskou knihu, 

jejíž českou verzi vydalo nakladatelství Baobab. 

Wojtkův příběh provází čtenáře válkou a sleduje medvědovo dospívání na cestě jeho 

vojenské roty válkou. Medvěd Wojtek se poté, co se v Íránu dostane do rukou polským 

vojákům, postupně stává větší a větší součástí vojenského kolektivu.  

Děj vrcholí událostí, která se udála během bitvy u Monte Cassina, kdy znuděný medvěd 

začne své zásobovací jednotce pomáhat, tím že packami zvedá munici. Stává se tak 

symbolem celé polské roty, která si jeho vyobrazení vybírá na zástavu. Kniha končí popisem 

Wojtkova poválečného dobrodružství, kdy se dostává do zoo v Edinburghu. 

Vyprávění je psáno klasickou er-formou a jednoduchým jasným jazykem. I přesto, že se 

jedná o válečný příběh, je kniha psána velmi vesele a bezstarostně. Ve vyprávění o Wojtkově 

životě autor vystihuje to, co malé medvídě, které postupně rostlo tak, jak s polským plukem 

cestovalo válkou, ustaraným vojákům přinášelo. Veselé rozptýlení od všeho, co se dělo 

kolem.  
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Jean-Claude Mourlevat: Řeka, která teče pozpátku 

Řeka, která teče pozpátku vypráví příběh dvou osamělých dětí, Tomka a Hannah. Kniha je 

rozdělena do dvou příběhů, každý z nich je vyprávěn z pohledu jednoho z hlavních hrdinů a 

jsou nazvány jednoduše jejich jménem. Děj je zasazen do neurčené minulosti, autor ji vtipně 

uvádí takto: „Tento příběh se odehrává v době, kdy ještě život nebyl tak pohodlný jako v 

současné době. Neexistovaly televizní soutěže ani auta s airbagy ani mamutí obchody .99 “

Odehrává se ve světě s fantaskními prvky, s místy a postavami obdařenými po bližším 

uvážení (Tomkův krámek, kde najdete vše, co potřebujete) i na první pohled (řeka Kžar 

tekoucí pozpátku) nadpřirozenými schopnostmi a vlastnostmi. Vyprávěn je příběh v er-

formě. 

Kniha vypráví o cestě dvou dětských hrdinů. Prvním je Tomek, majitel obchodu, kde každý 

najde, co potřebuje. Tomek žije jednoduchý život, z obchodu se málokdy vzdálí a nechává 

ho stále otevřený. Jeho přítelem je starý písař Išam, kterému Tomek nosí sladkosti a povídá 

si s ním. Jinak je ale Tomek uzavřen v nudném stereotypu, ze kterého nemůže najít úniku. 

Katalyzátorem k jeho dobrodružství je právě Hannah. Ta se jednoho dne objeví v jeho 

krámku a hrdina se do ní okamžitě zamiluje. Hannah mu řekne, že hledá vodu z řeky Kžar, 

která má údajně tomu, kdo ji vypije darovat nesmrtelnost. Pak ale Hannah zmizí a Tomek se 

ji a řeku Kžar rozhodne najít. 

Druhou část příběhu vypráví Hannah Tomkovi již na konci jejich dobrodružství. Popisuje 

mu svůj život a dobrodružství, která prožila. Oba se díky své cestě natolik sblížili, že se 

spolu rozhodnou zůstat.  

Kniha opět cílí na dětské svobodné vnímání světa a je mu podřízen i styl vyprávění. Samotná 

cesta za živou vodou není motivována touhou po nesmrtelnosti. V dětském pohledu je živá 

voda vedlejší. Pro Tomka cesta symbolizuje touhu nalézt ztracenou lásku. Hannah zase 

živou vodu nechce pro sebe, ale pro pěnkavu, která je pro ni vzpomínkou na svého otce. V 

jistém smyslu pro ni tedy cesta značí pokus uchovat si vzpomínku navždy. Příběh tak odráží 

čistotu a neposkvrněnost dětské duše, která touží po lásce. Celou knihu zakončuje Hannah 

slovem, které, jak zjistila, je tím nejkrásnějším slovem ze všech. Symbolicky tak uzavírá 

symbolickou atmosféru celého příběhu. Nejkrásnějším slovem pro ni je: ticho.  

 
99 MOURLEVAT, Jean-Claude. Řeka, která teče pozpátku. Praha: Baobab, 2016. str. 9. 

ISBN 978-80-7515-047-9 
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Christelle Dabos: série Projít zrcadlem – Projít zrcadlem: Snoubenci zimy, Projít 

zrcadlem II: Zmizelí ze Svitu Luny 

Nakladatelství Baobab stihlo v časovém období zkoumaném touto prací vydat první dvě 

knihy z této v originále čtyřdílné ságy. Christelle Dabos s první knihou této série vyhrála 

literární soutěž nakladatelství Gallimard.100 Svoji sérii fantasy románů zasadila do fikčního 

světa, který se po Velkém třesku rozpadl na ostrovy zvané archy, které plují po nebi. 

Jednotlivé archy mají rozdílné vlastnosti, fungují na nich rozličné společnosti a dějí se na 

nich různé nadpřirozené jevy. 

Hlavní hrdinkou příběhu je mladá dívka Ofélie, která žije na arše Anima, na níž mají všechny 

předměty duši. Sama je obdařena mimořádnými schopnostmi. Může pouhým dotykem číst 

v minulosti věcí a umí procházet zrcadly. Jednoho dne je zasnoubena s Thornem, který patří 

do důležité rodiny jiné archy nazvané Metropolis, na kterou se je nucena vydat. V druhém 

díle ságy Ofélie na Metropolisu dále odhaluje tajemství svého snoubence, politických intrik 

i celého plovoucího ostrova. 

Projít zrcadlem má formu klasického fantasy románu. Je psána výpravným jazykem v er-

formě, užívá standardní formu autorského vypravěče. Oproti ostatním knihám z edice Big 

Bao (snad kromě sedmisetstránkového románu Vango) je série mnohem obsáhlejší, oba dva 

díly mají více než čtyři sta stran. Příběh předně nabízí pohled do obsáhlého světa plného 

nadpřirozených vlastností, hraje si rovněž s motivy různorodosti společenského uspořádání, 

politických intrik a odkrývání tajemství.  

Ivana B. Englmaierová: Srdcový erb 2, Srdcový erb 1&2 

Srdcový erb je součástí edice Big Bao pouze zčásti. První díl dvojdílné knižní série je zahrnut 

do edice Baohemia, v edici Big Bao ovšem již figuruje díl druhý a také ve stejném roce 

vydaný sborník obou dílů. Práce se tedy zaměřuje na obě publikace dohromady v jedné 

podkapitole.  

Srdcový erb napsala Ivana B. Englmaierová a jeho první vydání Baobab nabídl v roce 2013. 

Pokračování se dětský detektivní román dočkal až o pět let později, kdy v edici Big Bao 

vyšel jeho druhý díl a rovněž sborník obou dílů. Příběh Srdcového erbu má vše, co by 

detektivka měla mít, hrdinové v něm jsou konfrontováni s množstvím nejrůznějších záhad a 

 
100 Christelle Dabos / Projít zrcadlem: Snoubenci zimy. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-
07-22]. Dostupné z: http://www.baobab-books.net/projit-zrcadlem-snoubenci-zimy 
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postupně se za pomoci nejrůznějších indicií snaží dobrat k pravdě. Děj se odehrává v 

současnosti, kniha má ale zároveň množství prvků magického realismu. Je zasazen do 

smyšleného ospalého městečka Kalwar, které autorka připodobnila Bechyni, ve které působí 

jako pedagožka. Významnou roli v něm hraje „nanopapír“, který má zvláštní až magické 

vlastnosti. Příběh tedy sice má realistickou bázi, nabízí ale množství magických a 

nadpřirozených motivů. 

Hlavní hrdinkou je v příběhu dívka Anima, sekundují jí pak kamarádi Tonda a Šimon. Děj 

odstartuje Anima tím, že nedopatřením nakreslí na stránku nanopapíru erb kláštera, ve 

kterém se nachází její výtvarná škola.  Erb pak záhadně ožije a začne děti lákat k objevování 

historie města Kalwar. Příběh pozvolna nabírá na obrátkách s tím, jak se přidávají nové a 

nové záhady a jak do nich hrdinové postupně pronikají. Záporné role v tomto případě hrají 

ziskuchtiví dospělí. Děj se postupně přelévá do druhého dílu, ve kterém se skupina hrdinů 

snaží zastavit prodej kláštera a uzavření zdejší umělecké školy.  

V příběhu jsou děti hrdiny, kteří se staví za obranu pro ně důležitých hodnot, jako je domov 

či škola. Magické motivy podtrhávají záhadnost a jsou zajímavými aspekty detektivního 

příběhu. Kniha je psána jednoduchým výpravným jazykem a užívá er-formy. 

Jean-Claude Mourlevat: Jefferson 

Další Mourlevatova kniha, která je součástí edice Big Bao, nabízí příběh s detektivními 

prvky, který je zasazen do smyšleného světa zvířat. V tomto světě chodí zvířata vzpřímeně 

a mluví, oplývají všemi lidskými vlastnostmi, zvířata jsou kompletně personifikována. Na 

rozdíl od mnoha podobných námětů ovšem Mourlevatova kniha existencí polidštěných 

zvířat nepopírá existenci lidí. Naopak, lidé a zvířata žijí sice odděleně ve dvou sousedních 

zemích, stále ale sdílejí společné univerzum. Příběh má humorný námět s detektivní 

zápletkou, nabízí ale také zvláštní druh kontrastu mezi lidmi a zvířaty.  

Hrdinou příběhu je ježek Jefferson Bouchard. Jefferson je představen jako usedlý mladý 

ježek, který důsledně dbá na svůj vzhled a rád čte dobrodružné romány. Je na sebe ale spíše 

opatrný, než aby se sám do něčeho zapletl. Vše se změní, když je obviněn z vraždy a je 

nucen se vydat na útěk. Situace ho přinutí dopátrat se pravdy a očistit své jméno. Potká na 

cestě množství dalších postav a najde si i přátele. Dostane se dokonce do země lidí.  

Příběh je humornou detektivkou psanou chytrým a hravým jazykem. Autor používá er-

formy. Hlavními motivy příběhu jsou témata blízká dětem – přátelství, chytré řešení 
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problémů, postavení se nespravedlnosti. Smyšlený svět ovšem nabízí také kontrast mezi 

zvířaty a lidmi. Kniha také ukazuje jiný pohled na ty horší stránky lidství. Lidé v příběhu 

hrají zápornou roli, nejsou k zvířecímu světu spravedliví. Mourlevat poodhaluje lidskou 

krutost a vypočítavost, která je v příběhu obrácena ke zvířatům a poukazuje na mnohé 

nelichotivé reálie našeho světa.  
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4.3 Ilustrace a grafická stránka edice 

Lukáš Fišárek: Učitel lhaní 

Grafický designer Lukáš Fišárek vystudoval v ateliéru animovaného filmu a televizní 

grafiky na VŠUP.101 Spolu s Jiřím Karáskem získal Českého lva za nejlepší filmový plakát 

a to k filmu Po strništi bos.102 Pro edici Big Bao ilustroval knihu Učitel lhaní, která je rovněž 

jeho jedinou spoluprací s Baobabem.  

Fišárek je především grafik a animátor. Jeho černobílé kresby v Učiteli lhaní mnohdy působí 

jako součásti animace. V knize se sice najdou klasické celostránkové ilustrace, ty jsou 

koncipovány jako záběry kamery na prostředí, kde se odehrává děj (příloha č. 1, str. 115) – 

prázdné místnosti, scény z nádraží, záběr plotu, důležitější jsou ale obrázky, které jsou 

součástí textu.  

Ilustrace v knize mnohdy přímo navazují na text (příloha č. 1, str. 16). Jindy zase popisují 

předmět, zvíře, či jiný objekt o němž se mluví (příloha č. 1, str. 53).  Ilustrátor se v kresbě 

soustřeďuje na objekt, který je uveden na čistém papíře, bez pozadí, či jiného doprovodu. 

Obrázky tak působí jako součást textu. Stejnou formou je koncipována i obálka, na níž je 

několik náhodně poskládaných objektů vyprávění. 

François Place: série Tobiáš Lolness 

François Place vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Paříži. Věnuje se 

ilustraci i psaní knih pro děti. Ilustroval řadu knih pro nakladatelství Gallimard, pro které 

zpracoval i původní vydání Tobiáše Lolnesse. Knihy obohatil o kreslené ilustrace různých 

dějových momentů.  

Ilustrace v knihách jsou obvykle zakomponovány na stránce s textem, najdou se i ilustrace 

celostránkové. Jedná se o plné černobílé obrázky obsahující postavy a motivy příběhu na 

bohatém pozadí (příloha č. 2, str. 69). Najdou se rovněž výjevy, které představují pouze 

určité postavy a objekt je uveden na bílé stránce bez pozadí (příloha č. 2, str. 146).  

V obrázcích je patrný výrazný autorův styl, který dodává knize atmosféru a stává se pro ni 

 
101 Lukáš Fišárek. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
http://www.baobab-books.net/lukas-fisarek 
102 Českého lva za nejlepší plakát získal film Po strništi bos. Autory jsou Jiří Karásek a 
Lukáš Fišárek. In: Design Portal [online]. 20/02/2018 [cit. 2020-07-22]. ISSN 1803-6112. 
Dostupné z: https://www.designportal.cz/ceskeho-lva-za-nejlepsi-plakat-ziskal-film-po-
strnisti-bos-autory-jsou-jiri-karasek-a-lukas-fisarek/ 
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typický. Je nutno dodat, že pro takto nápaditě vytvořený svět je ilustrace zásadní. Umělec 

nabízí svůj pohled na podobu autorova univerza a jeho ilustrace mnohdy se samotným 

příběhem splynou. To se dozajista povedlo i Placeovi, který dodal de Fombellově sérii 

nezaměnitelnou podobu. 

Juraj Horváth: Zimní bitva 

Antiutopický román Zimní bitva Juraj Horváth zpracoval jako ilustrátor i jako grafik, 

navrhnul navíc i obálku českého vydání. Celou knihu se rozhodl zpracovat černobíle. 

Ilustrace mají formu rytých obrázků vždy zabírajících jednu celou stránku. (příloha č. 3) 

Jsou rozmístěny napříč celou knihu. Spojuje je výrazné černé orámování.  

Horváthovy ilustrace podtrhují atmosféru Mourlevatovy knihy. Působí temně a pochmurně, 

odráží se v nich atmosféra totalitního světa. Zobrazují různé dějové scény, vždy se jedná o 

plnohodnotné ilustrace s orámováním, objekty a pozadím. Nijak graficky nereagují na text, 

jsou pouze grafickým ztvárněním obsahu, mají tedy doplňující funkci.  

Dora Dutková: Pes Paličák 

Dora Dutková je jednou z absolventek ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP pod vedením 

Juraje Horvátha. Pes paličák je třetí knihou, kterou pro Baobab ilustrovala a první knihou v 

rámci edice Big Bao.  

Pro Psa paličáka ilustrátorka zvolila kreslené jednobarevné ilustrace, všechny sladěny do 

modré barvy (příloha č. 4). Vytvořila také barevné ilustrace na předsádku knihy, její obrázek 

hlavního hrdiny je rovněž na obálce, žlutě vybarven (příloha č. 5, předsádka a obálka). 

Ilustrace uvnitř knihy, většinou celostránkové, zobrazují humorné situace, které nabízí psův 

příběh. Dutková pracuje s detaily, zároveň se ale snaží držet ilustrace jednoduché, 

připomínající kresbu dětskou. Ilustrace na celou stranu jsou navíc doplněny popiskem, 

zpravidla krátkým úryvkem z původního textu, obvykle o délce jedné věty. Kromě toho jsou 

do textu zasazeny drobné obrázky nejrůznějších předmětů, které celou podobu knihy 

doplňují (příloha č. 4).  



 

52 

 

Vango 

U dalšího románu Timothéeho de Fombella Vango nakladatelství v českém vydání neuvádí 

autora grafiky. V originálním vydání se o ilustrace postaral známý francouzský ilustrátor a 

autor komiksů Blexbolex (pseudonym Bernarda Grangera). Umělcovy ilustrace ovšem 

nejsou součástí českého vydání a nelze tedy odhadnout, do jaké míry na podobě knihy v 

češtině participoval. To má unikátní grafickou podobu. Písmo a ztvárnění obsahu připomíná 

avantgardní zpracování knih z 20. let 19. století.  

Text je dále doplněn řadou dobových fotografií (příloha č. 6, fotografie v knize). I zbytek 

knihy je koncipován tak, aby zapadal do období, ve kterém se odehrává příběh. Na přední 

předsádce má kniha natisknutou dobovou mapu Tyrrhenského moře (příloha č. 6, přední 

předsádka), zadní předsádka zase nabízí podrobný nákres vzducholodi (příloha č. 6, zadní 

předsádka). Motiv tohoto dopravního prostředku nabízí i obálka (příloha č. 6, obálka).  

Grafická stránka sice postrádá ilustrace, ale má velmi sjednocenou podobu, která dodává 

knize atmosféru a propojuje ji s příběhem. Fotografie s popisky zároveň dobře rozbíjí dlouhé 

sedmisetstránkové vydání.  

Juraj Horváth: Dva životy pana Perla 

Pro knihu Dva životy pana Perla vytvořil Juraj Horváth grafickou úpravu, ilustraci i sazbu. 

Autorská jednota je patrná na vzhledu celého titulu od obálky po samotný text. Knihu 

Horváth zpracoval do jednoduchého barevného spektra. Tmavě modrá, kterou je vysazeno 

písmo a zbarvena většina ilustrací se objevuje i na obálce, zatímco jediná další barva, 

oranžová, je předně vybrána pro obálku a funguje i na několika málo místech uvnitř knihy.  

Obecně grafická stránka působí stroze. Barva textu je příjemná, doplňuje ho ale velmi málo 

pouze drobných ilustrací (příloha č. 7, vnitřní ilustrace). Ty jsou zasazeny do textu a 

zobrazují různé předměty popsané v knize. Fungují spíše doprovodně, nemají k obsahu 

žádný hlubší vztah. Je patrné, že Juraj Horváth se rozhodl dát u tohoto titulu hlavní prostor 

textu a čtenáře grafickou stránkou příliš nerozptylovat. Samotná obálka pak využívá ilustrací 

uvnitř knihy (příloha č. 7, obálka). 

Jan Bajtlik: Medvěd Wojtek od Monte Cassina 

Kniha o medvědu Wojtkovi má díky polským výtvarníkům Janu Bajtlikovi (ilustrace a 

grafika) a Urzsule Wozniakové unikátní výtvarnou podobu. Nadpisy jednotlivých kapitol 

jsou stylizovány do zlatě nasprejovaných nápisů stejně jako čísla stran (příloha č. 8, str. 17). 
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Ilustrace mají jednoduchou formu, představují černou postavičku medvěda, který během 

vyprávění postupně roste, dělá nejrůznější skopičiny.  

Na začátku knihy je na rohu stran rovněž krátká flipbooková animace kutálejícího se 

medvěda (příloha č. 9).  Samotné ilustrace doplňují text na stránce, najdou se ale i takové, 

které zaberou dvojstranu (příloha č. 8, str. 80/81). Mají formu jednoduchých hravých 

vektorových obrázků pouze v několika barvách. Na konci je kniha doplněna sérií původních 

fotek skutečného medvěda Wojtka jak si hraje s polskými vojáky. Konec knihy nabízí mapu 

celé Wojtkovy cesty napříč válkou, která je rovněž vektorově zpracována a laděna do spektra 

pouhých čtyř barev (příloha č. 10). 

Jindřich Janíček: Řeka, která teče pozpátku 

Jindřich Janíček je absolventem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ateliéru ilustrace pražské 

UMPRUM. Jeho ilustrace v knize Řeka, která teče pozpátku odrážejí atmosféru fantaskního 

světa popisovaného v jejím příběhu. Janíček vypracoval pro knihu barevné i černobílé 

ilustrace formou grafiky. Ty barevné fungují jako úvod na začátku každé ze dvou kapitol 

příběhu a jedná se vždy o sérii celostránkových ilustrací. Jsou vytvořeny v jednotném 

barevném spektru pouze několika základních barev, stejně jako tomu je na obálce (příloha 

č. 11). Obrázky jsou formovány pouze za pomoci barevných ploch, bez obrysů. Zobrazují 

různé scény z příběhu, ptačí trh, či Tomkovo knihkupectví. Je do nich zakomponován název 

kapitoly.  

Druhou částí výtvarného zpracování jsou černobílé ilustrace (příloha č. 12) provázející knihu 

v celém rozsahu, ne pouze na začátku, uprostřed a na konci, jak je tomu u barevných. 

Nabízejí rovněž různé dějové výjevy a je patrné, že jsou tvořeny podobně jako ilustrace 

barevné, pouze v černobílém spektru s různě silnými odstíny šedivé barvy. Jsou zpravidla 

jednostránkové, fungují jako dějové obrazy bez přímé interakce s textem. Kniha tak nabízí 

jednotné grafické zpracování v barevné i černobílé podobě napříč knihou, které dodává 

příběhu atmosféru a přitom se nesnaží o přílišné vykreslení postav, které nechává na fantazii 

čtenáře.  

Juraj Horváth: Projít zrcadlem: Snoubenci zimy 

 

Série projít zrcadlem se nedá z grafické stránky objektivně hodnotit. Knihy samy o sobě 

nedisponují ilustracemi, Juraj Horváth se tentokrát věnoval čistě grafické úpravě a sazbě, 

které nevynikají žádnými speciálními prvky. Obálky jsou převzaty z původního vydání.  
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Františka Lachmanová: Srdcový erb 2, Srdcový erb 1&2 

Srdcový erb 2 má výraznou grafickou podobu za níž může děkovat nejen ilustrátorce 

Františce Lachmanové (pseudonym Františka Loubat) ale také Juraji Horváthovi, který se 

postaral o sazbu a grafiku. Pérové ilustrace studentky UMPRUM Lachmanové zapadají do 

grafické úpravy nadpisů a samotného textu, Horváth se navíc rozhodl celou knihu pojmout 

v jedné dominující barvě. Ilustrace, nadpisy, text i obálka mají tedy stejnou modrou barvu. 

(příloha č. 13)  

Ilustrátorčiny obrázky zobrazují místa figurující v příběhu, nejrůznější dějové události, či 

nejrůznější předměty. Na začátku knihy rovněž najdeme mapu. Ilustrace se nacházejí v textu, 

nad nadpisy jednotlivých kapitol i celostránkově. Všechny jsou tvořeny perokresbou, 

nabízejí tedy jediný barevný odstín. Graficky je kniha upravena jednotně, Horváth si vyhrává 

i s texty nejrůznějších dopisů a vzkazů, pro které užívá zcela odlišné fonty.  

Sborníkový díl má vzhledem k tomu, že na něm spolupracovali stejní autoři, velmi podobné 

grafické zpracování, je pouze laděn do jiné barvy, která odpovídá barvě na knižní obálce. 

Antoine Ronzon: Jefferson 

V českém vydání knihy Jefferson zůstaly původní ilustrace, které pro francouzské vydání 

zpracoval mladý autor Antoine Ronzon. Jeho klasické kresby doprovázejí příběh a nabízí 

pohledy na nejrůznější události v příběhu. Jsou pravidelně rozmístěny napříč celou knihou, 

vždy zabírají jednu celou stranu. Jedná se o plnohodnotné obrázky s detailním pozadím a 

podobou postav (příloha č. 14). Ronzon navíc doplnil drobnými ilustracemi nejrůznějších 

předmětů, které v příběhu figurují, začátek každé kapitoly. (příloha č. 15) 

U Ronzonových ilustrací je patrná především autorova zajímavá hra se světlem. V kresbách 

velmi často hrají výraznou roli stíny, v temných scénách pak naopak záblesky světla. 

Osvětlení dodává kresbám na dynamičnosti a dramatičnosti. V některých případech, hlavně 

u obrázků interiérů, se dá pozorovat jisté noirové ladění. Obecně lze říci, že ilustrace velmi 

jasně vystihuje detektivní žánr příběhu, zároveň přispívá k personifikaci zvířecích postav, 

protože přesně vykresluje jejich fyzickou podobu.  
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4.4 Autoři 

Mark Charitonov 

Mark Charitonov se narodil v roce 1937 v Žytomyru, v tehdejším Sovětském svazu (dnešní 

Ukrajina). Do devadesátých let zůstala většina jeho tvorby v šuplíku a spisovatel se živil 

překlady z němčiny (dílo Franze Kafky, Stefana Zweiga a dalších). Jeho jediným autorským 

titulem vydaným před rokem 1988 byla novela Den v únoru, která v češtině vyšla pod 

názvem Karneval v Paříži. Tato kniha popisuje fiktivní únorový den spisovatele Nikolaje 

Vasiljeviče Gogola, který se neúspěšně snaží v Paříži uniknout realitě Ruska. Právě tato 

novela Charitonovi na další roky zabránila vydávat knihy, protože pobouřila sovětské 

cenzory.103 

Charitonov se tak stal v českém prostředí známým především jako autor prózy pro dospělé. 

Jeho knihy se vyznačují svými hluboce intelektuálními tématy a postmoderním přístupem 

psaní, který vždy nutí čtenáře být na pozoru.104 V Učiteli lhaní, kterého vydalo nakladatelství 

Baobab, autor ze svého úporně konstruovaného stylu poněkud uniká a nechává se unášet 

dětským světem. I tak ale neslevuje ze svého promyšleného způsobu vyprávění a nabízí 

mnohá složitá témata, pouze je očišťuje od složitého podání, které obvykle jeho texty 

provází. Pro Baobab a předně pro edici Big Bao se tak Charitonův styl psaní dětského 

románu stává dokonalou volbou. Je dostatečně srozumitelný pro staršího dětského diváka, 

zároveň si ale obsahově nebere servítky, nenabízí prázdnou zábavu, ale kvalitní pokročilý 

příběh hodný pozornosti a zamyšlení. 

Timothée de Fombelle 

Francouzský spisovatel Timothée de Fombelle se narodil v roce 1973 v Paříži. Od útlého 

věku psal a režíroval divadelní hry, zprvu pro rodinu, později měj vlastní divadelní soubor. 

Živil se jako učitel literatury. Jeho román Tobiáš Lolness byl široce oceňován kritikou i 

čtenáři a získal řadu literárních cen, mezi nejvýznamnější patří IBBY Premio Andersen z 

 
103 VINTEROVÁ, Alena. Charitonov, Mark. in: iLiteratura.cz [online]. Praha: Sdružení pro 
iliteraturu, 29. 10. 2003 [cit. 2020-07-22]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/14565/charitonov-mark- 
104 VINTEROVÁ, Alena. Charitonov, Mark. in: iLiteratura.cz [online]. Praha: Sdružení pro 
iliteraturu, 29. 10. 2003 [cit. 2020-07-22]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/14565/charitonov-mark- 
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veletrhu v Boloni z roku 2007.105 De Fombellova tvorba se do nakladatelství Baobab dostala 

s jeho fantasy románem Tobiáš Lolness. V edici Big Bao vyšly oba jeho díly, a navíc ještě 

sborník s kompletním Tobiášovým příběhem. I další autorova tvorba se ukázala pro edici 

perfektní. De Fombelle se ve svých příbězích drží složitých témat jako je odloučení a hledání 

sebe sama. Používá navíc hravý výpravný jazyk, který přibližuje vyprávění blíže dítěti.  

Žánrově jeho tvorba do edice dobře zapadá, autor píše románovou výpravnou formou. Jeho 

příběhy jsou založené na putování, velkých dobrodružstvích, které mnohdy zaberou celý 

život. U pozdějšího autorova románu se stává komplikovanější dějová konstrukce. Poslední 

kniha, která dosud v edici Big Bao de Fombellovi vyšla, Dva životy pana Perla, má hned 

několik dějových linek zasazených do různých dějových období. I složitost témat odpovídá 

cílovému čtenáři, obsahově jsou autorovy romány zcela jistě určeny pro starší dětské čtenáře. 

Jean-Claude Mourlevat 

V osudech Jean-Claudea Mourlevata (narozen ve francouzském Ambert v roce 1952) je 

lehce patrná analogie s životními osudy Timothéeho de Fombella. Oba autoři se od svých 

začátků věnují divadlu. Na rozdíl od de Fombella se Mourlevat věnuje kromě režie i herectví. 

Stejně jako předchozí autor i Mourlevat se zabývá především knihou pro děti.  

Povaha jeho knih je podobná, obsahově i formou textu jsou spíše pro starší dětské čtenáře. 

Jedná se rovněž o výpravné příběhy románového typu. Postavy se vydávají na dobrodružství, 

ať už dobrovolně nebo z donucení. Snaží se cosi najít, něčeho dosáhnout. Není se tedy čemu 

divit, že veškerá Mourlevatova tvorba přeložená Baobabem je právě součástí edice Big Bao. 

Jinak se ovšem jeho knihy tematicky i žánrově velmi liší. V samotné zkoumané edici 

najdeme od autora román detektivní (Jefferson, 2019), antiutopický (Zimní bitva, 2008), i 

román s fantasy prvky (Řeka, která teče pozpátku, 2016). Hrdinové se rovněž na cestu 

vydávají s odlišnými motivy, ať už je to útěk před režimem, hledání pravdy, nebo snaha 

nalézt lásku. I když mají příběhy společné jmenovatele, především téma přátelství, každý 

příběh je mnoha věcmi výjimečný. Mourlevatovi se daří tématu podrobit i způsob, jakým 

píše. Dokáže příběh psát humorně i velice temně a surově.  

  

 
105 Timothée de Fombelle. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
http://www.baobab-books.net/timothee-de-fombelle 
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Daniel Pennac 

Daniel Pennac, vlastním jménem Daniel Pennacchioni, se narodil v roce 1944 v marocké 

Casablance do rodiny vojáka. Často tak musel jako dítě cestovat, v dospělosti se usadil na 

čas v Brazílii, dnes žije ve Francii. Jeho knižní prvotinou se stal pamflet, který kritizuje 

mýtus o rovnosti a bratrství v armádě, který napsal po absolvování povinné vojenské služby. 

Aby neurazil svého otce, hrdého vojáka, rozhodl se, že titul vydá právě pod psedonymem 

Daniel Pennac.106 

Mezi jeho díla patří próza pro děti i dospělé, je známý pro svou tetralogii Kamo, která v 

češtině vyšla pod hlavičkou nakladatelství Meandr. V nakladatelství Baobab vyšly autorovy 

dva české překlady – Učení mučení a Pes Paličák. Pouze Pes Paličák je ovšem součástí 

edice Big Bao, druhý titul se dostal do edice pro dospívající Mi.Mo. 

Pes Paličák je psaný jednoduchým jazykem, zároveň ale vystihuje povahu popisovaných 

situací. Pennac se v díle vciťuje do života psa, který zvířecíma očima sleduje lidský svět. I 

když v textu čtenář najde mnoho humorných situací, jedná se především o karikaturu lidské 

společnosti, která je zajímavou formou podávána dětskému čtenáři. Nedá se tedy popřít, že 

se Pennacův román do edice Big Bao hodí, zapadá žánrově a míří na vybrané publikum, 

především starší dětské čtenáře, kteří si z děje odnesou nejvíce. 

Wiesław A. Lasocki  

Wieslaw A. Lasocki se narodil roku 1913 v Ciechanówě na území dnešního Polska. Účastnil 

se jako poručík kavalerie druhé světové války, při obraně Polska v roce 1939 padl do ruského 

zajetí. Později se v polských cizineckých jednotkách účastnil bojů na straně spojenců, 

bojoval i v bitvě o Monte Cassino. Po válce se nevrátil do rodné země kvůli nástupu 

komunismu a zbytek života prožil v Londýně. Během války na sebe bral roli kronikáře, kdy 

zaznamenával, co v bojích prožil. Se svou prací pokračoval i po válce, v londýnském exilu 

vyzpovídával své bývalé spolubojovníky. Takto se dostal i k příběhu medvěda Wojtka. 

Lasocki, který se celý život věnoval spíše vedení poznámek a pamětí, se nemusí na první 

pohled zdát autorem dětských knih. Příběh medvěda Wojtka ale k zpracování pro děti přímo 

vybízí. Lasocki to činí velmi přívětivým způsobem, užívá sice poměrně strohého a 

popisného jazyka, nic tím ale neubírá na kurióznosti příběhu vojenského medvěda. 

 
106 Daniel Pennac. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
http://www.baobab-books.net/daniel-pennac 
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Seznamuje navíc čtenáře s mnoha válečnými a dobovými reáliemi a dělá to nenásilnou 

jemnou formou. Nesnaží se do knihy vtěsnat popisy kruté reality války, soustřeďuje se více 

na trampoty pomalu rostoucího medvíděte. Nabízí tak čtenáři to, co Wojtek představoval 

pro svou jednotku, rozptýlení. Proto je Medvěd Wojtek od Monte Cassina tak vhodný jako 

četba pro děti, pasuje navíc i do zaměření edice Big Bao.  

Christelle Dabos 

Christelle Dabos je jednou z mladších autorek jejichž tituly se dají najít v edici Big Bao. 

Spisovatelka, narozena v roce 1980 na Azurovém pobřeží, k psaní tíhla od útlého věku, první 

příběhy začala psát už na vysoké škole. Když se ve svých 25 letech přestěhovala do Belgie, 

začala být těžce nemocná a dlouhý čas strávený na lůžku trávila psaním, tak se zrodily i její 

rozsáhlé fantasy romány.107 

Tvorba Dabosové je i s ohledem na její generaci poznamenána známými fantasy příběhy 

jako je Harry Potter. Základním prvkem jejích knih jsou široce rozpracované a bohaté 

smyšlené světy. Soustřeďuje se také na povahu a myšlenky dětského hrdiny. I její série Projít 

zrcadlem, jejíž první dva díly jsou již součástí edice Big Bao, mají tuto románovou podobu. 

Zasazeny do bohatě vytvořeného světa jsou příběhy dětské hrdinky popisovány výpravným 

jazykem a nabízejí množství záhad. Celou svou povahou dílo této francouzské autorky do 

edice zapadá. Jedná se o rozsáhlou fantasy ságu, která je stravitelná pro větší čtenáře, s 

mnoha zajímavými aspekty a pohledem do dětského způsobu myšlení. 

Ivana B. Englmaierová 

Ivana B. Englmaierová je jedinou českou autorkou, jejíž knihy jsou součástí edice Big Bao. 

Autorka narozená roku 1971 vystudovala Pedagogickou fakultu UK a učitelství zůstala 

věrná i nadále. V současnosti žije a pracuje v Bechyni. Věnuje se literárně-dramatické a 

výtvarné výchově.108 Její životní reálie jsou patrné i v její tvorbě. Městečko, ve kterém se 

odehrává děj její detektivní série Srdcového erbu, založila právě na Bechyni. Hlavní dětská 

hrdinka příběhu také chodí do umělecké školy.  

Autorka ve svém díle rozvíjí detektivní zápletku s dětským hrdinou v hlavní roli. Ve svém 

vyprávění kombinuje magickorealistické prvky a děj založený na podobě současného světa 

 
107 Christelle Dabos. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
http://www.baobab-books.net/christelle-dabos 
108 Ivana B. Englmaierová. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
http://www.baobab-books.net/ivana-b-englmaierova 
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se postupně dostává do nadpřirozena. Titul je zaměřen především na staršího dětského 

čtenáře, který již dokáže přečíst delší prozaické příběhy, obsahově je ale nosný i pro 

mladšího čtenáře. Své místo v edici Big Bao mu jistě získává jeho románová podoba a dobře 

vykonstruovaná detektivní zápletka. 

4.5 Zhodnocení edice 

Podle Jana Halady jsou edice pro nakladatele „…zpravidla vyjádřením vydavatelského 

tvůrčího záměru a tvoří základ edičního plánu“.109 Skladbu jednotlivých edic můžeme 

chápat z hlediska žánrového, koncepčního, osobnostního, kvalitativního i kvantitativního, 

jako udržování tradice, aktuální potřeby na knižním trhu, či časového vymezení.110  

Edice by tedy měla splňovat určitá kritéria, která tituly v ní zahrnuté nějakým způsobem 

spojují. Toto spojení jednak slouží k lepší orientaci v nakladatelské produkci, pomáhá ale 

také z hlediska prodeje a marketingu – edice plná trvale úspěšných knih může mezi čtenáři 

i recenzenty vyvolat určitou jistotu, že příští tituly budou podobně kvalitní. Edici tedy tvoří 

společná koncepce (ediční plán) a společné znaky vnitřní a vnější (tiráž, záložky, podobné 

vnitřní vybavení, navenek pak grafická úprava). 

Je nutné brát v potaz, že rozsáhlé ediční plány na mnoho let dopředu a důsledné dělení edic 

jsou používány především velkými nakladatelskými domy, které tak rozvíjejí své obchodní 

strategie. Pro nakladatelství velikosti Baobabu slouží sice edice k podobným cílům, a 

z koncepčního hlediska by se měla posuzovat stejně, ale nejedná se o tak zásadní element 

v tvorbě. Malí nakladatelé spoléhají především na svojí celkovou image mezi čtenáři, 

protože jejich produkce je obvykle více homogenní. Proto mohou mít edice těchto 

nakladatelů poněkud volnější znaky.  

V případě Baobabu je tomu přesně tak. Nakladatelství má dvě rozsáhlé edice, které zabírají 

velkou část jeho tvorby (Baohemia a Baosvět) a jsou koncepčně velice volné. Další menší 

edice jsou sice lépe definovatelné, tento fakt je ale daný spíše nízkým počtem titulů, který 

jim dosud neumožnil více se koncepčně „rozvolnit“. 

Koncepce edice Big Bao je v podstatě shrnuta v jejím jednoduchém popisku, které 

nakladatelství Baobab nabízí na stránkách: „velké romány pro velké čtenáře“. Edice je 

 
109 HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Karolinum, 
1993. s. 99 
110 HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Karolinum, 
1993. s. 100 
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skutečně definována především těmito dvěma kritérii. Z hlediska žánrového se jedná o 

sérii románů, o hlubší žánrové koncepci se ale mluvit nedá. V Big Bao se totiž, jak je 

popsáno výše, dají najít romány mnoha forem. Jistější je koncepce cílového čtenáře, 

kterým je dozajista starší dětský čtenář, věkově vymezen zhruba od devíti let výše. Toto 

kritérium je dáno především pokročilou obsahovou stránkou jednotlivých titulů. Společné 

vlastnosti nenajdeme ani v grafické úpravě, tam jsou knihy zcela odlišné. Jsou sice 

zařazeny do edice v tiráži, nemají ale společné vizuální znaky. Big Bao navíc vychází 

nepravidelně, mezi jednotlivými tituly mohou být i roční prostoje, jindy vychází několik 

knih v jednom roce (viz 4.1 Přehled titulů, str. 39).  

Nedostatek společných znaků nelze nakladatelství vyčítat, zcela to vyplývá z jeho vlastní 

povahy. Nakladatelství je silně koncepčně spojeno jako takové. Osobnostně je postaveno 

na osobách manželů Horváthových, kteří působí ve většině nakladatelských funkcí od 

redaktora po grafika. Produkce Baobabu se soustřeďuje především na kvalitu a není 

masová. Nelze tedy najít dostatek titulů více podobných, to ani neodpovídá duchu 

nakladatelství, které vybírá knihy především kvůli jejich výjimečnosti. Nedá se také 

předpokládat, že by edice měla nějaké společné formální znaky, jako je společná tiráž, či 

grafická úprava. Baobab si zakládá na „nekomerčnosti“ svých knih a graficky se snaží 

každý jednotlivý titul zpracovat zcela jedinečně.  

Přestože tedy Big Bao není edicí s důslednou koncepcí, v kontextu nakladatelské produkce 

dává zcela smysl. Slouží především orientačně, je jakýmsi sborníkem titulů, které by 

mohly mít podobného čtenáře. Nezakládá se na pravidelných vydáních, v některých letech 

vychází, v jiných nikoliv. Jako zbytek Baobabu se zakládá především na výjimečnosti 

jednotlivých titulů.  
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5. Mediální obraz edice 

 

Pokud se budeme zabývat mediálním obrazem nakladatelské edice, je nutné na začátek 

zmínit stav, v jakém je mediální obraz celého nakladatelství. Česká média obecně věnují 

české literatuře jen malý prostor, odvětví chybí větší zájem kritiků a recenzentů. Ještě horší 

je to se zájmem o ilustraci. Sám zakladatel Baobabu Juraj Horváth uvádí: „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.111 “ 

I přes tuto nepřízeň si Baobab vede mezi novináři poměrně dobře. K jeho knihám vycházejí 

recenze, nebo alespoň krátké anotace v tisku i na internetu. Dá se najít i množství rozhovorů 

jednak se zakladateli nakladatelství Terezou a Jurajem Horváthovými, tak s jednotlivými 

autory, a to jak v internetových médiích, tak v tištěných denících, i když mnohdy pouze 

regionálních.  

Zmínky v médiích se často opírají o kvalitu produkce malých nakladatelství a úroveň 

ilustrace dětské knihy. Z toho vyplývá i to, že se média často o Baobabu zmiňují spolu s 

nakladatelstvím Meander. Zmínkám o Baobabu v médiích také poskytly stimul některé 

výrazné události a aktivity vztahující se k nakladatelství.  

Neopominutelný je dozajista úspěch baobabí knihy Modrý tygr z roku 2005 a to jak mezi 

čtenáři, tak i kritikou. Značce nakladatelství velice prospěl právě proto, že se v knize sešla 

tvorba obou manželů Horváthových. Z titulu se tak mohla stát jistá „výkladní skříň“ 

nakladatelství. Kniha se navíc dočkala i filmového zpracování (z roku 2012), které jejímu 

obrazu v médiích jen přidalo na četnosti. Dalším aspektem, který kladně působil na četnost 

mediálních zmínek o Baobabu, je festival malých nakladatelů Tabook. Ten nakladatelství 

pravidelně dostává jak do médií regionálních, tak celostátních. 

Posledním takovým stimulem, díky kterému se již blížíme k edici Big Bao, je dozajista 

vydání románu Timothéeho de Fombella Tobiáš Lolness. Překladu francouzského románu 

se dostalo, jak uvidíme dále, v českých médiích množství prostoru. Stojí za tím jistě jeho 

 
111 KOŘÍNEK, Pavel a Karel KOUBA. Nerezignovat a tvořit. In: A2 [online]. A2, © 2005–
2017, 12. 2. 2014 [cit. 2020-07-22]. ISSN 1803-6635. Dostupné z: 
https://www.advojka.cz/archiv/2014/4/nerezignovat-a-tvorit 
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celosvětová úspěšnost mezi čtenáři i kritiky. Tobiáš Lolness byl v době svého prvního 

uvedení na český trh v roce 2007 velice uznávaným titulem. 

Za mediálním obrazem nakladatelské edice je nutné vidět mediální obraz jednotlivých titulů 

spíše než edice jako celku. Obzvlášť v českém prostředí, kde už tak má dětská literatura 

malý prostor, se média příliš nezabývají vyprofilováním jednotlivých edic. Daleko častější 

jsou zmínky o jednotlivých titulech edice.  

Proto se zkoumání mediálního obrazu edice Big Bao bude zabývat zmínkami o všech 

titulech, které jsou, nebo byly, její součástí. Výzkum bude zahrnovat výhradně česká média 

a jako hlavní zdroj bude využívat mediální vyhledávač Newton Media Monitoring. Bude se 

zabývat obdobím, ve kterém edice vychází, počínaje rokem 2004 a konče rokem 2019. 

5.1 Ohlasy v tisku 

Tituly z edice Big Bao se v tištěných médiích objevují poměrně často. Zda je to častěji, než 

v médiích elektronických se dá říct velice obtížně, trend ale spěje spíše k internetu, i proto, 

že mnohá tištěná média své články využívají i online.  

Vůbec první zmínka o první knize edice Big Bao Učitel lhaní pochází z netradičního místa. 

V časopise Polygrafie revue vyšel 8. 12. 2005 rozhovor s Jurajem Horváthem zaměřený na 

cenu a užití papíru. V rozhovoru se Horváth zmiňuje o nákupu práv právě ke knize Marka 

Charitonova. Krátká anotace k Učiteli lhaní se objevila také v časopisu Respekt. 

V roce 2007 v médiích velmi často rezonuje první české vydání knihy Tobiáš Lolness – 

Život ve větvích. Anotace k němu vycházejí v několika médiích – v MF Dnes, či v Novém 

prostoru. V časopise Týden vychází hned zpočátku dalšího roku rozhovor se samotným 

autorem knihy Timothéem de Fombellem (20. 1. 2008) vedený Pavlem Mandysem.  

Roku 2008 se rovněž v rubrice Knihy Hospodářských novin objevila zmínka o románu Jean-

Claudea Mourlevata Zimní bitva. O knize vyšla také anotace v literárním časopise Ikarie 27. 

června téhož roku. Rozsáhlá recenze vyšla 12. května 2008 také v Literárních novinách, 

zabývala se ovšem knihou Rennjo, která v době vydání patřila do edice Big Bao, dnes už je 

již součástí později vzniklé edice Mi.Mo. Zmínka o Tobiáši Lolnessovi se ke konci roku 

(konkrétně prvního prosince) objevila v časopisu Týden, který se obracel za dětskou 

literaturou vydanou v posledních jedenácti měsících. V tom samém periodiku ještě těsně 

před Vánoci (22. prosince) vyšel článek doporučující knihy pro děti, kde byl zmíněn Tobiáš 

Lolness znovu. 
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Osmého března 2009 vyšel v literárním časopise Host článek Martiny Moravcové Tři z 

Baobabu. V nich se autorka přímo zabývá třemi knihami, které v edici Big Bao vydal Baobab 

v předchozím roce. Jedná se o dnes již mimoedičního Rennja, Tobiáše Lolnesse a Zimní 

bitvu. Autorka se v článku pouští do rozsáhlých recenzí těchto tří překladových titulů. 

Následující rok nabízí rozsáhlý profil nakladatelství Baobab v magazínu Xantypa z 30. 

března. Mimo jiné je zde zmíněno, že Baobab se do Čech pokusil vnést fenomén Tobiáš 

Lolness, který je francouzskou odpovědí na Harryho Pottera. Nelze opomenout, že na konci 

roku, 29. prosince vyšel v Lidových novinách rozhovor Jáchyma Topola s Terezou 

Horváthovou k příležitosti desátého výročí od vzniku nakladatelství.  

Následující roky byly na zmínky o edici Big Bao velice chudé, především proto, že mezi 

roky 2010 a 2013 v ní vyšla pouze jedna kniha a to Pes Paličák Daniela Pennaca. Ten se 

zmínky v tištěných médiích nedočkal. V roce 2013 se ale trend rychle změnil, jelikož se do 

prodeje dostala nová kniha Timothéeho de Fombella Vango. Média si očividně pamatovala 

úspěch Tobiáše Lolnesse  a nový titul uvítala. Publicitě určitě pomohl i sám autor, který se 

zúčastnil festivalu Tabook o němž vydala MF Dnes článek. Rozhovor s autorem vydávají 6. 

listopadu Lidové noviny. O druhém ročníku festivalu informovaly 7. října také Lidové 

noviny a nezapomněly zmínit také de Fombellovu přítomnost a jeho nový román. Recenzi 

románu Vango vydává 30. října také Českobudějovický deník. 

V dalších letech zmínek o edici Big Bao v tisku opět ubývá. 13. února 2014 vychází v 

Literárních novinách Ohlédnutí za překlady z francouzštiny, které se krátce vracelo k románu 

Vango. O rok později vychází v časopise Host rozhovor Jany Čeňkové s manželi 

Horváthovými, kde se krátce mluví i o Timothéem de Fembellovi. V roce 2016 zase 4. února 

v Literárních novinách vychází přehled knižních novinek pro děti, kde figuruje i autorova 

nejnovější kniha Dva životy pana Perla. Následující roky již žádné výraznější zmínky o edici 

v tištěných médiích neobjevily. 

5.2 Ohlasy v internetových médiích a v rozhlase 

V online médiích se objevuje množství zmínek k titulům edice Big Bao. Jak už bylo zmíněno 

výše, srovnání jejich četnosti s tištěnými periodiky je poměrně složité. Množství článků 

uveřejněných v tisku je pak uvedeno online, objevují se i opačné případy. V médiích 

audiovizuálních se zmínky o edici Big Bao téměř neobjevují, výjimkou je snad pouze Český 

rozhlas, o němž se kapitola níže zmíní. 



 

64 

 

První zmínkou o titulu z edice je anotace na webu Neviditelný pes z 20. listopadu 2007. 

Jedná se o krátkou informaci o nově vydané knize Tobiáš Lolness – Život ve větvích. O rok 

později (20. ledna 2008) vyšel v elektronické verzi časopisu Týden rozhovor Pavla Mandyse 

s autorem knihy Timothéem de Fombellem. Ten vyšel v elektronické podobě dokonce o den 

dříve než v tištěné verzi. Rozhovor s autorem vydal také server iDnes.cz a to již 13. ledna. 

V tomtéž roce ještě opět v přehledu Neviditelného psa vyšla zmínka o nové knize z edice, 

Zímní bitvě Jean-Claudea Mourlevata. 23. června 2008 ještě vyšla na webu A2 rozsáhlá 

recenze Magdaleny Wágnerové, která se věnovala opět Tobiáši Lolnessovi. 

Rok 2009 je na články o edici opět poněkud chudší. Vychází znovu přehled Neviditelného 

psa, který upozorňuje na další díl de Fombellova románu. Na webu časopisu Sedmička je 

také vydán rozhovor s Terezou Horváthovou, který se mimo jiné zabývá i překlady z 

francouzštiny, o jednotlivých titulech z edice ale řeč nepadne. 

V dalších letech se stejně jako v tištěných médiích projevuje nedostatek nových titulů v 

edici. Pes Paličák Daniela Pennaca získává recenzi na webu iLiteratura.cz 12. června 2011.  

Nové zmínky se konečně objevují v roce 2013, v době, kdy vychází de Fombellův román 

Vango. O autorově přítomnosti na festivalu Tabook informuje server iDnes.cz 3. listopadu. 

Recenzi o románu v tomto roce vysílá Český rozhlas Vltava a 21. října ho v textové i audio 

verzi umisťuje na své stránky. 31. října také recenzní glosu ke knize kulturního historika 

Václava Grubhoffera na webu zveřejňuje Českobudějovický deník. V následujícím roce (27. 

dubna 2014) se objevuje k románu Vango recenze i na webu iLiteratura.cz. Stejného roku 

vychází na iLiteratuře také recenze prvního dílu série Srdcový erb. 

Od roku 2015 už mnoho článků k edici Big Bao na internetu najít nejde. Pozornost dostává 

spíše produkce Baobabu z jiných edic. Výjimkou je pouze server iLiteratura.cz. Ten nadále 

vydává recenze k nově vydaným knihám edice. 28. dubna 2016 je to recenze další knihy 

Timothéeho de Fombella Dva životy pana Perla. V témže roce vychází také článek hodnotící 

knihu Wiesława A. Lasockiho Medvěd Wojtek od Monte Cassina. Dále můžeme na webu 

nalézt už pouze recenzi k titulu Řeka, která teče pozpátku Jean-Claudea Mourlevata. 
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5.2 Zhodnocení mediálního obrazu edice 

Je patrné, že v českém mediálním prostředí je pro edici vydávanou nakladatelstvím jako je 

Baobab komplikované udržet si stálou pozornost. Nejenže k tomu není příznivé samotné 

novinářské prostředí, které nedává dětské literatuře mnoho prostoru, situaci nenahrává ani 

samotná povaha edice. Vzhledem k nepravidelnosti jejích vydání a minimu společných 

znaků se jen těžko najde dostatečný vzorec, kterého by si média mohla všimnout.  

Malá nakladatelství se prosazují na trhu především z hlediska kvality své tvorby, která je 

v médiích primárním tématem. I samotná kvalita je ovšem ze strany recenzentů popisována 

spíše povrchně, i když se najdou v českém prostředí kvalitní literární kritici, kteří se dětské 

literatuře věnují, u grafické úpravy knih je situace o dost horší. Média tak tituly spíše zařazují 

do kontextu celého nakladatelství, o kterém jsou více obeznámeni než do kontextu edice 

jako takové.  

Edice Big Bao si vede přesně tak jak bylo výše popsáno. Potvrdil se autorův předpoklad, že 

mediální obraz edice bude spíše tvořen zmínkami o jednotlivých titulech a edice samotná 

bude upozaděna. Z průzkumu je patrné, že podstatnou roli hraje také osobnost autora a u 

překladových titulů zahraniční úspěšnost. Z toho vyplývá mediální úspěch knih Timothéeho 

de Fombella, který se v českém prostředí etabloval díky románu Tobiáš Lolness a svou 

přítomností na festivalu Tabook. To přineslo publicitu i jeho dalším titulům, které v edici 

vyšly později.  
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Závěr 

Edice Big Bao má v produkci nakladatelství Baobab dozajista své místo. Jejím určujícím 

prvkem je především její zacílení na staršího dětského čtenáře a románový žánr. Tyto dvě 

charakteristiky propojují jinak velmi tematicky různorodou sérii knih, zároveň ji ale nijak 

nevzdalují od zbytku nakladatelského portfolia.  

Knihy z této edice do jedné splňují premisu „baobabí knihy“. Jsou pokročilou četbou, která 

dětskému čtenáři nabízí víc než pouhou zábavu, představují dítěti zásadní životní a 

společenská témata a učí ho rozvíjet svoji fantazii. Jsou z většiny navíc doplněny kvalitní 

ilustrací a grafickou úpravou, která zpravidla pochází z rukou výtvarníků pohybujících se 

kolem nakladatelství Baobab zcela běžně. S tím souvisí další určující prvek, který činí edici 

nedílnou součástí produkce tohoto malého nakladatelství. Tím je zcela patrný vliv, který na 

podobu ediční skladby mají zakladatelé Baobabu manželé Horváthovi.  

Předně je edice z většiny tvořena překlady francouzských autorů, na čemž nedílnou zásluhu 

nese Tereza Horváthová, která se francouzskou literaturou pro děti zabývá. Za druhé je tu 

již zmíněná výtvarná podoba, na níž má zásadní vliv Juraj Horváth. Ten stojí za grafickou 

úpravou a sazbou edice a v několika případech i za ilustrací. Jeho zásluhou je navíc i zapojení 

množství mladých ilustrátorů, kteří se pohybují v jeho okolí. 

Edice svou charakteristikou rovněž zapadá i do kontextu tradice české dětské literatury na 

níž se snaží Baobab navázat. I když se, do jisté míry paradoxně, jedná o díla převážně 

přeložená, je zde patrný vliv této tradice na jejich výběru. Tituly Big Bao zapadají do dějin 

kvalitní české literatury jak svojí pokročilou obsahovou stránkou, tak svým uměleckým 

zpracováním.  

I když nemá edice mnoho formálních společných znaků a její koncepce je velmi volná, 

v kontextu celého nakladatelství dává její existence smysl. Množství jejích chybějících 

společných prvků nahrazují faktory, které jsou společné pro celé nakladatelství Baobab.   

Mediální obraz edice autor práce odhadoval na obsáhlejší. Česká mediální scéna se sice o 

dětskou literaturu zajímá spíše okrajově, nakladatelství Baobab se ale i přesto těší poměrně 

velkému zájmu. Přesto k zmínkám o titulech edice Big Bao novináři schylují spíše v 

určitých, mediálně zajímavých, případech. 
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Z výsledků analýzy mediálního obrazu je patrné, že dětské literatuře se věnuje minimum 

českých novinářů soustavně a jedná se spíše o jejich okrajový zájem. V českém prostředím 

chybí důkladnější zájem o jednotlivé tituly a referování o dětské literatuře je spíše 

povrchního rázu. Do hloubky čeští novináři nezacházejí také v případě hodnocení výtvarné 

stránky knih. Všechny tyto faktory ovlivňují i publicitu edice Big Bao, jejíž tituly jsou 

založeny na kvalitě obsahu a zaslouží si hlubší pozornost, která by tyto kvality ukázala 

širšímu českému publiku. 

Autor doufá, že tato bakalářská práce ve svém konečném důsledku nabídne povedenou 

analýzu edice Big Bao a podnítí další zájem o zkoumání kvalitní české literatury pro děti a 

mládež, kterou produkují především malí nakladatelé.  
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Summary 

The Big Bao edition certainly has its place amid the rest of the Baobab’s production. Even 

though the edition does not have a strict and profound concept, its existence makes sense in 

the context of the publisher's other activities. The main connecting element of the edition is 

its focus on older children’s readers and the genre of the novel.  

The individual titles fulfill the definition of the „Baobab book“. They are advanced works of 

literature and take the children’s reader an equal partner. They are also accompanied by high-

quality graphical design and illustration. 

The edition also fits very well in the tradition of the Czech literature for children, even 

though it mainly consists of translations. The books are obviously chosen to be translated 

based on their characteristics that are very much common in the Czech children’s literature 

of the 1930s and the 1960s. 

The media image of the edition is in the author's view very underestimated. Most of the 

mentions that are seen in the Czech media are about a few more famous novels, such as the 

Toby Alone book by Timothée de Fombelle. That is mostly based on the book's previous 

success in other language mutations. It is obvious that the overall image of the children’s 

literature in the Czech media is mostly superficial with only a few exceptions.  

The author hopes that his bachelor thesis will offer a sufficient analysis of the Big Bao 

edition and will stimulate more scientific interest in high-quality Czech children’s literature 

that is mostly produced by small publishing houses such as Baobab.   



 

69 

 

Použité prameny 

Knihy edice Big Bao 

DABOS, Christelle. Projít zrcadlem. Přeložil Drahoslava JANDEROVÁ. Praha: Baobab, 

2018. ISBN 978-80-7515-084-4. 

DABOS, Christelle. Projít zrcadlem II – Zmizelí ze Svitu Luny. Přeložil Drahoslava 

JANDEROVÁ, přeložil Jakub MAREK. Praha: Baobab, 2019. ISBN 978-80-7515-099-8. 

ENGLMAIEROVÁ, Ivana B. Srdcový erb 2. Ilustroval Františka LOUBAT. Praha: 

Baobab, 2019. ISBN 978-80-7515-092-9. 

ENGLMAIEROVÁ, Ivana B. Srdcový erb 1&2. Ilustroval Františka LOUBAT. Praha: 

Baobab, 2019. ISBN 978-80-7515-095-0. 

FOMBELLE, Timothée de. Tobiáš Lolness. Ilustroval François PLACE. Praha: Baobab, 

2007. Bigbao. ISBN 978-80-87022-09-2. 

FOMBELLE, Timothée de. Tobiáš Lolness – Elíšiny oči. Ilustroval François PLACE. 

Praha: Baobab, 2008. ISBN 978-80-87060-07-0. 

FOMBELLE, Timothée de. Tobiáš Lolness – komplet. Ilustroval François PLACE. Praha: 

Baobab, 2009. ISBN 978-80-87060-22-3. 

FOMBELLE, Timothée de. Vango. Praha: Baobab, 2013. ISBN 978-80-87060-77-3. 

FOMBELLE, Timothée de. Dva životy pana Perla. I. vydání. Přeložil Drahoslava 

JANDEROVÁ. Praha: Baobab, 2015. ISBN 978-80-7515-022-6. 

CHARITONOV, Mark Sergejevič. Učitel lhaní. Přeložil Jan MACHONIN, ilustroval 

Lukáš FIŠÁREK. Praha: Baobab, 2004. ISBN 80-903276-3-X. 

LASOCKI, Wiesław Antoni. Medvěd Wojtek od Monte Cassina. Přeložila Lucie 

ZAKOPALOVÁ. Praha: Baobab, 2016. ISBN 978-80-7515-024-0. 

MOURLEVAT, Jean-Claude. Zimní bitva. Praha: Baobab, 2008. Bigbao. ISBN 978-80-

87060-02-5. 

MOURLEVAT, Jean-Claude. Řeka, která teče pozpátku. I. vydání. Přeložil Drahoslava 



 

70 

 

JANDEROVÁ, ilustroval Jindřich JANÍČEK. Praha: Baobab, 2016. ISBN 978-80-7515-

047-9. 

MOURLEVAT, Jean-Claude. Jefferson. Ilustroval Antoine RONZON, přeložil Hana 

ZAHRADNÍČKOVÁ. Praha: Baobab, 2019. ISBN 978-80-7515-103-2. 

PENNAC, Daniel. Pes Paličák. Ilustrovala Dora DUTKOVÁ. Praha: Baobab, 2011. ISBN 

978-80-87060-42-1. 

Použitá literatura 

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. 

ČEŇKOVÁ, Jana. K současné české knize pro děti a mládež. s. 7-29. in: KOPÁČ, Radim. 

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 9788087546031. 

DEJMALOVÁ, Kateřina. Vývoj autorské pohádky. s. 127–148. in: 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. 

HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Karolinum, 

1993. 

HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. ISBN 

978-80-7277-165-3. 

HALADA, Jan. Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. Praha: Albatros, 2019. ISBN 

978-80-00-05474-2 

  



 

71 

 

CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK. Kontury české literatury pro děti a mládež. 

Praha: Albatros, 1979. 

KOPÁČ, Radim. 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 9788087546031. 

LANDSBERG Michele. Reading for the Love of It: Best Books for Young Readers. New 

York: Prentice-Hall, 1987. 

LESNIK-OBERSTEINOVÁ, Karín. Co je to dětská literatura? Co je to dětství?. s. 13–32. 

in: SEGI LUKAVSKÁ, Jana, ed. Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež. Brno: 

Host, 2018. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7577-413-2. 

SEGI LUKAVSKÁ, Jana, Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež. Brno: Host, 

2018. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7577-413-2. 

STEHLÍKOVÁ, Blanka. Současná ilustrace dětské knihy. Praha: Odeon, 1979. 

STEHLÍKOVÁ, Blanka. Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Praha: Albatros, 

1984. 

ŠALDA, F. X. Kniha jako umělecké dílo. s. 13-18 in: ŠALDA, F. X., DVOŘÁK, Karel, 

ed. Kritické projevy VI. [online] Praha: Melantrich, 1951. Dostupné z: 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data//soubory/FXS/KP6/KP6.pdf 

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

zemích. Praha: Academia, 2014. Historie (Academia). ISBN 9788020024046. 

TUČKOVÁ, Kateřina. K výtvarné podobě současné české knihy pro děti a mládež. s. 30-

58. in: KOPÁČ,Radim. 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 9788087546031. 

  

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/soubory/FXS/KP6/KP6.pdf


 

72 

 

URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 

2003. ISBN 80-7198-548-1. 

Elektronické zdroje 

HORÁČKOVÁ, Alice. Baobab, nakladatelství z přesvědčení. In: iDNES.cz [online]. 

Vydavatelství MAFRA, a. s., 27. července 2001, 14:58 SEČ, [cit. 1. 4. 2020, 18:05 SEČ]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/baobab-nakladatelstvi-z-

presvedceni.A010727_145843_literatura_kne 

KOMPANÍKOVÁ, Monika. Kids, books a rock & roll. Kdo jednou zažil Tabook, vrátí se 

tam. In: Deník N [online]. Praha: N media, 26. října 2019 20:28 [cit. 2020-06-15]. 

Dostupné z: https://denikn.cz/221855/kids-books-a-rock-roll-kdo-jednou-zazil-tabook-

vrati-se-tam/ 

KOŘÍNEK, Pavel a Karel KOUBA. Nerezignovat a tvořit. In: A2 [online]. A2, © 2005–

2017, 12. 2. 2014 [cit. 2020-07-22]. ISSN 1803-6635. Dostupné z: 

https://www.advojka.cz/archiv/2014/4/nerezignovat-a-tvorit 

VINTEROVÁ, Alena. Charitonov, Mark. in: iLiteratura.cz [online]. Praha: Sdružení pro 

iliteraturu, 29. 10. 2003 [cit. 2020-07-22]. ISSN 1214-309X. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/14565/charitonov-mark- 

Autoři: Juraj Horváth. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 

http://www.baobab-books.net/juraj-horvath 

Autoři: Tereza Horváthová. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 

http://www.baobab-books.net/tereza-horvathova 

Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: http://www.baobab-books.net 

Baobab je alternativa ke kýči a hnusným knihám. In: Aktuálně.cz [online]. Economia, 20. 

2. 2012 21:00 [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/baobab-je-alternativa-ke-kyci-a-hnusnym-

kniham/r~i:article:733560/  

https://denikn.cz/221855/kids-books-a-rock-roll-kdo-jednou-zazil-tabook-vrati-se-tam/
https://denikn.cz/221855/kids-books-a-rock-roll-kdo-jednou-zazil-tabook-vrati-se-tam/
http://www.iliteratura.cz/Clanek/14565/charitonov-mark-
http://www.baobab-books.net/juraj-horvath
http://www.baobab-books.net/tereza-horvathova
http://www.baobab-books.net/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/baobab-je-alternativa-ke-kyci-a-hnusnym-kniham/r~i:article:733560/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/baobab-je-alternativa-ke-kyci-a-hnusnym-kniham/r~i:article:733560/


 

73 

 

BYZNYS ŽIJE: Dětské knížky, které čtou i dospělí. In: Lidovky.cz [online]. Praha: 

MAFRA, 14. ZÁŘÍ 2014 6:00 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/byznys-zije-detske-knizky-ktere-ctou-i-

dospeli.A140913_202033_firmy-trhy_ele 

Českého lva za nejlepší plakát získal film Po strništi bos. Autory jsou Jiří Karásek a Lukáš 

Fišárek. In: Design Portal [online]. 20/02/2018 [cit. 2020-07-22]. ISSN 1803-6112. 

Dostupné z: https://www.designportal.cz/ceskeho-lva-za-nejlepsi-plakat-ziskal-film-po-

strnisti-bos-autory-jsou-jiri-karasek-a-lukas-fisarek/ 

Daniel Pennac. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: http://www.baobab-

books.net/daniel-pennac 

Christelle Dabos. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

http://www.baobab-books.net/christelle-dabos 

Christelle Dabos / Projít zrcadlem: Snoubenci zimy. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-

22]. Dostupné z: http://www.baobab-books.net/projit-zrcadlem-snoubenci-zimy 

Ivana B. Englmaierová. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

http://www.baobab-books.net/ivana-b-englmaierova 

Knihy: Baosvět. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

http://www.baobab-books.net/knihy/17/10?page=1 

Knihy: Mi.Mo. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: http://www.baobab-

books.net/knihy/17/12 

Lukáš Fišárek. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: http://www.baobab-

books.net/lukas-fisarek 

Tabook - Festival malých nakladatelů Tábor: Informace. In: Facebook [online]. Facebook, 

©2020, 2012 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/pg/FestivalTaBook/about/?ref=page_internal 

  

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/byznys-zije-detske-knizky-ktere-ctou-i-dospeli.A140913_202033_firmy-trhy_ele
https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/byznys-zije-detske-knizky-ktere-ctou-i-dospeli.A140913_202033_firmy-trhy_ele
https://www.designportal.cz/ceskeho-lva-za-nejlepsi-plakat-ziskal-film-po-strnisti-bos-autory-jsou-jiri-karasek-a-lukas-fisarek/
https://www.designportal.cz/ceskeho-lva-za-nejlepsi-plakat-ziskal-film-po-strnisti-bos-autory-jsou-jiri-karasek-a-lukas-fisarek/
http://www.baobab-books.net/daniel-pennac
http://www.baobab-books.net/daniel-pennac
http://www.baobab-books.net/christelle-dabos
http://www.baobab-books.net/projit-zrcadlem-snoubenci-zimy
http://www.baobab-books.net/ivana-b-englmaierova
http://www.baobab-books.net/knihy/17/10?page=1
http://www.baobab-books.net/knihy/17/12
http://www.baobab-books.net/knihy/17/12
http://www.baobab-books.net/lukas-fisarek
http://www.baobab-books.net/lukas-fisarek
https://www.facebook.com/pg/FestivalTaBook/about/?ref=page_internal


 

74 

 

Timothée de Fombelle. Baobab [online]. Praha [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

http://www.baobab-books.net/timothee-de-fombelle 

Výsledky: 2004. In: Památník národního písemnictví [online]. Praha: Památník národního 

písemnictví, © 2020 [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/174-2004/ 

2006 - Zlatá stuha, výsledky. In: IBBY Czech Republic [online]. Praha: IBBY Czech 

Section, © 2010 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20130604052256/http://www.ibby.cz/index.php/zlata-stuha-

historie/51-2005-zlata-stuha-vysledky 

 

  

http://www.baobab-books.net/timothee-de-fombelle
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/174-2004/
https://web.archive.org/web/20130604052256/http:/www.ibby.cz/index.php/zlata-stuha-historie/51-2005-zlata-stuha-vysledky
https://web.archive.org/web/20130604052256/http:/www.ibby.cz/index.php/zlata-stuha-historie/51-2005-zlata-stuha-vysledky


 

75 

 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Učitel lhaní, zleva do prava str. 115, 16 a 53 [fotka] 

Příloha č. 2: Tobiáš Lolness, zleva do prava str. 69, 146 [fotka] 

Příloha č. 3: Zimní bitva, obálka a vnitřní ilustrace [fotka] 



 

76 

 

 

Příloha č. 4: Pes paličák, hlavní a vedlejší vnitřní ilustrace, jednobarevné [fotka] 

 

Příloha č. 5: Pes paličák, předsádka a obálka, barevné ilustrace [fotka] 

  



 

77 

 

Příloha č. 6: Vango, fotografie v knize, přední a zadní předsádka a obálka [fotka] 

 

Příloha č. 7: Dva životy pana Perla, obálka a vnitřní ilustrace[fotka] 

Příloha č. 8: Medvěd Wojtek od Monte Cassina, zleva do prava str. 17, 80/81 [fotka] 



 

78 

 

Příloha č. 9: Medvěd Wojtek od Monte Cassina, flipbooková animace [fotka] 

Příloha č. 10: Medvěd Wojtek od Monte Cassina, mapa [fotka] 

Příloha č. 11: Řeka, která teče pozpátku, obálka a barevná ilustrace [fotka] 



 

79 

 

Příloha č. 12: Řeka, která teče pozpátku, černobílá ilustrace [fotka] 

Příloha č. 13: Srdcový erb 2, obálka, grafické zpracování a ilustrace [fotka] 

Příloha č. 14: Jefferson, celostránkové ilustrace [fotka] 

  



 

80 

 

Příloha č. 15: Jefferson, ilustrace k začátkům kapitol [fotka] 

  



 

81 

 

Teze bakalářské práce  



 

82 

 
  



 

83 

 
  



 

84 

 
 


