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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou mediálního ohlasu knižní trilogie Lichožrouti Pavla 

Šruta a Galiny Miklínové. Teoretická část se nejprve zaměřuje na definici pojmů literární 

kritika a autorská pohádka. Literární kritika je detailněji rozebrána v souvislosti s literární 

reflexí knih pro děti a mládež. Autorská pohádka je definována ve vztahu k Lichožroutům 

a jim podobným dílům. Součástí je i charakteristika zpracovávaných médií, která byla 

vybrána tak, aby poskytla co nejucelenější pohled na mediální ohlas knižní trilogie. 

K analýze tak byla použita kulturní periodika A2, Host, Tvar a Týdeník Rozhlas. Z denního 

tisku jsou zařazeny Hospodářské noviny, Lidové noviny a Mladá fronta DNES, jako 

zástupce zpravodajských webů Aktuálně.cz a Der Tagesspiegel. Součástí práce jsou také 

medailony obou autorů trilogie, Pavla Šruta a Galiny Miklínové, včetně charakteristiky 

jejich mnohaleté spolupráce. Závěrečná pasáž teoretické části je věnovaná přímo knižní 

sérii Lichožrouti. Praktická část bakalářské práce mapuje mediální přijetí knih 

ve zpracovávaných médiích. Analýza je rozdělena podle jednotlivých dílů trilogie a je 

detailněji zaměřena na literárně-kritické texty. Do práce je také zařazen rozhovor 

s ilustrátorkou knižní trilogie Galinou Miklínovou. 

 

Abstract 

This Bachelor’s thesis is focused on the analysis of media response to the book trilogy 

Lichožrouti by Pavel Šrut and Galina Miklínová. The theoretical part first focuses on the 

definition of the terms literary criticism and modern fairy-tale. Literary criticism is 

described in detail in the connection to literary reflections of books for children and youth. 

Modern fairy-tale is defined in relation to Lichožrouti and similar books. Part of it is also 

characterization of the media used in this work, which were chosen to give a more 

complete look at the media response of the book trilogy. For the analysis, there were 

picked cultural periodicals A2, Host, Tvar and Týdeník Rozhlas. From daily newspapers, 

there are included Hospodářské noviny, Lidové noviny and Mladá fronta DNES, 

as a representative of news websites, there were chosen Aktuálně.cz and Der Tagesspiegel. 

Profiles of both authors of the trilogy, Pavel Šrut and Galina Miklínová, 

with the characterization of their long time collaboration are included. The last part 

of the theoretical part is dedicated to the book series Lichožrouti. The practical part 

of the Bachelor’s thesis maps the media response of the book in the included media. 



 

 

 

The analysis is divided by the books in the trilogy and is focused on the texts of literary 

criticism. As a part of the work an interview with the illustrator of the book trilogy Galina 

Miklínová is included. 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je mediální ohlas trilogie Lichožrouti Pavla Šruta a Galiny 

Miklínové. Pohádkové romány o lichožroutech jsou v současné době považovány za jedny 

z nejvýznamnějších knih pro děti a mládež prvního dvacetiletí tohoto století, kromě toho 

získaly mnohá ocenění a dočkaly se i filmového zpracování. I proto jsem si zvolila toto 

téma pro svou bakalářskou práci. Velkou roli v jeho výběru hrál také samotný osobní 

zájem o tyto knihy a také fakt, že i přes ocenění a věhlas, které trilogie získala, nebyla 

podobná práce k této sérii zatím zpracována. Do této doby se trilogii věnovaly akademické 

práce spíše pedagogického zaměření. 

Práce se v prvních částech zaměřuje na definování pojmů literární kritika a autorská 

pohádka. Literární kritice se pak práce detailněji věnuje v souvislosti s literární reflexí knih 

pro děti a mládež. 

Do práce je zařazena charakteristika zpracovávaných médií. Jejich výběr byl koncipován 

tak, aby poskytl co nejucelenější pohled na mediální ohlas knižní trilogie. V práci jsou 

představena kulturní periodika A2, Host, Tvar a Týdeník Rozhlas. Z denního tisku jsou 

zařazeny Hospodářské noviny, Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Jako zástupce 

zpravodajských webů byly vybrány Aktuálně.cz a Der Tagesspiegel. Der Tagesspiegel také 

představuje jediného zástupce zahraniční kritické reflexe, neboť trilogie Lichožrouti se 

dočkala překladu do sedmnácti jazyků, včetně němčiny. Kulturní portály zastupuje server 

iLiteratura.cz. Součástí teoretické části práce jsou také medailony obou autorů trilogie, 

Pavla Šruta a Galiny Miklínové, včetně jejich mnohaleté spolupráce. 

Poslední kapitola teoretické části je věnovaná přímo knižní sérii Lichožrouti. Zabývám se 

procesem vzniku díla, jeho překlady a oceněními, které trilogie získala. Krátce je shrnut 

děj všech tří dílů série. Představen je zde také animovaný film, který vznikl podle prvního 

dílu trilogie, dále divadelní a výtvarné projekty inspirované trilogií. 

Během psaní práce došlo jen k mírnému odchýlení od teze, a to při využití odborné 

literatury. V práci jsem ve vyšší míře použila knihu Sedm klíčů k otevření literatury 

pro děti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a recepce) pod editací Svatavy 

Urbanové, kterou jsem do teze sice nezařadila, ale nakonec se ukázala být velmi užitečná 

při zpracování tématu. Naopak jsem při psaní nevyužila Metody výzkumu médií od Tomáše 

Trampoty a Martiny Vojtěchovské. Publikace se spíše orientuje na jednotlivé typy 
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výzkumu médií, provádění výzkumů a jejich vyhodnocování, což se pro účel této práce 

nakonec ukázalo jako zbytečné. 

Praktická část bakalářské práce si stanovila za cíl zmapovat mediální přijetí knih ve výše 

zmíněných periodikách a webových stránkách. Primárními zdroji literárně-kritických textů 

zaměřených na trilogii byly mediální archiv Newton Media Search a webové stránky 

daných médií. U části textů z tištěných periodik bylo také využito knihovny Fakulty 

sociálních věd. Samotná analýza je rozdělena podle jednotlivých dílů trilogie a je detailněji 

zaměřena na literárně-kritické texty. 

Jako příloha je k bakalářské práci připojen rozhovor s Galinou Miklínovou, který 

vzhledem k současné pandemické situaci proběhl pouze prostřednictvím emailové 

konverzace v říjnu 2020. 
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1 Literární kritika 

Literární kritika je specifická oblast literární vědy zaměřená na výklad, posuzování 

a hodnocení literárních děl a jevů s literaturou spjatých. Samotný pojem kritika pochází 

z řeckého slova krinein, které znamená soudit.1 Funguje mimo jiné jako prostředník mezi 

autorem a čtenářem. Má vliv na popularizaci a propagaci literatury.2 František Kautman ji 

popisuje jako „subjektivní výpověď o kvalitách zkoumaného díla“, při které dochází 

ke „konfrontaci kritikova subjektu s uměleckým dílem“.3 Aleš Haman ji definuje jako „řeč 

o literární komunikaci“.4  

Podle Hamana je pak „každý čtenář do určité míry kritikem, protože při interpretaci je 

povzbuzován k určitým hodnotícím aktům, ale u běžného čtenáře obyčejně ústí jeho 

zážitek díla v jednoduchý soud – dílo se mu líbí nebo nelíbí. …Kritik se ovšem nemůže 

s tímto jednoduchým závěrem spokojit, ale musí se snažit svůj soud zdůvodnit.“5 

Na umělecké dílo bychom podle Hamana měli nahlížet z „hlediska jeho tvarově funkčních 

kvalit, které umělec v díle zvýrazňuje, a to například z kvality hláskové, volby a tvaru slov, 

způsobu výpovědi, nebo vlastností, kterými se vyznačují prvky tematické výstavby, 

motivy“.6 Jak ale poukazuje Kautman, každý pohled na literární dílo se vždy zaměřuje jen 

na určitou stránku díla na úkor jiných.7 Je pak nutné si uvědomit, že interpretace díla není 

stálá a časem prochází proměnou.8 

Pod pojem literární kritika se řadí také hodnotící publicistické žánry, jako jsou kritické 

eseje, kritické studie a recenze. V médiích se nejčastěji setkáváme právě s recenzemi9. 

Kvalitní recenze se často snaží vystihnout smysl hodnoceného díla, v této souvislosti může 

pracovat i s vybranými úryvky a může mít až esejistickou formu.10 Dnes jsou v médiích 

 
1 HAMAN, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H & H, 2000. s. 7 
2 VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literární teorie. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. s. 190 
3 KAUTMAN, František. K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha: Primus, 1996. s. 24 
4 Literární komunikaci definuje Haman jako „přenos estetické literární informace mezi autorem 

a příjemcem“. HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany: H & H, 1999. s. 50 
5 HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany: H & H, 1999. s. 65, 145 
6 Tamtéž, s. 116 
7 KAUTMAN, František. K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha: Primus, 1996. s. 18 
8 HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany: H & H, 1999. s. 53 
9 Slovo recenze pochází z latinského re-censeo, tj. přehlížet, posuzovat, uvažovat 
10 ČEŇKOVÁ, Jana. Recenze in: HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, eds. Slovník žurnalistiky: výklad 

pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. s. 198. 
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také časté tzv. „PR recenze“11 a stručné anotace12, upoutávky, které bývají součástí 

marketingového i reklamního procesu nakladatelství.13 

Literární kritika se konstituovala v průběhu 18. století, u nás se systematičtěji rozvíjela 

od dob národního obrození v 19. století. Vždy souvisela s dobovými společenskými 

a uměleckými cíli, myšlenkovými a uměleckými směry, případně světonázorovými 

i politickými programy, k nimž se kritici hlásili. Za nejrespektovanějšího představitele 

české literární kritiky je dodnes považován František Xaver Šalda.14 

Komunistický převrat roku 1948 přinesl jednoznačné preferování ideologického hlediska 

v oblasti hodnocení uměleckých děl. K opětnému rozvoji došlo až v následujícím 

desetiletí, zatímco sedmdesátá léta přinesla další úpadek, neboť po roce 1968 byla část 

české literární kritiky umlčena a část odešla do exilu.15 

Přelomové události roku 1989 přinesly do české kritiky opět volnost, postupně však začala 

upadat její prestiž, kdy periodika nezřídka vydávala v recenzních rubrikách texty citující 

téměř doslova nakladatelské reklamní anotace nesplňující kritéria literární kritiky. 

Za zásadní příčinu tohoto stavu byla považována především personální krize, způsobená 

nestabilní ekonomickou situací literárních časopisů.16 V roce 2008 publicista Jiří T. Král 

v časopisu A2 dokonce uvedl, že kritiku „na stránkách masových, ale ani 

nízkonákladových periodik nelze objevit“, protože se v nich objevují pouze PR články 

a „do nebe volající diletantství“. Jako problém viděl například snahu kritiků přirovnávat 

dílo k něčemu už existujícímu a neustálé hledání možných autorových inspirací, či přílišné 

užívání pseudovědeckých pojmů.17 Ke kritice současného stavu se k němu přidali i další, 

jako například literární teoretik a historik Petr A. Bílek či básník a literární kritik Ivo 

 
11 SIMONIS, Linda a Jiří, TRÁVNÍČEK. Literární kritika in: NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří 

HOLÝ, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce – osobnosti – základní pojmy. Brno: Host, 2006. 

s. 457. 
12 Slovo anotace pochází z latinského annotatio, tj. poznámka, poznamenání 
13

 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, eds. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999. 

s. 21. 
14 SIMONIS, Linda a Jiří, TRÁVNÍČEK. Literární kritika in: NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří 

HOLÝ, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce – osobnosti – základní pojmy. Brno: Host, 2006. 

s. 455-457. 
15 Tamtéž, s. 457. 
16

 PIORECKÝ, Karel. Česká literární kultura 2001-2010 in: FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: 

česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 

2014. s. 32. 
17 KRÁL, Jiří T. Kopání do mrtvoly. A2 [online]. 2008, 4(13), 8 [cit. 2021-03-12]. 

Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2008/13/kopani-do-mrtvoly 
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Harák.18 

Změny přinesla mimo jiné proměna mediální komunikace v souvislosti s rozvojem 

internetu. Vzrostl vliv laického čtenářského hodnocení na knižních databázích, speciálních 

webech, na stránkách internetových knihkupectví a ve facebookových skupinách.19 

1.1 Literární kritika v oboru literatury pro děti a mládež u nás 

Historický pohled na oblast literární kritiky knih pro děti a mládež začneme v období 

po vzniku samostatné republiky, kdy se uplatňoval pohled na literaturu pro děti a mládež 

jako svébytnou oblast, ve které stojí výchovná funkce nad funkcí estetickou. Ve 20. a 30. 

letech 20. století se objevily první pokusy o začlenění vývoje literatury pro děti 

do obecného literárního kontextu, což dokazují Přehledné dějiny literatury české (1922) 

Arne Nováka. Do této doby byl zájem o dětskou knihu prakticky izolovaný od kritiky 

a teorie literatury pro dospělé. Po první světové válce také vznikla Společnost přátel 

literatury pro mládež (1919) a vyšel první literárněhistorický přehled vývoje literatury 

pro děti a mládež, Dětská literatura česká (1924) od V. F. Suka a O. Pospíšila. Zaznívaly 

tu také četnější hlasy proti přetrvávající přílišné didaktičnosti tvorby. Teorie a literární 

kritika se také stále více opírala o výsledky sociometrických a psychologických 

výzkumů.20 

Rok 1948 znamenal pro teorii a kritiku literatury pro děti a mládež to samé, co pro celou 

oblast kultury. Různé krajní názory, třeba přílišný důraz na tzv. školní povídky na úkor 

klasických žánrů jako je například pohádka, vedly na začátku padesátých let 

k nejrůznějším sporům a k nutnosti opětně hájit význam dětské literatury jako takové. 

Důraz byl kladen především na ideologické kvality díla. K určitému uvolnění pak došlo 

od 2. poloviny 50. let a zejména v letech šedesátých. Stěžejní roli sehrál časopis Zlatý máj, 

který vznikl roku 1956. Významnými teoretiky tohoto období byli V. Nezkusil, 

Z. Heřman, Z. Zapletal, O. Chaloupka, J. Voráček, Z. Klátik, J. Kopál, J. Jurčo a další.21 

Stejně jako zbytek literární sféry, i oblast literatury pro děti a mládež, včetně teorie 

a kritiky, prošla po roce 1989 hlubokou společenskou proměnou, jak charakterizuje 

 
18

 PIORECKÝ, Karel. Česká literární kultura 2001-2010 in: FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: 

česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 

2014. s. 34. 
19

 Tamtéž, s. 35. 
20 CHALOUPKA, Otakar a Jaroslav VORÁČEK: Kontury české literatury pro děti a mládež (od začátků 

19. století po současnost). Praha: Albatros, 1984. s. 78-80. 
21 Tamtéž, s. 439-453. 
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Jaroslav Toman: „Literatura pro děti a mládež se vymanila z područí ideologického 

diktátu, dosud tabuizovaní autoři získali tvůrčí svobodu, byla rehabilitována 

diskriminovaná témata, došlo k liberalizaci knižního trhu a k živelnému rozmachu 

soukromého nakladatelského podnikání, spjatého s komercionalizací, devalvací 

uměleckých hodnot a konvencializací, s nadprodukcí triviálního, antikvárního a brakového 

čtiva i s projevy obchodní a redakční neserióznosti.“22 

Zároveň došlo k oslabení kritické činnosti. Přestala existovat i stávající organizační 

struktura: činnost ukončil Kabinet dětské literatury Pedagogického ústavu 

J. A. Komenského při AV ČR v Praze. Omezení se dočkala nevládní organizace Česká 

sekce IBBY (Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu), která byla, jak Toman uvádí, 

„legislativně degradována na občanské zájmové sdružení a začala se potýkat 

s permanentními finančními problémy“.23 Aktivity v oblasti teorie dětské literatury 

ukončilo i specializované nakladatelství Albatros.24 

Mnohé hodnotné příspěvky tehdy vyšly v časopisu Zlatý máj, který v devadesátých letech 

vycházel nejprve jako dvouměsíčník, v posledních třech ročnících jako čtvrtletník. 

Uveřejněné studie se vyrovnávaly s dědictvím předchozího období, zaplňovaly bílá místa, 

reagovaly na změny, které přinesly nové společenské i ekonomické poměry. Teoretici 

postupně přecházeli od kritického postoje vůči konzumní literatuře až k jejímu 

tolerantnímu akceptování. Zazněla zde také kritická slova směrem ke kvalitě literárních 

recenzí nově vyšlých knih. Nepostradatelnou součástí Zlatého máje byla příloha se 

čtvrtletními anotacemi knižních novinek.25 Časopis bohužel z finančních důvodů zanikl 

v roce 1997, po svém 41. ročníku a 391. čísle. K jeho tradici se přihlásily dva stejnojmenné 

sborníky, které byly vydány v letech 1999 a 2000.26 

Počátkem 90. let se literární kritika a teorie soustředila na katedry bohemistiky vysokých 

škol. Iniciátorem a koordinátorem se tehdy stal Ústav literatury pro mládež Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se také zasloužil o vydávání informativního 

 
22 TOMAN, Jaroslav: Polistopadová česká teorie a kritika literatury pro děti a mládež. In: URBANOVÁ, 

Svatava. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let 20. století: (reflexe české tvorby 

a recepce). Olomouc: Votobia, 2004. s. 305. 
23 Tamtéž s. 306. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž, s. 307-310. 
26 SVOBODA, Richard, DOKOUPIL, Blahoslav. Zlatý máj. In: Slovník české literatury po roce 45 [online]. 

31. 5. 2006 [cit. 2021-03-12]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=241 
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literárního čtvrtletníku Zpravodaj. Od roku 1996 vycházel pod názvem Ladění.27 

Recenze dětské literatury a teoretické úvahy o ní se ale objevují i jinde. Jak píše Toman, 

věnuje se jim „také týdeník Nové knihy (po jeho zániku v roce 2002 supluje příloha 

Literárních novin), měsíčník Čtenář, vydávaný Národní knihovnou, časopis pro divadelní 

výchovu Tvořivá dramatika a metodicky zaměřené časopisy pro učitele základních 

a středních škol Komenský a Český jazyk a literatura“.28 Většina zbylých literárních 

periodik a kulturních příloh, jak poznamenává, „reflektuje literární tvorbu pro děti jen 

výjimečně“.29 

V roce 1996 vzniklo další významné vědeckovýzkumné pracoviště, Kabinet literatury 

pro mládež, jazykové a literární komunikace, a to při katedře českého jazyka a literatury 

na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Mnohé organizační aktivity na poli literární 

teorie a kritiky realizovala také katedra českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě 

Technické univerzity v Liberci. Významné příspěvky v oboru zveřejnili na přelomu 

tisíciletí Naděžda Sieglová, Jaroslav Toman, Petr Matoušek či Ivo Pospíšil. Předními 

teoretiky literatury pro děti a mládež jsou dále Jana Čeňková, Dagmar Dorovská, Eva 

Doupalová, Jiří Poláček, Jaroslav Provazník, Hana Šmahelová, Milena Šubrtová, Svatava 

Urbanová a další. Pozitivní roli sehrály nové organizační aktivity: soutěž Zlatá stuha, 

celostátní čtenářská anketa Suk – Čteme všichni nebo cena Magnesia Litera.30 

V posledních letech se dětské literatuře také soustavněji věnuje Triangl – příloha 

literárního časopisu Tvar.31 K platformám teorie a kritiky literatury pro děti a mládež se 

přiřadila také internetová média, například server iLiteratura.cz má také sekci věnovanou 

přímo literatuře pro děti a mládež.32 

  

 
27 TOMAN, Jaroslav: Polistopadová česká teorie a kritika literatury pro děti a mládež. In: URBANOVÁ, 

Svatava. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let 20. století: (reflexe české tvorby 

a recepce). Olomouc: Votobia, 2004. s. 315 
28 Tamtéž. s. 316 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž. s. 316-321. 
31 Triangl. In: Tvar [online]. [cit. 2021-03-12]. Dostupné z: https://itvar.cz/tag/triangl 
32 O projektu iLiteratura.cz. In: iLiteratura.cz [online]. [cit. 2021-02-02]. 

Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Home/Oprojektu 
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2 Charakteristika zpracovávaných médií 

V práci jsem se snažila zanalyzovat ohlas médií na trilogii Lichožrouti. Abych poskytla 

ucelenější pohled, zařadila jsem do práce nejen kulturně a literárně zaměřená média, 

ale i denní tisk a zpravodajské weby. Proto jsem následující část rozdělila do tomu 

odpovídajících tří kapitol. 

2.1 Kulturní a literární periodika a weby 

V této části přiblížím jednotlivá kulturní a literární periodika a weby se zaměřením 

na jejich publikační činnost ohledně literárně-kritických reflexí. Do práce jsou zařazena 

tato periodika: čtrnáctideníky A2 a Tvar, měsíčník Host a Týdeník Rozhlas, jako zástupce 

kulturních webů byl vybrán portál iLiteratura.cz. 

2.1.1 A2 

A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který vznikl v roce 2005. Jeho název byl odvozen 

podle tehdejší adresy redakce Americká 2, Praha 2.33 Vychází každou druhou středu. 

Jako hlavní cíl redakce uvádí snahu „pojmout kvalitní živé umění v kontextu – ostatních 

druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů“.34 Čtrnáctideník se snaží 

zařazovat i politická a společenská témata související s kulturou a „snaží se vytvářet 

alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje.“35 

Časopis se zabývá všemi směry umění, zajímá se tak nejen o literaturu, ale i o film, hudbu, 

divadlo a výtvarné umění. Pravidelně dává prostor recenzím, má pro tento účel i speciální 

rubriku Recenze čísla. Kritické reflexe lze ale najít i v dalších částech periodika. 

Zajímavý je rozsah přispěvatelů časopisu. Přispívají do něj nejen respektovaní publicisté, 

literáti a výtvarníci, ale například i aktivisté a začínající autoři.36 

2.1.2 Host 

Host je literární měsíčník, který vznikl v roce 1985. Jeho název odkazuje na dvě periodika 

 
33 BĚLUNKOVÁ, Libuše. Kdo si čte, zlobí. In: A2 [online]. 4. 10. 2006 [cit. 2021-02-01]. 

Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2006/40/kdo-si-cte-zlobi 
34 O nás. In: A2 [online]. [cit. 2021-02-01]. Dostupné z: https://www.advojka.cz/o-nas/index#intro 
35 Tamtéž. 
36 Tamtéž. 
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– na významný avantgardní časopis Host, který vycházel v letech 1921 až 1929,37 

a na literární revue Host do domu, vydávanou v letech 1954-1970. Do roku 1989 vycházel 

samizdatově. V roce 1993 vznikl Spolek přátel vydávání časopisu Host, který časopis 

vydává dodnes.38 

V časopisu publikují významné osobnosti české literatury a kritiky. Zabývá se jak 

současnou, tak i klasickou literaturou, a to i tou zahraniční. Host pravidelně věnuje 

poměrně velký prostor literárně-kritických reflexím. Ty se objevují hned ve dvou rubrikách 

– Kritika a Recenze.39 

2.1.3 Tvar 

Tvar je literární obtýdeník, který v roce 1990 navázal na časopis Kmen. Původně ho 

vydávalo Sdružení českých spisovatelů v nakladatelství Československý spisovatel. 

Zpočátku byl zaměřen na témata spojená se zákazem publikování některých autorů 

za komunistického režimu na literaturu v exilu a samizdatu. Otevíral ale také prostor 

i doposud málo známým autorům.40 Dnes ho vydává spolek Klub přátel Tvaru.41 

V současné době dává časopis velký prostor recenzím a reflexím, věnuje se jim například 

v sekcích Recenze a Dvakrát. Tvar také momentálně uděluje literární cenu Tvárnice, kdy 

prostřednictvím čtenářské ankety vybere kritika roku. Ten poté za každou sezónu soutěže 

vybere Literární dílo roku. Vydává také internetový magazín Ravt, který vychází obtýden, 

na přeskáčku s tištěným Tvarem.42 

2.1.4 Týdeník Rozhlas 

Týdeník Rozhlas je kulturní a programový časopis, který začal vycházet v roce 1923 

pod názvem Radio-Journal. Zpočátku obsahoval kromě programu vysílání jen praktické 

rady ohledně fungování rozhlasu. Od třicátých let ale začaly přibývat i publicistické texty 

 
37 ČEŇKOVÁ, Jana. Levicově orientované kulturní a literární časopisy, umělecká uskupení. in: 

OSVALDOVÁ, Barbora a Jana ČEŇKOVÁ. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha: 

Academia, 2017. První republika. s. 134. 
38 PŘIBÁŇOVÁ, Alena. Host. In: Slovník české literatury po roce 45 [online]. 31. 12. 2013 [cit. 2021-02-

01]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1691&hl=host+ 
39 Kdo jsme. In: Host [online]. [cit. 2021-02-01]. Dostupné z: https://casopishost.cz/o-nas 
40 ZELINSKÝ, Miroslav, KOŠNAROVÁ, Veronika. Tvar. In: Slovník české literatury po roce 45 [online]. 

22. 5. 2010 [cit. 2021-02-01]. 

Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=229&hl=tvar+ 
41 Info a kontakty. In: Tvar [online]. [cit. 2021-02-01]. Dostupné z: https://itvar.cz/info 
42 Tamtéž. 
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a drobné literární útvary.43 

Během let prošel časopis mnoha proměnami, a to jak v názvu a obsahu periodika, tak 

i změnou vlastníků. Dnešní název získal v roce 1991.44 V současnosti se zaměřuje 

na kulturní publicistiku, publikuje rozhovory, názory a recenze. Kromě toho obsahuje 

programy Českého rozhlasu a České televize.45 Snaží se také sloužit „jako alternativa 

pro čtenáře nespokojené s úrovní bulvárních a společenských magazínů“.46 

2.1.5 iLiteratura.cz 

iLiteratura.cz je internetový časopis zaměřený na literaturu, který vznikal v letech 2000 

až 2002. Projekt zajišťuje Sdružení pro iliteraturu. Na svých stránkách se definuje jako 

„moderní varianta tradičních a literárních kulturních periodik“.47 

Zabývá se především současnou českou a zahraniční literaturou a snaží se zachytit její 

rozmanitost. Soustředí se mimo jiné na publikování recenzí, a to i na díla doposud 

nepřeložená do češtiny. Jednotlivé kritiky jsou rozděleny do několika sekcí, jedna z nich je 

věnovaná i dětské literatuře. Portál zároveň slouží ještě jako rozsáhlý archiv a zdroj 

informací, který obsahuje přes 8000 textů.48 

2.2 Denní tisk 

Tato část práce se věnuje dennímu tisku se zaměřením na jejich kulturní rubriky 

a publikování recenzí. Vybrána byla následující periodika: Hospodářské noviny, Lidové 

noviny a Mladá fronta DNES. 

2.2.1 Hospodářské noviny 

Hospodářské noviny jsou český deník zaměřený na ekonomiku a politiku, který vznikl 

v roce 1957. Od roku 1999 funguje také jejich internetová verze iHned.cz.49 V současnosti 

 
43 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003. s. 588-589 
44 MIP. Od Radio-Journalu k Týdeníku Rozhlas. In: Český rozhlas [online]. 16. 9. 2018 [cit. 2021-02-07]. 

Dostupné z: https://program.rozhlas.cz/od-radio-journalu-k-tydeniku-rozhlas-7612879 
45 Týdeník Rozhlas. In: Český rozhlas [online]. [cit. 2021-03-21]. 

Dostupné z: https://program.rozhlas.cz/tydenik 
46 MIP. Od Radio-Journalu k Týdeníku Rozhlas. In: Český rozhlas [online]. 16. 9. 2018 [cit. 2021-02-07]. 

Dostupné z: https://program.rozhlas.cz/od-radio-journalu-k-tydeniku-rozhlas-7612879 
47 O projektu iLiteratura.cz. In: iLiteratura.cz [online]. [cit. 2021-02-02]. 

Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Home/Oprojektu 
48 Tamtéž. 
49 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. s. 309, s. 418-419. 
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ho provozuje mediální dům Economia.50 

Kultura se momentálně v periodiku objevuje pouze v přílohách. Každý pátek vychází 

příloha Víkend, která obsahuje pravidelnou rubriku Kultura. Jsou v ní publikovány mimo 

jiné i recenze, a to nejčastěji na filmy a literární díla. Kulturní témata se objevují i v další 

příloze – Proč ne? a na internetových stránkách iHned.cz.51 

2.2.2 Lidové noviny 

Lidové noviny poprvé vyšly v roce 1893. Nejslavnější éru zažily za první republiky, kdy 

silně ovlivnily meziválečnou publicistiku. Působili tu například bratři Čapkové, Ferdinand 

Peroutka či Eduard Bass.52 Jejich činnost byla v roce 1952 komunistickým režimem 

ukončena. Obnovy se dočkaly až v roce 1987, kdy ji začali signatáři Charty 77 vydávat 

v samizdatu. Legálně začaly opět vycházet po roce 1989. V současné době je majitelem 

deníku společnost MAFRA.53 Od roku 2001 mají také svou internetovou verzi Lidovky.cz.54 

Lidové noviny začaly pravidelně publikovat texty o kultuře v roce 1921, od třicátých let jí 

pak věnovaly rubriku Literární pondělí. I přes svůj název se tato rubrika nevěnovala jen 

literatuře, ale byly zde publikovány i texty o filmu a divadlu.55 Dnes se v Lidových 

novinách pravidelně objevuje rubrika Kultura, která nabízí mimo jiné i recenze. Kulturní 

články jsou publikovány také na internetových stránkách Lidovky.cz.56 

2.2.3 Mladá fronta DNES 

Mladá fronta DNES vznikla v roce 1990, svou působností navázala na list Svazu české 

mládeže Mladá fronta, který fungoval od roku 1945. Od roku 1998 má vlastní 

zpravodajský server iDnes.cz.57 V roce 2013 se stala majitelem deníku společnost 

 
50 O nás. In: Economia [online]. [cit. 2021-02-01]. Dostupné z: https://www.economia.cz/o-nas/ 
51 Hospodářské noviny [online] Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/ 
52 OSVALDOVÁ, Barbora. Meziválečná žurnalistika, stranický tisk, koncerny. in: OSVALDOVÁ, Barbora 

a Jana ČEŇKOVÁ. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha: Academia, 2017. První 

republika. s. 23, 52. 
53 AUST, Ondřej. Lidové noviny existují 120 let, vycházet mají „stoprocentně“ dál. In: Mediář [online]. 

16. 12. 2013 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/lidove-noviny-existuji-120-let-vychazet-

maji-stoprocentne-dal/ 
54 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. s. 419. 
55 ČEŇKOVÁ, Jana. Levicově orientované kulturní a literární časopisy, umělecká uskupení. in: 

OSVALDOVÁ, Barbora a Jana ČEŇKOVÁ. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha: 

Academia, 2017. První republika. s. 106-107. 
56 Lidové noviny [online] Dostupné z: https://www.lidovenoviny.cz/clanky.aspx 
57 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. s. 243, 401, 418. 
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MAFRA.58 

Kultura má na stránkách deníku pravidelné místo, a to většinou na poslední straně před 

regionální přílohou. V této části jsou publikovány rozhovory, anotace i recenze, a to nejen 

z oblasti literatury, ale i z oblasti filmu, divadla, hudby a výtvarného umění. Kultuře je také 

věnovaná stejnojmenná rubrika na iDnes.cz.59 

2.3 Zpravodajské weby 

Tato část práce se zaměřuje na zpravodajské weby, jejich kulturní rubriky a jejich aktivitu 

ohledně publikování recenzí. Vybrány byly následující internetové stránky: Aktuálně.cz 

a Der Tagesspiegel. Der Tagesspiegel je zařazen také jako zástupce zahraničního ohlasu 

trilogie, neboť knihy vzbudily pozornost i za našimi hranicemi. 

2.3.1 Aktuálně.cz 

Aktuálně.cz je zpravodajský web, který provozuje mediální dům Economia. Vznikl v roce 

2005,60 jako první čistě online deník u nás. V roce 2006 obdržel cenu českého internetu 

Křišťálová lupa v kategorii Projekt roku.61 

Kultuře věnuje web stejnojmennou rubriku, která se zabývá kromě literatury také filmem, 

hudbou, divadlem a výtvarným uměním. Ke všem těmto oborům web pravidelně publikuje 

recenze.62 

2.3.2 Der Tagesspiegel 

Der Tagesspiegel je německý zpravodajský web, který vznikl při stejnojmenných 

novinách, které poprvé vyšly v roce 1945.63 Podobně jako Aktuálně.cz má rubriku 

věnovanou kultuře, ve které mimo jiné publikuje i recenze.64 

  

 
58 Ředitelé útvarů. In: MAFRA [online]. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.mafra.cz/o-

spolecnosti.aspx?cat=reditele 
59 Mladá fronta DNES [online] Dostupné z: https://www.mfdnes.cz/archiv.aspx 
60BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. s. 419. 
61 Autoři. In: Aktuálně.cz [online]. [cit. 2021-02-01]. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/autori/ 
62 Aktuálně.cz [online] Dostupné z: https://www.aktualne.cz/ 
63 IDE, Robert. So wollen wir mit Ihnen unser Jubiläum feiern. In: Der Tagesspiegel [online]. 15. 9. 2020 

[cit. 2021-02-07]. Dostupné z: https://www.tagesspiegel.de/berlin/75-jahre-tagesspiegel-so-wollen-wir-mit-

ihnen-unser-jubilaeum-feiern/26183852.html 
64 Der Tagesspiegel [online] Dostupné z: https://www.tagesspiegel.de/ 



 

 

15 

3 Autorská pohádka 

Autorská pohádka (někdy také označovaná jako umělá, či moderní) se dá definovat jako 

umělý příběh s pohádkovými rysy, který je určen především dětem a mládeži.65 Díky 

fantazii, hravosti, i obsahu vážnějších témat je ale mnoho autorských pohádek blízkých 

i dospělým čtenářům. V současnosti také dochází k jejímu prolínání s nejrůznějšími 

literárními žánry – od dobrodružné prózy až po fantasy.66 Z hlediska příjemce ji Lucie 

Marková dělí na dvě vývojové linie: „První z nich se obrací především k dětskému čtenáři. 

Pozornost dětského recipienta se autoři pohádek snaží získat pomocí fantazie postavené 

na dětském vnímání světa, ale i prostřednictvím humorného a bezprostředního 

vyprávění.“67 V tomto případě je didaktická a poznávací funkce lehce rozpoznatelná. 

Druhá je pak mířena na starší čtenáře: „Jedná se především o pohádky, v nichž jsou 

hluboké myšlenky a poselství skryté za metaforickými rovinami textu.“68 

Jako žánr se autorská pohádka objevila společně se zvýšeným zájmem o folklor, tedy 

v období romantismu.69 Vliv na její vznik (a vznik dalších žánrů určených pro děti 

a mládež) mělo zavedení povinné školní docházky, s tím spojená rostoucí gramotnost 

a změna postavení dětí ve společnosti.70 Za zakladatele žánru je považován dánský 

spisovatel Hans Christian Andersen, který ve svých dílech jako první oživil každodenní 

předměty a své příběhy zasadil do civilního prostředí.71 

Mezi významné světové autory moderních autorských pohádek patří například Lewis 

Carroll a jeho knihy Alenka v kraji divů (1865) a Za zrcadlem (1871), jež jsou jedinečným 

spojením matematické logiky se snovým světem. Tyto knihy bývají často řazeny mezi 

 
65 DEJMALOVÁ, Kateřina. Vývoj autorské pohádky in: ČEŇKOVÁ, Jana a kol. 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. 127. 
66 MARKOVÁ, Lucie. Cesty české autorské pohádky na začátku nového tisíciletí in: Obec spisovatelů. 

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

spisovatelů, 2009. s. 111. 
67 Tamtéž. s. 113-114. 
68 Tamtéž. s. 114. 
69 DEJMALOVÁ, Kateřina. Vývoj autorské pohádky in: ČEŇKOVÁ, Jana a kol. 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. 130. 
70 ČEŇKOVÁ, Jana. Vznik a vývoj žánrové struktury literatury pro děti a mládež in: ČEŇKOVÁ, Jana 

a kol. 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. 
71 DEJMALOVÁ, Kateřina. Vývoj autorské pohádky in: ČEŇKOVÁ, Jana a kol. 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. 130-131. 
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nonsensovou prózu.72 

Dále lze uvést P. L. Traversovou (Mary Poppinsová, 1934), Astrid Lindgrenovou (Pipi 

dlouhá punčocha, 1945), Roalda Dahla (Karlík a továrna na čokoládu, 1964), 

nebo autorku velmi populární sedmidílné série o Harry Potterovi (1997-2007) 

J. K. Rowlingovou.73 Mezi autorské pohádky se řadí také série o mumíncích (1945-1970) 

finské spisovatelky Tove Janssonové, jejíž stejnojmenní tvorově přejímají lidské povahy, 

podobně jako lichožrouti. V této souvislosti bychom mohli připomenout i Pidilidi (1952) 

od Mary Nortonové, kteří, stejně jako lichožrouti, kradou lidem předměty.74 

Německý autor Michael Ende ve svých dílech prolíná nejrůznější žánry, podobně jako 

Šrut. Nekonečný příběh (1979) se pak řadí mezi vývojové romány a hlavní postava díla, 

Bastian, v něm, podobně jako Hihlík, dospívá skrze prožité dobrodružství.75  

Stěžejním obdobím pro českou autorskou pohádku byla dvacátá a třicátá léta 20. století. 

Tehdy se do centra pozornosti dostává fantazie, hra s jazykem a dochází k prolínání 

žánrů.76 Karel Čapek ve svých Devatero pohádkách (1932) aktualizuje tradiční pohádková 

schémata, typické pohádkové postavy jsou stavěny do kontrastu s moderním světem, 

případně se do něj po určitých peripetiích přímo začleňují. Stejně jako v Lichožroutech 

koexistují s lidmi a vykonávají lidská povolání (například poštovní skřítci v Pohádce 

pošťácké).77 

Podobné pojetí můžeme nalézt i u Karlova bratra Josefa v knížce Povídání o pejskovi 

a kočičce (1929). Hlavní zvířecí hrdinové na svět nahlížejí s dětskou naivitou, která je 

spojuje i s hlavním hrdinou Lichožroutů Hihlíkem. Autor zde také vstupuje do děje jako 

vypravěč a k autorství příběhu se přímo hlásí78 („I vím,“ řekl pan Čapek, „vždyť jsem to 

přece všecko napsal.“79). Šrut taktéž jako vypravěč vstupuje do děje a nakonec se 

v poslední kapitole závěrečného dílu objeví společně s Galinou Miklínovou („A bude 

 
72 MANDYS, Pavel a kol. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 

2013. s. 230-231. 
73 Tamtéž. s. 133-136. 
74 Tamtéž. s. 80-81, 97. 
75 Tamtéž. s. 348-349. 
76 Tamtéž. s. 24. 
77 ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. s. 33. 
78 DEJMALOVÁ, Kateřina. Vývoj autorské pohádky in: ČEŇKOVÁ, Jana a kol. 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. 138. 
79 ČAPEK, Josef. Povídání o pejskovi a kočičce, jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech. 

17. vyd. v Albatrosu. Praha: Albatros, 2006. s. 67. 
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z toho knížka!“ mrkli na sebe spisovatel a ilustrátorka“80). Společné mají také těsné 

propojení ilustrací s psaným textem. Zmínit lze také knihy Kubula a Kuba Kubikula (1931) 

Vladislava Vančury a Edudant a Francimor (1933) Karla Poláčka, kde se taktéž v reálném 

světě ocitnou pohádkové bytosti.81 Hra s jazykem se objevuje v poetické knize Vítězslava 

Nezvala Anička skřítek a Slaměný Hubert (1936), která je často přirovnávána k Alence 

v říši divů.82 

Za zlaté období českých autorských pohádek jsou pak považována šedesátá léta 20. století. 

Roste originalita textů, hravost se projevuje nejen v ději, ale i v jazykové rovině díla. 

Tvorbu v této době charakterizuje Svatava Urbanová jako živě podávané příběhy, které 

jsou „vtipné, humorné, někdy přesunuté do zábavnosti, jindy do ironicko-parodické roviny 

blízké absurdnosti nebo dokonce do poznávací roviny. Autoři dovedou propojit epizody 

a pointovat je tak, že v nich spojují etický a zábavný zřetel, nabývají na dalších významech 

a polohách…“83 V šedesátých letech do dětské literatury vstupuje i Pavel Šrut, který se 

v této době zaměřoval na nonsensovou poezii.84  

Nonsens je také typický pro tvorbu Miloše Macourka, kterému v šedesátých letech 

vycházejí knihy Jakub a dvě stě dědečků (1963), nebo Mravenečník v početnici (1968), 

které v sobě obsahují absurditu a slovní hříčky.85 Nejznámější částí jeho tvorby jsou 

ale pohádky, které svou literární podobu získaly až druhotně, protože vznikly nejprve 

formou audiovizuálních děl (např. Mach a Šebestová - večerníček se začal vysílat 1976, 

ale kniha vyšla až v roce 1982).86 Nonsens se objevuje i v jediném spisovatelském počinu 

výtvarníka Jiřího Trnky Zahrada (1962), známém i z pozdější filmové podoby, plném 

osobité poezie i humoru.87 

V novém tisíciletí se autorským pohádkám věnují například Arnošt Goldflam (Tatínek není 

 
80 ŠRUT, Pavel. Lichožrouti navždy. Praha: Paseka, 2013. s. 229. 
81 DEJMALOVÁ, Kateřina. Vývoj autorské pohádky in: ČEŇKOVÁ, Jana a kol. 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. 138-140. 
82 Tamtéž. s. 64-65. 
83 URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. s. 25. 
84 MANDYS, Pavel  a kol. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 

2013. s. 216. 
85 CHALOUPKA, Otakar. Několik pohádkových marginálií. Zlatý máj. 1968, 12(10), 614-621. 
86 DEJMALOVÁ, Kateřina. Vývoj autorské pohádky in: ČEŇKOVÁ, Jana a kol. 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. 143. 
87 MANDYS, Pavel a kol. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 

2013. s. 130-131. 
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k zahození, 2004), Radek Malý (František z kaštanu, Anežka ze slunečnic, 2006), 

nebo právě Pavel Šrut, který po roce 1989 začal psát i prózu pro děti. Jeho trilogie 

Lichožrouti (2008-2013) se pak řadí mezi nejvlivnější autorské pohádky 21. století.88 

Určitou podobnost s Lichožrouty můžeme také nalézt například v knize Modrý poťouch 

(2010) od Miloše Kratochvíla, jak zaznamenala Milena Šubrtová: „Kratochvíl – podobně 

jako Pavel Šrut v prózách Lichožrouti (2008) a Lichožrouti se vracejí (2010) – si 

vypomáhá v mystifikační prezentaci a klasifikaci těchto smýšlených bytostí postavou 

poučeného profesora, který jejich výzkumu zasvětil svoji existenci.“89 

  

 
88 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století in: Obec 

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

spisovatelů, 2009. s. 33-37. 
89 ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. s. 39. 
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4 Biografie a tvorba Pavla Šruta a Galiny Miklínové 

4.1 Pavel Šrut (1940-2018) 

Pavel Šrut byl český básník, spisovatel, překladatel a fejetonista. Své první básně uveřejnil 

v roce 1960 v týdeníku Kultura a v Mladé frontě, své texty publikoval dále například 

v Plameni, Hostu do domu, Literárních novinách, Tváři, Mladém světě, Mateřídoušce, 

Ohníčku či Sluníčku. Po roce 1989 pak přispíval například do Lidové demokracie, 

Labyrintu, Mladé fronty Dnes, Lidových novin, kde zveřejňoval své literární kritiky, 

a do přílohy Práva Salon, kde měl v letech 1999 až 2010 pravidelnou fejetonistickou 

rubriku.90 

Mnoho jeho děl vyšlo za dob normalizace v samizdatu a formou rozmnožených autorských 

rukopisů, například sbírky Přestupný duben (pravděpodobně 1979), Malá domů (1979) 

či Houpací Trojský kůň (1981). Jeho texty byly zařazeny i do mnoha samizdatových 

sborníků, antologií a časopisů.91 

Napsal několik divadelních her (například Posvícení v Hudlicích, 1985), pro divadelní 

inscenace psal písňové texty, a to často na hudbu Petra Skoumala. Přetlumočil zahraniční 

muzikály, například Šumaře na střeše. Je autorem písňových textů pro hudebníky 

a zpěváky Petra Skoumala, Luboše Pospíšila a Vladimíra Mišíka.92 

Tvorbě pro děti se věnoval už od roku 1966, kdy mu vyšla kniha nonsensové poezie 

Petrklíče a petrkliky. Ta se objevuje i v dalších jeho knihách – Motýlek do tanečních 

(1969)93, Kde zvedají nožku psi aneb v Pantáticích na návsi (1995)94 a Šišatý švec a myšut 

(2007). 

Po příjezdu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a následné normalizaci se dětské tvorbě 

začal věnovat naplno.95 Pod jménem Petr Karmín příležitostně publikoval v sedmdesátých 

 
90 NOVOTNÝ, Vladimír, ŠUBRTOVÁ, Milena. Pavel Šrut. In: Slovník české literatury po roce 45 [online]. 

21. 5. 2019 [cit. 2020-11-23]. 

Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1140&hl=%C5%A1rut+  
91 Tamtéž. 
92 Tamtéž. 
93 MANDYS, Pavel a kol. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 

2013. s. 216. 
94 TOMAN, Jaroslav. Obraz české literatury pro děti a mládež v současné literárněvědné reflexi. in: 

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

s. 50. 
95 MANDYS, Pavel a kol. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 

2013. s. 216. 
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a osmdesátých letech leporela a verše pro děti a příběhy z komiksu Čtyřlístek (do tohoto 

časopisu publikoval i pod vlastním jménem básně z cyklu V Pantáticích na návsi). 

V periodicích občas publikoval pod zkratkami pš, -PŠT-, š. a šru.96 

Po roce 1989 začal vydávat i prózu pro děti, například knihy Pavouček Pája (2001) 

a Verunka a kokosový dědek (2004). Lichožrouti pak byli jeho prvním románem.97 

Pro děti psal také scénáře, pro Československou televizi napsal například muzikál Poloviční 

kouzelníci (1971), nebo pohádku Komu straší ve věži (1988). Věnoval se i večerníčkům, 

byl autorem cyklu Bob a Bobek na cestách (2003-2005).98 

Šrutova tvorba pro děti je typická „rozmarnou náladou a jazykově vynalézavou, často 

nonsensovou obrazností, inspirovanou poetikou nursery rhymes,“ jak ji v jeho medailonu 

popisují Radim Kopáč a Jana Čeňková.99 Šrutova próza pro děti si taktéž pohrává 

s jazykem, obsahuje vtipné pointování. Jeho nápadité příběhy v sobě obsahují vážná 

poselství.100 Šrut přiznal, že ve své tvorbě pro děti nesleduje žádné pedagogické záměry, 

a že psaní je pro něj po letech zdrojem relaxace, radosti a potěšení.101 Podle něj by měla 

dětská knížka „v první řadě bavit rodiče, protože to oni knížky kupují – a často je dětem 

musejí i číst“.102 

Kromě vlastní tvorby se věnoval i překladům, a to z angličtiny, španělštiny a hindštiny.  

Literárně adaptoval anglické, irské, skotské a velšské pohádky v knize Kočičí král (1989), 

americkým pohádkám se pak věnoval v dílech Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné velice 

americké pohádky (1993), Obr jménem Drobeček. Americké pohádky a povídačky o Paulu 

Bunyanovi (1997). Často překládal poezii, například verše v autorských pohádkách Roalda 

 
96 NOVOTNÝ, Vladimír, ŠUBRTOVÁ, Milena. Pavel Šrut. in: Slovník české literatury po roce 45 [online]. 

21. 5. 2019 [cit. 2020-11-23]. 

Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1140&hl=%C5%A1rut+ 
97 MANDYS, Pavel a kol. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 

2013. s. 217. 
98 NOVOTNÝ, Vladimír, ŠUBRTOVÁ, Milena. Pavel Šrut. In: Slovník české literatury po roce 45 [online]. 

21. 5. 2019 [cit. 2020-11-23]. Dostupné 

z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1140&hl=%C5%A1rut+ 
99 KOPÁČ, Radim a kol. 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. 113. 
100 NOVOTNÝ, Vladimír, ŠUBRTOVÁ, Milena. Pavel Šrut. In: Slovník české literatury po roce 45 [online]. 

21. 5. 2019 [cit. 2020-11-23]. Dostupné 

z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1140&hl=%C5%A1rut+ 
101 POLÁČEK, Jiří. Časopis Ladění a osobnosti dětské literatury. Literatura pro děti a mládež na začátku 

tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009. s. 159. 
102 DĚDEK, Honza. Licháči a lovec slov. In: Lidovky.cz [online]. 7. 1. 2011 [cit. 2021-02-09]. 

Dostupné z: https://www.lidovky.cz/noviny/lichaci-a-lovec-slov.A110107_100004_ln_noviny_sko 
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Dahla Karlík a továrna na čokoládu (překlad vydán poprvé v Albatrosu v roce 1992) 

a Jakub a obří broskev (překlad z roku 1993). Podílel se na překladu knihy hindské poezie 

Země se sněžnou čelenkou (překlad 1975), básní španělské avantgardy s názvem Obrys 

mušle (překlad 1979) nebo Shakespearových Sonetů (překlad 1976).103 

Dvakrát byl zapsán na Čestnou listinu IBBY (1992, 2006), je také držitelem dvou Zlatých 

stuh (2004, 2005), v roce 2000 získal Cenu Jaroslava Seiferta a roku 2012 Cenu Karla 

Čapka.104 V roce 2015 obdržel Státní cenu za literaturu.105 Za Lichožrouty získal v roce 

2009 cenu Magnesia Litera v kategorii knih pro děti a mládež a roku 2011 titul Kniha 

desetiletí pro děti a mládež.106 

4.2 Galina Miklínová (*1970) 

Galina Miklínová je česká výtvarnice. Kromě knižní ilustrace se věnuje animovaným 

filmům,107 ke kterým píše i vlastní scénáře. Spisovatelka Kateřina Tučková charakterizuje 

její ilustrace jako „často pořízené z nečekaných perspektiv“, které „jako by vedly dialog 

s autory tzv. české grotesky 80. let minulého století (Michaelem Rittsteinem nebo Borisem 

Jirků), a to především ve vtipné nadsázce a lehkém sklonu ke karikatuře“.108 

Miklínová vystudovala obor užitá grafika na Střední uměleckoprůmyslové škole 

v Uherském Hradišti a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér filmové 

a televizní grafiky u prof. Miroslava Jágra a prof. Jiřího Barty. Studovala také animovaný 

film na Humberside University ve Velké Británii.109 

Kromě knih Pavla Šruta ilustrovala například první čtyři díly ságy o Harrym Potterovi 

(1997-2000), knihu Milady Motlové Hádej, co to je? (2001), dále tituly František 

z kaštanu, Anežka ze slunečnic (2006) od Radka Malého, nebo O botě, která si šlapala 

 
103 Šrut Pavel. In: Obec překladatelů (Czech Literary Translations‘ Guild) [online]. [cit. 2020-11-23]. 

Dostupné z: http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/S/SrutPavel.htm 
104 Pavel Šrut. In: CzechLit [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: https://www.czechlit.cz/cz/autor/pavel-

srut-cz/  
105 NOVOTNÝ, Vladimír, ŠUBRTOVÁ, Milena. Pavel Šrut. In: Slovník české literatury po roce 45 [online]. 

21. 5. 2019 [cit. 2021-01-28]. Dostupné 

z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1140&hl=%C5%A1rut+ 
106 MANDYS, Pavel a kol. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 

2013. s. 217. 
107 EISENHAMMER, Milan. Při práci se snažím být trochu štítivá. Téma. 2021, 8(4), 50. 
108 KOPÁČ, Radim a kol. 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. 36. 
109 Biografie. In: Galina Miklínová [online]. [cit. 2021-02-08]. 

Dostupné z: https://galinamiklinova.cz/biografie 
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na jazyk (2014) od Pavla Žišky. V současné době spolupracuje se spisovatelkou Evou 

Papouškovou, jíž v minulosti ilustrovala už čtyři knížky,110 a s Petrem Stančíkem, kterému 

ilustruje knižní sérii H2O.111 Chystá také spolupráci s Argem na knize Marky Míkové Samé 

laskominy.112 

Jejím absolventským snímkem byl Biograf (1997), který se dočkal řady ocenění jak u nás, 

tak v zahraničí.113 Z dalších jejích filmů můžeme uvést Bajky ze zahrady (2000), Hru 

(2004) a Byla 3x jedna princezna (2006). Je autorkou večerníčku O Kanafáskovi (2004-

2011).114 

Za svou práci získala řadu ocenění. Obdržela několikrát cenu SUK, a to v kategoriích Cena 

knihovníků, Cena učitelů a Cena dětí. Dvakrát získala mezinárodní cenu White Raven 

(2011, 2015). V roce 2009 vyhrála Cenu Noci s Andersenem.115 

Její večerníček O Kanafáskovi byl v roce 2011 na AniFestu oceněn jako nejlepší 

animovaný seriál.116 V roce 2017 za Lichožrouty získala cenu dětské poroty Trilobit.117 

Ve stejném roce obdržela cenu dětské poroty i na Chicago International Children’s Film 

Festival.118 

Za Lichožrouty byla nominována na Českého lva za nejlepší filmovou scénografii (2016)119 

a na Cenu české filmové kritiky za nejlepší audiovizuální počin (2016). Ani jednu z cen 

 
110 Ilustrace. In: Galina Miklínová [online]. [cit. 2021-02-08]. 

Dostupné z: https://galinamiklinova.cz/ilustrace 
111 SLÍVOVÁ, Hana, KAŇKOVÁ, Markéta. Chybu mám ráda. Díky ní se to v mých dopisech hemží 

housenkami a jinou havětí, říká výtvarnice Galina Miklínová. In: Český rozhlas [online]. 27. 4. 2020 [cit. 

2021-02-10]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/chybu-mam-rada-diky-ni-se-v-mych-dopisech-hemzi-

housenkami-a-jinou-haveti-rika-8192118 
112 Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
113 DOBEŠ, Roman. Režisérka Galina Miklínová: Humorem se dá předat více než cíleným moralizováním. 

In: Galina Miklínová [online]. 2. 11. 2011 [cit. 2021-02-09]. 

Dostupné z: https://liberecky.denik.cz/kultura_region/reziserka-galina-miklinova-humorem-se-da-predat-

vi.html 
114 Animace. In: Galina Miklínová [online]. [cit. 2021-02-09]. 

Dostupné z: https://galinamiklinova.cz/animace 
115 Ceny. In: Galina Miklínová [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: https://galinamiklinova.cz/ceny 
116 Tamtéž. 
117 Trilobit 2017 – udělená ocenění. In: Trilobit [online]. [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: https://cenytrilobit.cz/trilobit2017-udelena_oceneni/ 
118 Award Winners. In: Chicago International Children’s Film Festival [online]. [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: https://festival.facets.org/awards?fbclid=IwAR0OcFl7TOZoLZTFODSjJHfig3Wjo-

l0emXzEKcq6joR3SuhN_ek4nB58NE 
119 Nominace-filmy. In: Český lev [online]. 2016 [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: https://www.ceskylev.cz/cz/2016/nominace-filmy 
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ale nezískala.120 

4.3 Spolupráce Pavla Šruta a Galiny Miklínové 

Pavel Šrut a Galina Miklínová se spolu seznámili na konkurzu na ilustraci Šrutovy knihy 

Pavouček Pája v nakladatelství Albatros v roce 1999. Podle Galiny Miklínové ji na knize 

zaujalo především to, že měla mít přesah do animovaného seriálu.121 

Kromě Pavoučka Páji (2001) s ním realizovala básnické sbírky a publikace Veliký tůdle 

(2003), Verunka a kokosový dědek (2004), Příšerky a příšeři (2005), Šišatý švec a myšut 

(2008)122, Pan Kdybych hledá kamaráda (2009).123 Nejúspěšnější byla ale jejich 

spolupráce na trilogii Lichožrouti (2008), Lichožrouti se vracejí (2010) a Lichožrouti 

navždy (2013). 

Podle Galiny Miklínové z nich dělal skvělý tým jejich společný smysl pro humor, 

schopnost spolu komunikovat, chuť se učit od druhého a naslouchat si: „Pavel byl sen 

všech ilustrátorů, do kreseb zasahoval minimálně. To já jsem jemu do textů zasahovala 

daleko více, než on mě do ilustrací. Byl rád za zpětnou vazbu, vždycky říkal, že mám cit 

pro text.“124 

Šrut si jejich spolupráce velmi vážil: „Těší mě ilustrace Galiny Miklínové a způsob, jak to 

vymýšlíme spolu. Dřív pro mě knížka skončila odevzdaným rukopisem. Teď se 

ve dvou, vlastně ve třech – i s grafikem Martinem Hůlou -, bavíme s každým titulem 

až do jeho konečné podoby.“125 

Galina Miklínová Šruta zakomponovala do svých ilustrací. Jak uvedla, často do nich 

vkládá podoby svých blízkých i vzdálených přátel, občas i lidi, které jen potkává na ulici. 

Podobizna Pavla Šruta se v jejich společných knihách objevila mnohokrát. V trilogii 

Lichožrouti je mu nejblíže postava Fekete.126 

 
120 Ceny české filmové kritiky 2016. In: Ceny české filmové kritiky [online]. 2017 [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: http://filmovakritika.cz/ceny-ceske-filmove-kritiky-2016/ 
121 Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
122 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. in: 

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

s. 36. 
123 Ilustrace. In: Galina Miklínová [online]. [cit. 2021-02-08]. 

Dostupné z: https://galinamiklinova.cz/ilustrace 
124 Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
125 HORÁK, Ondřej. Jestli něco v poezii nesnáším, pak je to manželská lyrika, tvrdí básník Pavel Šrut. In: 

iHned.cz [online]. 8. 2. 2010 [cit. 2021-02-09]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-40407020-dezerter 
126 Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
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5 Interpretace trilogie Lichožrouti 

Postava lichožrouta se poprvé objevila v krátké básni v knize Příšerky a příšeři, která 

vyšla v roce 2004.127  S návrhem zařadit do sbírky druh ponožkožroutů jako domácí 

strašidlo přišla Galina Miklínová, název lichožrout ale vymyslel Pavel Šrut. Postava se 

Miklínové natolik líbila, že jí chtěla věnovat útlou obrazovou knížku. Původně měla být 

o malinkém lichožroutovi, který se vydá na cestu. Jak Miklínová, tak Šrut si ale uvědomili 

potenciál této postavy a postupně vymysleli tolik materiálu, že vytvořili pohádkový román 

a z něj následně trilogii.128 

Lichožrouti se dají charakterizovat mnoha způsoby, pro některé jsou „moderní pohádkou 

z velkoměsta“, pro někoho „fantaskním dobrodružným románem s mnohými postavami, 

vynalézavou zápletkou a s využitím triků, které používají autoři thrillerů“129 a pro některé 

„parodicky laděným románem s detektivní zápletkou, kde namísto tradičního dětského 

hrdiny dospívá pohádkový lichožrout“.130 

V trilogii dochází k prolínání reálného světa s fantazijním. Svatava Urbanová uvádí, 

že Lichožrouti „reflektují současné prostředí, avšak neparodují ho“. Trilogie podle ní 

obsahuje mnoho reálných závažných témat jako „zákony a jejich překračování, tajemství 

ztrát, osamění, citové frustrace, překážky, zrady ve vlastní rodině, selhání, hledání cesty 

k sobě, životní zkoušky, dokonce smrt, hledání svého místa a cesty, které k někomu nebo 

něčemu vedou“.131 K tomu dodává, že knihy mají blízko k citům, často jde ale o smíšené 

pocity – „co je směšné, ale také smutné, úsměvné, ale také teskné“.132 V knize se objevuje 

pro Šruta typický, místy absurdní, humor.133 Ten se projevuje i ve výtvarné podobě, 

například všemi třemi knížkami provází obrázek ponožky, která s každou stránkou ubývá, 

jak ji lichožrouti ujídají. 

 
127 MANDYS, Pavel a kol. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 

2013. s. 217. 
128 Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
129 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. in: 

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

s. 37. 
130 NOVOTNÝ, Vladimír, ŠUBRTOVÁ, Milena. Pavel Šrut. In: Slovník české literatury po roce 45 [online]. 

21. 5. 2019 [cit. 2020-11-23]. 

Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1140&hl=%C5%A1rut+ 
131 URBANOVÁ, Svatava. Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století. in: 

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

s. 36-37. 
132 Tamtéž. s. 36 
133 Tamtéž. 
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Přestože je postava lichožrouta vzhledově odlišná od člověka, povahově je v mnohém 

podobná lidem a přebírá jejich vlastnosti. Svým způsobem člověk a lichožrout k sobě 

patří.134 

Vzhled lichožroutů byl v knize Příšerky a příšeři původně hodně podobný ponožkám, 

postupně ale dostali odlišnou podobu, jak popisuje Miklínová: „… potřebovali lepší nožky 

a hlavně když se lichožroutí rodina rozrostla, hledala jsem charaktery, plus také společné 

rysy s lidmi se kterými žijí.“135 

V roce 2008 získali Lichožrouti ocenění Zlatá stuha,136 ve stejném roce získali také titul 

Nejkrásnější české knihy roku v kategorii Literatura pro děti a mládež.137 Roku 2009 

obdrželi cenu SUK v kategorii knihovníků a Cenu Noci s Andersenem.138 Dále získali 

v roce 2009 cenu Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež a v roce 2011 titul Kniha 

desetiletí pro děti a mládež. Patří k nejprodávanějším českým knihám pro děti 

v 21. století.139 

Knižní trilogie Lichožrouti byla zatím přeložena do sedmnácti jazyků.140 Vyšla mimo jiné 

na Slovensku, Ukrajině, ve Slovinsku, v Chorvatsku, Nizozemsku, Rusku, Číně, Německu, 

Španělsku141 a v Polsku.142 U nás je vydalo nakladatelství Paseka. 

5.1 Děj pohádkového románu Lichožrouti (2008) 

Tato část vychází z druhého vydání knihy Lichožrouti, které vyšlo roku 2012.143 První díl 

trilogie sleduje příběh Hihlíka, lichožrouta, který žije se svým dědečkem v domě pana 

Vavřince. Jeho rodiče před lety odjeli do Afriky pomáhat tamním lichožroutům. Má dva 

bratrance Ramsese a Tulamora juniora (kterým se říká Tulík a Ramík), jejich otcem je 

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

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

s. 36-37. 
135 Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
136 KOPÁČ, Radim a kol. 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. 149. 
137 Tamtéž. s. 153. 
138 Ceny. In: Galina Miklínová [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: https://galinamiklinova.cz/ceny 
139 MANDYS, Pavel a kol. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 

2013. s. 217. 
140 Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
141 EISENHAMMER, Milan. Při práci se snažím být trochu štítivá. Téma. 2021, 8(4), 50. 
142 FENCL, Ivo. Lichožrouti. In: CzechLit [online]. [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: https://www.czechlit.cz/cz/kniha/lichozrouti-cz/ 
143 ŠRUT, Pavel. Lichožrouti. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2012. s. 9-226. 
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Tulamor senior, zvaný Padre a Velký šéf, který v minulosti vedl velký ponožkový gang 

a ovládal celé horní město. Všichni tři žijí u excentrického profesora, pana Kadeřábka, 

který je posedlý výzkumem lichožroutů. 

Všichni žijí poměrně klidným životem, dolní město ale postupně ovládne gang Kojotů, 

který vede Kudla Dederon, a ten zatouží ovládat i horní část města. Shodou několika 

událostí se Tulík ocitne v jeho moci. Na pomoc mu přijde Hihlík, který předstírá, že se 

chce stát členem Kojotů. Po splnění přijímací zkoušky se jím opravdu stane, Tulík mu 

ale jeho novou pozici v gangu závidí a Hihlíka zradí. Kudla si s Padrem vyjedná schůzku, 

aby mu předal výkupné za Tulíka. Akcí pověří Hihlíka. Jedná se ale o past, kdy během 

času, kdy čekají na výměnu, Kojoti ukradnou veškeré Padrovy ponožky – za pomoci 

Tulíka, kterého Kudla jmenuje guvernérem horního města. Hihlíka nechají napospas 

krysám a potkanům. 

Z vězení Hihlíka vysvobodí Ramík a společně požádají profesora Kadeřábka o pomoc. Bar 

Kilimandžáro, který je doupětem Kojotů, se má ale ten den zbourat. Profesor Kadeřábek se 

marně pokusí bourání zastavit. Během destrukce Kudla vyleze na jeřáb a popere se 

s jeřábníkem. Ten ho ale z jeřábu shodí a Kudla Dederon zmizí. 

Profesor Kadeřábek se v návaznosti na proběhlé události rozhodne založit penzion 

pro lichožrouty s názvem Nový život. Padre se se svými kolegy z gangu rozhodnou odejít 

a všechno odkáže Ramíkovi. Ten se stane ředitelem Nového života. Tulík se nakonec vrátí 

domů a stane se v Novém životě vychovatelem. Hihlíkův děda se vytratí (lichožroutí 

způsob smrti) a Hihlík se rozhodne vydat za svými rodiči do Afriky. 

5.2 Děj pohádkového románu Lichožrouti se vracejí (2010) 

Druhý díl si podle slov Pavla Šruta vyžádali jak čtenáři, tak i nakladatel. Tím byl také 

upozorněn na nedostatek ženských postav, což spisovatele vedlo k vymyšlení postavy 

africké lichožroutky Kawy.144 Tato část vychází z druhého vydání Lichožrouti se vracejí 

(2012).145 

V druhém díle se Hihlík vydal do Afriky hledat své rodiče. Hned po příjezdu se ale ocitne 

v moci tajemného sira Jamesona, který vede Dům štěstí. Jeho snahou je poskytnout 

lichožroutům útulné ubytování. Pro lichožrouty je ale tento dům pravým opakem 

 
144 KADLECOVÁ, Kateřina. 2 lichožrouti. In: Reflex [online]. 13. 1. 2011 [cit. 2021-02-09]. 

Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/archiv-hlavni-clanky/40086/2-lichozrouti.html 
145 ŠRUT, Pavel. Lichožrouti se vracejí. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2012. s. 9-181. 
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příjemného bydlení. Neustále jsou jen vykrmování a nesmí se z pozemku hnout ani 

na krok, vlastně ani opustit své pokoje, ve kterých mohou jen sledovat televizi. V Domě 

štěstí se ale Hihlík setká s Kawou, Bumkou a dalšími lichožrouty. 

Do Afriky se vydává i oživlý Kudla Dederon, kterému zpátky ke zdraví pomohl Tulík. 

Ještě před odjezdem ale Kudla uspořádal obrovskou loupež ponožek společně s Kojoty 

a Křivákem, který v době jeho absence Kojoty vedl. Když Ramík zjistí jeho plán, předá 

Tulíkovi funkci ředitele Nového života a vydá se za Hihlíkem do Afriky. 

Ramík v Africe narazí v pralese na Hihlíkovy rodiče, které zajali Uctívači lichožravé 

květiny. Společně s ním se tam objeví Kudla Dederon, ze kterého si Uctívači udělají 

Velkého náčelníka. Pod jeho vedením přepadnou Uctívači Dům štěstí a unesou Hihlíka. 

Kawa se ho vydá zachránit, Bumka ji následuje. V pralese se oba setkají s Ramíkem 

a vydají se Hihlíka a jeho rodiče z tábora Uctívačů zachránit. 

Mezitím sir Jameson zjistí, co se v Domě štěstí stalo a rozhodne se lichožroutům pomoci 

jiným způsobem. Všechny své ponožky naloží do letadla, a když se jeho stroj ocitne 

nad táborem Uctívačů, vysype je. Uctívači si z něj udělají Posla z nebes a Hihlíka s rodiči 

propustí. Sir Jameson pak přejmenuje Dům štěstí na Nadějné vyhlídky, tentokrát ale dá 

lichožroutům svobodu a nevykrmuje je. 

Hihlík se nakonec společně s Kawou, Bumkou a svými rodiči vydá zpět do Prahy. Do auta 

se ale dostane i Kudla Dederon, který je vysílený z bloudění v džungli. 

5.3 Děj pohádkového románu Lichožrouti navždy (2013) 

Tato část vychází z druhého vydání posledního dílu trilogie Lichožrouti navždy (2013).146 

Hihlík se společně s Bumkou, Kawou a jeho rodiči vrací do České republiky, cestou se 

ale jeho rodiče odpojí a odjedou pomáhat lichožroutům do Toga. Po návratu do Čech 

Kawa zmizí a skupinka hned začne podezřívat Kudlu Dederona. Ten je ale vysílený. 

Momentálně je Křivák novým Velkým Kojotem a této funkce se nehodlá vzdát. Kudla ho 

vyzve na souboj, ale prohraje. Jeho tělo odnesou na Hřbitovní vrch. 

Jak se ukáže, Kawu neunesl Kudla Dederon, ale lichožroutka Fata a tajemný muž Li-chan, 

kteří pracují pro Jen-stina, který vlastní továrnu s ponožkami. Ten touží po knize, kterou 

napsal profesor Kadeřábek a chce využít Kawu k jejímu získání. Potřebuje totiž zjistit, jak 

se lichožrouti rozmnožují, aby zvětšil počet svých lichožroutů - tzv. Páračů, kteří jsou 

 
146 ŠRUT, Pavel. Lichožrouti navždy. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2013. s. 9-229. 
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jejich speciálním druhem. Jen-stin si z nich udělal zuřivé Rozparovače, kteří se stali jeho 

neviditelnou armádou. Ti ničí ponožky a on tak může stále prodávat nové. 

Kawě se ale nakonec podaří utéct z lodi, kde ji Jen-stin drží. Před pronásledováním ji 

zachrání lichožroutka Thonetka (které se říká Tonka), která od ní odvede pozornost. Fata 

se ale místo Kawy zmocní Kudly Dederona, kterého se rozhodne využít ve svůj prospěch. 

Za jeho pomoci přesvědčí Kojoty, aby se s Rozparovači spojili. 

Jen-stinovi se podaří nakonec získat Kadeřábkův rukopis, to, co chtěl vědět, v něm 

ale nenajde. Profesoru Kadeřábkovi se nakonec s kolegyní Miklíkovou a obchodníkem Li-

ku podaří osvobodit Li-chana. Jen-stin zároveň zanikne. 

Tonce se podaří získat domácí lichožrouty do domobrany proti armádě Kojotů 

a Rozparovačů. Spojenectví mezi Kojoty a Rozparovači ale nevydrží a začnou se mezi 

sebou prát. Toho využije Tulík, který byl pověřen vedením domobrany a úspěšně zaženou 

Rozparovače. Kojoti se s domobranou udobří. 

Nakonec se rozhodnou Hihlík, Kawa, Tulík a Bumka vydat do světa pomoci lichožroutům 

v nouzi, v Praze zůstane jen Tonka s Ramíkem. 

5.4 Animovaný film 

Animovaný film Lichožrouti měl premiéru v roce 2016. Scénář spolu napsali Pavel Šrut 

a Galina Miklínová. Ta se také podílela na výtvarné podobě filmu a snímek režírovala. 

Lichožrouti vznikly pod vedením Petra Horáka ve studiu Alkay Animation Prague s.r.o.,147 

jsou kompletně zpracovaní 3D technologií.148 Produkce se chopil Ondřej Trojan.149 

Snímek vychází z prvního dílu knižní trilogie, přebírá z něho hrdiny a základ příběhu. 

Kvůli množství dějových linek došlo ale k mnoha změnám.150 Hihlík například nebydlí, 

na rozdíl od knižní předlohy, u pana Vavřince a jeho děda se ve filmu vytratí už na začátku 

příběhu. Netuší také o existenci svého strýčka a bratranců, než je za nimi děda pošle. Padro 

 
147 O autorech. In: Lichožrouti [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné z: https://www.lichozroutifilm.cz/o-

autorech/ 
148 PFR. Lichožrouty z knihy Pavla Šruta viděli jako první diváci na Anifilmu. In: Český rozhlas [online]. 

7. 5. 2016 [cit. 2021-02-09]. Dostupné z: https://budejovice.rozhlas.cz/lichozrouty-z-knihy-pavla-sruta-

videli-jako-prvni-divaci-na-anifilmu-7049477 
149 O autorech. In: Lichožrouti [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné z: https://www.lichozroutifilm.cz/o-

autorech/ 
150 ŘÍHOVÁ, Klára. Galina Miklínová: Ponožky jsou skvělá záležitost, dá se z nich vyrobit spousta věcí. In: 

Novinky.cz [online]. 12. 8. 2017 [cit. 2021-02-09]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/galina-miklinova-ponozky-jsou-skvela-zalezitost-da-

se-z-nich-vyrobit-spousta-veci-40041212  
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je také stále aktivním velitelem gangu.151 Protože film vychází převážně z prvního dílu, 

byla do děje přidána postava lichožroutky Žiletky, aby měl i výraznou ženskou postavu.152  

Na scénáři pracovali Pavel Šrut a Galina Miklínová přes dva roky. Během tohoto procesu 

vzniklo deset verzí scénáře a přibližně sedmnáct námětů.153 

Lichožrouti se stali jedním z pěti nejnavštěvovanějších filmů roku 2016, kdy je zhlédlo 315 

tisíc diváků.154 V současné době se jedná o nejnavštěvovanější český animovaný film 

od roku 1990.155 Snímek byl nominován na dva České lvy, a to za nejlepší filmovou 

scénografii a za nejlepší zvuk156 a na dvě Ceny české filmové kritiky za nejlepší film 

a nejlepší audiovizuální počin. Ani jednu z cen ale nezískal.157 

V roce 2017 Lichožrouti vyhráli cenu dětské poroty Trilobit.158 Ve stejném roce obdrželi 

cenu dětské poroty i na Chicago International Children’s Film Festival.159 

Film byl promítán kromě Austrálie na všech kontinentech, v Evropě a Asii se dostal 

i do běžné distribuce, momentálně je dostupný na streamovací službě Netflix.160 

Přestože předloha Lichožroutů má tři díly, u filmu se žádné pokračování neplánuje.161 

Kromě filmu se lichožrouti představili i v divadle. V roce 2010 se objevili na divadelních 

 
151 ŠRUT, Pavel. Lichožrouti. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2012. s. 9-226 

Lichožrouti [film]. Režie Galina MIKLÍNOVÁ. Česko, 2016. 
152 ŘÍHOVÁ, Klára. Galina Miklínová: Ponožky jsou skvělá záležitost, dá se z nich vyrobit spousta věcí. In: 

Novinky.cz [online]. 12. 8. 2017 [cit. 2021-02-09]. Dostupné 

z: https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/galina-miklinova-ponozky-jsou-skvela-zalezitost-da-se-z-nich-

vyrobit-spousta-veci-40041212  
153 DUFKOVÁ, Kamila. Hlavně netlačit na pilu. Galina Miklínová. In: Jindřichohradecký deník [online]. 

21. 5. 2017 [cit. 2021-02-09]. Dostupné z: https://jindrichohradecky.denik.cz/kultura_region/hlavne-netlacit-

na-pilu-galina-miklinova-20170519.html 
154 ČTK. Lichožrouti míří do zahraniční distribuce, vycházejí na DVD. In: Týden [online]. 16. 3. 2017 [cit. 

2021-02-09]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/film/lichozrouti-miri-do-zahranicni-

distribuce-vychazeji-na-dvd_421757.html?showTab=nejctenejsi-7 
155 KUBÍKOVÁ, Blanka. Moje místa: S výtvarnicí Galinou Miklínovou na zahradě, kde při věšení prádla 

vymyslela lichožrouty. In: Seznam Zprávy [online]. 22. 3. 2018 [cit. 2021-02-09]. Dostupné 

z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/s-vytvarnici-galinou-miklinovou-na-zahrade-kde-pri-veseni-pradla-

vymyslela-lichozrouty-43841 
156 Nominace-filmy. In: Český lev [online]. 2017 [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: https://www.ceskylev.cz/cz/2016/nominace-filmy 
157 Ceny české filmové kritiky 2016. In: Ceny české filmové kritiky [online]. 2017 [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: http://filmovakritika.cz/ceny-ceske-filmove-kritiky-2016/ 
158 Trilobit 2017 – udělená ocenění. In: Trilobit [online]. [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: https://cenytrilobit.cz/trilobit2017-udelena_oceneni/ 
159 Award Winners. In: Chicago International Children’s Film Festival [online]. [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: https://festival.facets.org/awards?fbclid=IwAR0OcFl7TOZoLZTFODSjJHfig3Wjo-

l0emXzEKcq6joR3SuhN_ek4nB58NE 
160 Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
161 Tamtéž. 



 

 

30 

prknech v rámci cyklu scénických čtení LiStOVáNí.162 Momentálně chystá Slovácké 

divadlo v Uherském Hradišti stejnojmennou inscenaci v dramatizaci Venduly 

Borůvkové.163 

Galina Miklínová k Lichožroutům pořádá i výtvarné dílny.164 V roce 2020 se ve Ville Pellé 

v Praze otevřela výstava Muzeum lichožroutů: Vstup vítaný!!!165 

  

 
162 Slavní Lichožrouti vstupují na divadelní scénu. In: LiStOVáNí [online]. 5. 3. 2010 [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: http://www.listovani.cz/component/content/article/19-archiv/archiv-listovani/listovani-napsali-o-

nas/686-slavni-lichorouti-vstupuji-na-divadelni-scenu.html 
163 Lichožrouti. In: Slovácké divadlo [online]. cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: https://www.slovackedivadlo.cz/inscenace/lichozrouti 
164 Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
165 Galina Miklínová: Muzeum lichožroutů: Vstup vítaný. In: Villa Pellé [online]. [cit. 2021-02-10]. 

Dostupné z: https://villapelle.cz/galina-miklinova-muzeum-lichozroutu-vstup-vitany/ 
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6 Analýza mediálního ohlasu trilogie Lichožrouti 

Praktická část této bakalářské práce se věnuje analýze mediálního ohlasu trilogie 

Lichožrouti. Pro ucelenější pohled byla do práce zařazena nejen kulturně a literárně 

zaměřená média, ale i denní tisk a zpravodajské weby. Z kulturních periodik a webů byly 

vybrány čtrnáctideníky A2 a Tvar, měsíčník Host a Týdeník Rozhlas a portál iLiteratura.cz, 

z denního tisku Hospodářské noviny, Lidové noviny a Mladá fronta DNES 

a ze zpravodajských webů Aktuálně.cz a Der Tagesspiegel. 

Analýza je rozdělena podle jednotlivých dílů trilogie a je detailněji zaměřena na literárně-

kritické texty. Nejvíce literárně-kritických textů vyšlo o prvním dílu trilogie. Zbylým 

dvěma dílům se kritika, i přes jejich komerční úspěch, tolik nevěnovala. 

6.1 Literárně-kritická reflexe pohádkového románu Lichožrouti 

Mediální ohlas knihy Lichožrouti byl sledován za období od listopadu roku 2008, kdy 

kniha vyšla v nakladatelství Paseka, až do konce roku 2009. Jedinou výjimkou je 

zpravodajský web Der Tagesspiegel, který se knihou zabýval až roku 2018, kdy vyšel její 

překlad do němčiny. Kromě literárně-kritických textů byla kniha zmíněna hned v několika 

zprávách. 

Kulturní periodika a weby knize věnovaly pozornost prakticky pouze literárně-kritickými 

texty. Týdeník Rozhlas a kulturní web iLiteratura.cz pak k prvnímu dílu trilogie 

nepublikovaly žádný článek. Literární obtýdeník Tvar kromě recenze informoval jen 

o tom, že Lichožrouti získali ocenění Zlatá stuha.166 

Denní tisk zveřejnil hned několik zpráv zmiňujících Lichožrouty. Hospodářské noviny 

ke knize vydaly nejprve v listopadu recenzi, o měsíc později byla kniha zařazena do článku 

„100 Vánočních tipů“, v němž redakce periodika vybrala dle jejich názoru „to nejlepší 

z nabídky DVD, hudebních CD a knih, které letos vyšly“.167 V březnu roku 2009 pak 

přebraly Hospodářské noviny zprávu ČTK o nominacích na cenu Magnesia Litera168. 

O měsíc později vyšel článek, který v souvislosti s literární akcí Noc s Andersenem probírá 

anketu oblíbených dětských knížek s názvem Čteme všichni. Lichožrouti se zde umístili 

v top pěti knihách knihoven. Jako hlavní důvod zájmu dětí je uvedena originální myšlenka 

 
166ČEŇKOVÁ, Jana. Zlaté stuhy posedmnácté. Tvar. 2009, 20(12), 10. 
167FISCHER, Petr, ČECHLOVSKÁ, Magdalena, ZEMANOVÁ, Irena, VIZINA, Petr, VEBER, Petr, 

HARTMAN, Ivan. 100 Vánočních tipů. Hospodářské noviny. 2008, 52(247), 23. 
168ČTK. Literu mohou dostat Ajvaz, Torst i Šrut. Hospodářské noviny. 2009, 53(50), 14. 
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spisovatele: „Je to prostě dobrý a zajímavý nápad, u kterého se baví nejen děti, ale i jejich 

rodiče“.169 Dne 20. dubna vychází text hodnotící televizní přenos předávání cen Magnesia 

Litera, samotní Lichožrouti jsou zde ale pouze zmíněni v přehledu jako výherci kategorie 

knih pro děti a mládež.170 

První text zmiňující Lichožrouty vyšel v Lidových novinách 18. prosince 2008 pod názvem 

„Jak hlasovali účastníci ankety Kniha roku 2008171“. V tomto článku je uvedeno, jak 

jednotliví účastníci dané ankety odpovídali. Pro Lichožrouty hlasovali celkem tři, a to 

překladatelé Pavel Dominik a Ladislav Nagy a nakladatelka Ivana Pecháčková. Dominik 

podle svých slov knihu vybral „pro čirou radost nejen ze čtení téhle kouzelně ilustrované 

rozpustilosti, ale i z potvrzení skutečnosti, že Šrutova nevyčerpatelná invence posunuje 

hranice kvality v daném žánru“.172 Nagy pak Lichožrouty označuje za „nádhernou knihu, 

textem i obrazem“.173 O rok později se Lichožrouti v této anketě objevují opět, tentokrát 

pro ně hlasovala básnířka Viola Fischerová.174 V únoru roku 2009 vychází recenze Daniely 

Iwashity, v březnu Lidové noviny publikují článek rozebírající nominace na cenu Magnesia 

Litera, Lichožrouti jsou zde ale představeni pouze ve výčtu nominací.175 

K prvnímu dílu trilogie vyšlo ve sledovaných periodicích celkem sedm literárně-kritických 

reflexí. Z literárně zaměřených časopisů se mu věnoval Tvar, A2 a Host, z dalších tištěných 

periodik pak Hospodářské noviny a Lidové noviny. Z internetových zdrojů se objevily 

příspěvky na zpravodajském webu Aktuálně.cz. Protože Lichožrouti vyšli také 

v cizojazyčných překladech, byla do práce zařazena německy psaná recenze 

ze zpravodajského webu Der Tagesspiegel. Ta hodnotí knihu v německé verzi, jejíž autory 

jsou překladatelé Alexander Kratochvila a Andreas Tretner. 

První díl Lichožroutů byl vydán 20. listopadu 2008 a už 28. listopadu vyšel ve sledovaných 

periodicích první literárně-kritický text, a to v Hospodářských novinách, kam recenzi 

napsal Petr Matoušek. Matoušek v ní pod názvem „Na lichost je nejlepší lichožrout“, 

 
169POKORNÝ, Marek, BENEŠOVÁ, Petra. Děti milují fantasy. Hlavně Pottera. Hospodářské noviny. 

2009, 53(70), 4. 
170KOUBA, Karel. Do Rukopisu Grögerové přibyly dvě Litery. Hospodářské noviny. 2009, 53(76), 9. 
171Kniha roku je anketa pořádaná Lidovými novinami na základě hlasování spisovatelů, překladatelů, editorů, 

literárních kritiků, humanitních i přírodních vědců, politiků a jiných osobností literárního a veřejného života. 

Kniha roku Lidových novin. In: Databáze knih [online]. [cit. 2021-03-29]. 

Dostupné z: https://www.databazeknih.cz/literarni-ceny/kniha-roku-lidovych-novin-33 
172 Jak hlasovali účastníci ankety Kniha roku 2008. Lidové noviny. 2008, 21(296), 18-24. 
173Tamtéž. 
174 Jak hlasovali účastníci ankety Kniha roku 2009. Lidové noviny. 2009, 22(295), 22-25. 
175HORÁK, Ondřej.Tereza Boučková má smůlu. Lidové noviny. 2009, 22(59), 19. 
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kladně hodnotí Šrutův styl psaní a jeho smysl pro humor, který označuje za „bujarý, 

„červotočivý“ a přirozeně účinný“.176 Šruta pak označuje za „nejpilnějšího českého 

přímluvce tradice nádherně smysluplného nesmyslu“.177 Šrut podle něj v knize popisuje 

dobrodružství lichožroutů „s blaženou moudrostí tvůrců, kteří »dědství« pochopili jako 

prostor pro druhé dětství, tedy ku prospěchu čtenáře i české literatury 

pro nejmenší obecně.“178 Oceňuje autorovu hru s jazykem a absurditu, kterou s sebou 

přináší. Šrutovu jazykovou hravost popisuje jako „něžně otrlé zacházení s mateřštinou“.179 

V souvislosti s tím ho přirovnává k německému básníkovi Christianu Morgensternovi. 

Tohoto autora také uvádí jako možnou Šrutovu inspiraci, i když zároveň dodává, že Šrut 

při psaní knihy uplatnil „ryze autorský přístup“.180 Zmiňuje také postavy pidilidí 

ze stejnojmenné knihy (1952) od Mary Nortonové. Tito malí tvorové si od lidí, podobně 

jako lichožrouti, „půjčují“ drobné věci. Proti dalším vlivům se vymezuje. Vyzvedává také 

skutečnost, že kniha nemá snahu se za každou cenu zalíbit dětem, neobsahuje příliš okatá 

ponaučení a ani jednoznačný přímočarý happy end. Matoušek o tom ve své recenzi uvádí: 

„Kniha postrádá rozkochané maminkovské žvatlání o neohrožených ňufíčcích, k němuž 

ve snaze o tentýž efekt dospěly mnohé dnešní přírůstky do pohádkového inventáře, 

a naopak zostra a novátorsky angažuje do hry slušně organizovaný zločin či asijské 

hokynáře ze čtvrtí, kde je nouze o supermarkety.“181 V souvislosti s tím knihu přirovnává 

k dílům Astrid Lindgrenové. Všímá si také umístění příběhu do všedního prostředí a toho, 

že humor není jen jazykový, ale i situační. Na závěr zmiňuje potenciál knihy a podotýká, 

že knihu „stěží přehlédnou porotci výročních literárních cen v příslušné kategorii“.182 

Další recenze vyšla až po Novém roce - 8. ledna 2009, a to v kulturním periodiku Tvar 

pod názvem „MI-STŘÍÍÍ!“. Hned v úvodu její autor Gabriel Pleska Lichožrouty a výkon 

Pavla Šruta a Galiny Miklínové přirovnává k vítěznému zápasu v hokeji: „Kdyby literatura 

byla hockey, křičelo by se právě, že kdo neskáče, není Čech. Nebo tak něco. Vyhráli 

jsme!“183 Všímá si též možného zahraničního potenciálu knihy („Zatím se to ještě moc 

neví a je jen na obratnosti literárních agentů, jestli se to někdy dozvědí za českými 

 
176MATOUŠEK, Petr. Na lichost je nejlepší lichožrout. Hospodářské noviny. 2008, 52(233), 11. 
177Tamtéž. 
178Tamtéž. 
179Tamtéž. 
180Tamtéž. 
181Tamtéž. 
182Tamtéž. 
183PLESKA, Gabriel. MI-STŘÍÍÍ! Tvar. 2009, 20(1) 
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hranicemi.“184). Lichožrouty označuje za příběh o dospívání a o tom, „jak ho urychlí 

dobrodružný příběh, který začíná droboučkou lumpárnou a ve kterém jde nakonec div ne 

o život.“185 Všímá si toho, že lichožrouti přebírají lidské vlastnosti, hlavní postavu Hihlíka 

označuje za „jakéhosi lichožroutského skautíka“.186 Stejně jako Matoušek oceňuje Šrutovu 

práci s jazykem, která je pro autora typická. K tomu vyzvedává i příběh, který je podle 

Plesky vystavěn „s bravurou zkušeného architekta“.187 Poukazuje na to, že přestože Šrut 

takto rozsáhlou prózu zpracoval poprvé, je velice zdařilá. Tak jako Matoušek si všímá 

zasazení příběhu do všedního prostředí, ve kterém se čtenář dokáže najít: „Je to město 

poněkud omšelé, všední, obyčejné. Egon Vavřinec stejně jako já nakupuje u Číňana 

na rohu a říká pánovi Li-ku Karlíku, tak jako si stálí zákazníci od nás z okolí vymysleli 

české jméno pro toho našeho.“188 Tato všednost a obyčejnost prostředí, kde se příběh 

lichožroutů odehrává, dodává příběhu určité realističnosti, která ve čtenářích probouzí 

fantazii, jak si Pleska všímá: „A že stejně jako já budou (čtenáři) hledat ta místa v bytě, 

kde tak lichožrouti většinou mívají ukrytá dvířka do svých pokojíčků, a dumat, jak asi 

vypadá ten jejich lichožrout.“189 Z toho vyplývá, že knihu vnímá jako přístupnou 

i dospělým čtenářům. Tento fakt také dokládá i dále v recenzi, kde v souvislosti s tím 

zmiňuje například pojmenování některých postav podle názvů alkoholu (Tulamor, 

Vavřinec). Pleska se taktéž věnuje možným příbuzným literárním tvorům, 

podobným lichožroutům. Zmiňuje, že další recenzenti nalezli „strašidlo, které žere 

kapesníky“ od Christiana Morgensterna a jak podotýká: „o kapesníkožroutech najdeme 

zmínku i v přítomné knížce“.190 Naopak proti k přirovnávání lichožroutů k pidilidem se 

vymezuje, stejný názor má i na mumínky z knih Tove Janssonové (1945–1970). K těmto 

postavám uvádí, že jsou jim „podobné maximálně vnějškově a lichožroutům 

nepříbuzné“.191 Na závěr píše Pleska i o Galině Miklínové a označuje způsob, jakým 

nakreslila lichožrouty za „neodolatelný“.192 

V únoru stejného roku publikovala svou recenzi i Daniela Iwashita, a to v periodiku Lidové 

noviny. Iwashita Lichožrouty charakterizuje jako „vývojový román, v němž se z osamělého 
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dítěte se srdcem na dlani stává samostatný kluk se srdcem na pravém místě“.193 Zároveň je 

přirovnává k seriálu díky „krátkým pointovaným kapitolám“194. Ty podle ní také dělají 

z knihy „ideální četbu na pokračování pro celou rodinu“.195 Za hybnou sílu knihy pak 

označuje „vzájemné hledání a ztrácení nějakého protějšku v lásce, přátelství, úsilí 

či boji“.196 Stejně jako autoři předchozích recenzí si v té své Iwashita všímá přístupnosti 

knihy pro dospělé čtenáře, knihu označuje za „výpravnou prózu pro všechny generace“.197 

Stejně jako Pleska pak zmiňuje postavy pojmenované po značkách alkoholu (Tulamor, 

Mojita), k tomu ještě připomíná i různé narážky, které Šrut zakomponoval do textu, a které 

ocení nejspíše jen dospělí (jako příklad uvádí „Vasil byl blažený“). Při popisu motivů 

v knize si Iwashita všímá také některých vážnějších témat, která se v knize objevují, jako 

například motivy pokojné smrti, lásky, moudrosti či nezávislého života. Pozornost věnuje 

i Šrutovu stylu, knihu označuje jako „radost z řeči, z dialogů“.198 Vyzvedává také ilustrace 

Miklínové, díky nimž podle Iwashity roste i počet zapamatovatelných postav. Oceňuje také 

to, že se Šrutem dokáže Miklínová držet krok a její ilustrace nejen doprovázejí Šrutův text, 

ale dokonce ho i doplňují. Jak uvádí: „Galina Miklínová vnáší do Šrutových knih šťastnou 

a živelnou invenci, ale také jemný soulad a příjemně ironický komentář: v Lichožroutech 

oponožkovala dokonce i obligátní informaci o dotaci ministerstva kultury.“199 Recenzentka 

také vyzvedává i předchozí díla a spolupráci autorské dvojice, které označuje za „vzácný 

příklad tvůrčí souhry“.200 Celkově knihu velmi kladně hodnotí a označuje ji za „ukázku 

dokonalého výtvarného, slovesného i knižního řemesla“, i když si klade otázku, zda se 

v knize najde „také osamělý malý čtenář, který se ve světě lidí zrovna cítí docela ztracený 

a lichý“.201 Stejně jako předchozí recenzenti si uvědomuje potenciál knihy, v tomto případě 

má na mysli možnosti audiovizuálního zpracování. 

Kulturní čtrnáctideník A2 vydal ke knize recenzi v březnu 2009. Pro rubriku Knihy ji 

napsala Magdalena Wagnerová. Lichožrouty označuje za „příběh plný napětí, 

dobrodružství, omylů, nedodržených slibů, zrady a pomsty“.202 Podobně jako Pleska 
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zdůrazňuje fakt, že lichožrouti přebírají lidské vlastnosti a hlavní postavu Hihlíka 

přirovnává k „hrdinům dickensovského typu kteří jsou stejně jako malý lichožrout Hihlík 

opuštěni svými rodiči a jsou nuceni spolehnout se sami na sebe.“.203 Taktéž se pokouší 

přirovnat lichožrouty k jiným literárním tvorům, zmiňuje například pižďuchy 

ze stejnojmenné knihy Václava Havla (2003), nebo už výše uvedené pidilidi. Jak 

ale podotýká, tito tvorové jsou k lichožroutům přirovnáváni hlavně proto, že „daný literát 

zvolil smyšlené postavičky, nejrůznějším způsobem sužující lidské pokolení“204 

a podobných tvorů by se jistě dalo najít mnohem víc. Sama pak o hledání předobrazů 

lichožroutů uvažuje, zda je vůbec nutné. Taktéž si, jako další recenzenti, všímá 

skutečnosti, že se v knize objevuje humor určený nejen dětským čtenářům. Na rozdíl 

od recenze Petra Matouška Wagnerová považuje závěr knihy za „vzorový happy end“.205 

Nakonec se věnuje ilustracím Galiny Miklínové, které podle ní „s půvabem a nenuceností 

zachycují neznámé pišišvory“, k tomu oceňuje výtvarný motiv ubývající ponožky, který 

knihu ještě více přibližuje dětskému čtenáři, protože „vlídně upozorňuje, jak na tom 

momentálně je,“206 a to mnohem lépe než samotné číslování stran. 

Kromě recenze od Magdaleny Wagnerové se ve stejném čísle čtrnáctideníku A2 objevila 

také každoročně publikovaná sekce věnující se knihám nominovaným na Magnesii 

Literu207, kde porotci této ceny zdůvodňují nominaci jednotlivých děl. Součástí jsou také 

Lichožrouti, k nimž text napsala Jana Čeňková. Ten je ale prakticky identický s tím, který 

o necelý měsíc později vyšel v literárním časopise Host. Článek, který se v Hostu objevil 

v sekci Recenze je ale o něco delší, a protože obsahuje vše, co je obsaženo v A2, rozhodla 

jsem se tuto recenzi rozebrat až v následujícím odstavci. 

Zmíněná recenze v měsíčníku Host tedy vyšla 8. dubna 2009 s názvem Dvakrát pro děti. 

Kromě Lichožroutů se věnuje také knize Prahou kráčí lev od Aleny Ježkové, která byla 

taktéž v roce 2009 nominována na cenu Magnesia Litera. Autorka Jana Čeňková v počátku 

zmiňuje předchozí Šrutovu knihu Příšerky a příšeři, která poprvé obsahovala postavu 

lichožrouta, a v souvislosti s ní oceňuje, že autorskou dvojici Pavla Šruta a Galiny 

Miklínové „neopustila pověstná hravost a souznění na poměrně rozsáhlém textu.“208 

 
203WAGNEROVÁ, Magdalena. Pavel Šrut: Lichožrouti. A2. 2009, 5(6), 28. 
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Podobně jako další recenzenti zmiňuje Šrutovu hru s jazykem a vyzvedává její 

vynalézavost i využití. Jako příklad uvádí vytvoření postavy magistry Miklíkové, která 

vznikla ze zkomoleniny jména ilustrátorky Miklínové. 

Na vznik Jasmíny Miklíkové zavzpomínala sama Miklínová v rozhovoru s autorkou práce: 

„Word neustále opravoval moje jméno na Miklíková. Šíleně mě to otravovalo, Pavlovi to 

přišlo legrační, jak se pořád rozčiluji, stvořil tedy Jasmínu Miklíkovou, aby se to nepletlo 

a zároveň někdo takový opravdu existoval.“209 

Automatická oprava jména Miklínová na Miklíková počítačem se nejspíše stala i Gabrielu 

Pleskovi v recenzi v časopisu Tvar, kde je v popisku k fotografii napsáno právě jméno 

Miklíková místo Miklínová. Tohoto faktu si všimla i Čeňková ve své recenzi, která tam 

tento fakt vypichuje („…třeba ve využití zkomoleniny jména ilustrátorky Miklínové 

(magistra Miklíková), kterou můžeme nalézt zrovna v nedávné recenzi Lichožroutů 

Gabriela Plesky ve Tvaru)“.210 Stejně jako jiní recenzenti zde zmiňuje Čeňková i zasazení 

knihy do reálného prostředí, kde oceňuje Šrutův kritický nadhled „nad konzumentstvím 

a školometstvím všeho druhu“.211 Píše zde například o autorově pohledu na krátkou 

mediální slávu. Stejně jako předchozí recenzenti vyzvedává ilustrace Galiny Miklínové, 

které označuje za „oživení v české ilustrační tvorbě pro děti“.212 Tak jako Iwashita si všímá 

i schopnosti Miklínové oživit Šrutův text: „Rozevlátá kresebnost Galiny Miklínové 

prozrazuje dovednost vystopovat nosné motivy a obohatit je vtipně pojatými detaily 

za hranicemi textu.“213 Celkově knihu Čeňková hodnotí velmi kladně a na závěr v recenzi 

vyzvedává Šruta jako autora: „Málokdy se podaří i tak zkušenému autorovi, jako je Pavel 

Šrut, napsat pohádkový příběh s tak osobitou dávkou humoru, který osvobozuje 

dennodenní rutinu našich životů.“214 

Jen o čtyři dny později po recenzi v časopisu Host publikovala literárně-kritický text 

Milena M. Marešová na zpravodajském webu Aktuálně.cz. Hned na začátku uvádí 

informaci, že se kniha uchází o cenu Magnesia Litera, což ale podle ní není překvapivé, 

 
209Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
210ČEŇKOVÁ, Jana. Dvakrát pro děti. Host. 2009, 25(4), 67-69 
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protože, jak uvádí, Lichožrouti naplňují „koncept moderní pohádky“.215 Stejně jako 

předchozí recenzenti vyzvedává Šrutův styl a cit k jazyku, k tomu píše: „Jemně nadsazený 

způsob melancholického i bláznivého vyprávění je podtrhován občasnými vtípky typu: 

"Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo“.“216 

Jazykovou rovinu pak dokonce označuje za podstatu kvality samotného textu. Podrobněji 

se Marešová zabývá lichožrouty jako tvory. Podobně jako předchozí recenzenti si všímá 

jejich lidských vlastností. Tak jako Pleska oceňuje fantazii, kterou dokážou lichožrouti 

ve čtenářích probudit: „Hlavní roli hraje fantazie, která dokáže nejen vysvětlit záhadu se 

ztrácejícími se fuseklemi, ale nadto umí vykouzlit celý paralelní svět skrytý za zdí. Navíc 

jsou běžně neviditelní, tedy o to víc vzrušující. Nelze je ani vyfotit a natočit kamerou. Je 

možné si je představovat. A díky schopnosti splývat s okolím mohou být všude.“217 Všímá 

si také způsobu, jakým Šrut na lichožrouty nahlíží. Do jejich světa se dostáváme pohledem 

dospělého (skrze prof. ing. René Kadeřábka a Egona Vavřince), což Marešová označuje 

za „šťastnou volbu“.218 Lichožrouty přirovnává k dětem a díky tomu, že do jejich světa 

nahlížíme dospělým pohledem, „působí přirozeně a pochopitelně“.219 Stejně jako 

Matoušek oceňuje, že se Šrut nesnažil násilně „stylizovat do dětského vnímání“.220 

V souvislosti s tím si všímá, podobně jako předchozí recenze, humoru a hravosti, které 

jsou přístupné nejen dětským čtenářům. Jak uvádí: „Lichožrouti jsou logicky vystavěné 

a vtipné čtení, do něhož se promítla chvályhodná zkušenost, že při čtení je nejlépe pobavit 

a potěšit zároveň děti i dospělé.“221 K tomu, opět podobně jako Matoušek, vyzvedává fakt, 

že příběh neobsahuje příliš okaté ponaučení, které je ještě k tomu přinášeno skrze humor. 

V souvislosti s knihou také zmiňuje Alenku v kraji divů a za zrcadlem Lewise Carrolla 

a Nekonečný příběh Michaela Endeho. Podle ní je „koncept kooperace mezi reálným 

a smyšleným světem těmto dílům vlastně podobný,“ i když principově opačný, protože 

„onen samostatně žijící prostor proniká do lidské reality“.222 Zmiňuje zde i ilustrace 

 
215MAREŠOVÁ, Milena M. Pavel Šrut vypátral, kdo nám žere ponožky. Lichožrouti. In: Aktuálně.cz 

[online]. 12. 4. 2009 [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/pavel-srut-

vypatral-kdo-nam-zere-ponozky-lichozrouti/r~i:article:634544/ 
216 MAREŠOVÁ, Milena M. Pavel Šrut vypátral, kdo nám žere ponožky. Lichožrouti. In: Aktuálně.cz 

[online]. 12. 4. 2009 [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/pavel-srut-
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Miklínové, v souvislosti s nimi uvádí, že je kniha vydávána „v půvabné úpravě“.223 

Jako poslední vyšla ve sledovaných periodicích recenze na zpravodajském webu 

Der Tagesspiegel, která byla publikována až v roce 2018, kdy vyšel německý překlad 

Alexandera Kratochvila a Andrease Tretnera. Autor recenze, Ulrich Karger, ho velmi 

dobře hodnotí a oceňuje, že během překládání do němčiny z knihy nevymizel Šrutův 

humor, u něhož si všímá, tak jako další recenzenti, že je vtipný i pro dospělé čtenáře, 

a že knihu shledají „nejen děti napínavou a zábavnou“. Děj Lichožroutů popisuje Karger 

jako „příběh s bouřlivými dobrodružstvími a spoustou situační komedie“,224 Oceňuje také 

vývoj hrdinů a to, že autor neopomíjí „záležitosti srdce, které ovlivňují téměř všechny 

etapy vztahů od přátelství po lásku“.225 Na závěr pak Karger ve své recenzi vyzvedává 

ilustrace Galiny Miklínové a dodává, že kniha by neměla ujít „žádnému dítěti, které nosí 

ponožky“.226 Bohužel velkou část recenze tvoří jen převyprávění děje knihy, prostor 

samotnému hodnocení díla je dán jen v několika odstavcích. 

6.2 Shrnutí 

Reakce na první díl trilogie byly výhradně pozitivní. Kladně byl přijat jak Šrutův text, tak 

ilustrace Galiny Miklínové, oceňován byl i způsob, jakým se tyto dvě složky doplňují 

a prolínají. Miklínová je mnohými vyzvedávána jako Šrutovi rovnocenná tvůrčí partnerka, 

která svými ilustracemi pozvedává hodnotu literárního díla. 

U Šruta je oceňována především jeho hra s jazykem, kritici též vyzdvihují jeho smysl 

pro humor, který je přístupný i pro dospělé čtenáře (a místy jen pro dospělé). Tento fakt 

není u autorské pohádky příliš překvapivý. Sám Šrut uvedl, že by „dětská knížka měla 

v první řadě bavit rodiče, protože to oni knížky kupují – a často je dětem i musejí číst“.227 

Z dospělé stránky knížky je tak (i přes vážná témata zobrazená v knize jako jsou například 

mafie, závislost, zrada a smrt) většina pozornosti recenzentů věnovaná právě tomuto 

humoru. Vyzdvihována je ale také, i když v menší míře, celková přístupnost knihy 

i starším čtenářům a absence přílišné snahy zalíbit se dětským čtenářům. 

 
223 Tamtéž. 
224KARGER, Ulrich. Warum immer nur eine Socke verschwindet. In: Der Tagesspiegel [online]. 3. 5. 2018 
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verschwindet/21236082.html 
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Často je Šrut přirovnáván k Christianu Morgensternovi, a to jak z hlediska jazykové 

hravosti, tak kvůli jisté podobnosti lichožroutů ke „strašidlu, které žere kapesníky“ z jeho 

básně Strašidlo. Toto přirovnání je pochopitelné, neboť jak Morgenstern, tak i Šrut, se 

věnovali nonsensové poezii a lichožrout se stejně jako Morgensternovo strašidlo poprvé 

objevil v básni. I způsob, jakým autoři popisují uvedené postavy, jsou podobné:  

„Strašidlo, které žere kapesníky, doprovází tě na cestách, žere ti z kufru, zpod polštáře, 

z nočního stolku, z ruky, jako pták…“228 (Ostrov, kde rostou housle, 1987) 

„Pět ponožek ke sváče, nejmíň sedm k večeři, pak vyklouzne ze dveří a hurá zas 

k sousedům!“229 (Příšerky a příšeři, 2005) 

Navíc se na překladu sbírky Ostrov, kde rostou housle obsahující zmíněné Morgensternovy 

verše, Šrut i sám podílel. Je ale nutno dodat, že konkrétně v případě Morgensternovy básně 

Strašidlo, kde se daná postavička objevuje, se překladu chopil Ivan Wernisch. Podle mého 

názoru je tedy toto přirovnání na místě. 

Rozhodně je na místě i přirovnání k pidilidem z knih Mary Nortonové, protože, jak uvádí 

Wagnerová, stejně jako lichožrouti „sužují lidské pokolení“230. Lidé taktéž o jejich 

existenci nic neví, vidí jen výsledky jejich „krádeží“. Názor Petra Matouška, že jsou 

lichožroutům podobní „maximálně vnějškově“231, není plně na místě, neboť pidilidé jsou 

zobrazování jako miniaturní lidé, zatímco lichožrouti jsou ponožkoví tvorové s chobotem. 

Je zde ale nutno také uvést, že sám Šrut uvedl, že Pidilidi před napsáním knihy neznal, 

a tedy nemohli být jeho inspirací.232 

Naopak s mumínky Tove Janssonové spojuje lichožrouty jen velmi málo. Mumínci žijí 

ve svém vlastním světě, s postavami, které jsou vzhledově podobné lidem, jednají jako by 

nebyli od nich odlišní. Lze zde najít určitou podobnost ve vzhledu, ale jen velmi 

vzdálenou. To by se dalo uvést i u Havlových pižďuchů. 

To, že se tvorové podobní lichožroutům v literatuře vyskytují, připouští i sama Galina 

Miklínová, která se těmito literárními příbuznými dokonce zabývala. Jako příklad uvedla 

mimo jiné Zeměplochu Terryho Prachetta, kde se v jednom z výčtů prapodivných tvorů 

 
228BRUKNER, Josef a Pavel ŠRUT, eds. Ostrov, kde rostou housle. Praha: Albatros, 1987. s. 129. 
229ŠRUT, Pavel. Příšerky & příšeři. Ilustroval Galina MIKLÍNOVÁ. Praha: Paseka, 2005. s. 64. 
230WAGNEROVÁ, Magdalena. Pavel Šrut: Lichožrouti. A2. 2009, 5(6), 28. 
231MATOUŠEK, Petr. Na lichost je nejlepší lichožrout. Hospodářské noviny. 2008, 52(233), 11. 
232FENCL, Ivo. Pavel Šrut o Lichožroutech, tajemných žroutech ponožek. In: Čítárny [online]. 21. 4. 2018 

[cit. 2021-03-30]. Dostupné z: https://www.citarny.cz/knihy-lide/o-knihach-a-lidech/spisovatele-a-detske-

knihy/srut-lichozrouti-rozhovor 
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objevuje ponožkožrout.233 

Kromě humoru v jazykové stránce textu Lichožroutů, je oceňována i komika situační, 

stejně tak jako realistické, čtenářům blízké prostředí. Kniha je často chápána jako vývojový 

román, který sleduje dospívání lichožrouta Hihlíka. 

Média dala literární kritice tohoto díla poměrně velký prostor k jeho hodnocení. Většina 

publikovaných textů je velmi zdařilých, části z nich bych ale vytkla neustálou snahu hledat 

knize možné vzory. Ve většině případů se jednalo o zbytečnost, čehož si všímá i jedna 

z recenzentek Magdalena Wagnerová („Pokud je ale vůbec nutné v tomto svébytném 

příběhu o žroutech ponožek hledat možné inspirační předobrazy, …“234). 

Osobně bych vyzvedla recenzi Daniely Iwashity v Lidových novinách. Iwashita svá tvrzení 

pečlivě dokládá argumenty, na knihu nehledí jen povrchně, rozebírá postavy i motivy 

v knize a všímá si i drobných detailů, a to nejen v textové rovině díla, ale i v té ilustrační 

(například si všímá „oponožkování“ informace o dotaci ministerstva kultury). 

Detailnější je také recenze Mileny M. Marešové na webu Aktuálně.cz, která taktéž své 

argumenty pečlivě dokládá, a to často vhodně vybranými citáty z knihy. Zajímavý je i její 

postřeh ohledně vhodně zvoleného vypravěče v podobě dospělého, čímž Šrutovo psaní 

působí přirozeněji. Za nejslabší bych označila německou recenzi Ulricha Kargera, který 

ve většině svého textu jen parafrázuje děj knihy a hodnocení díla samotného se věnuje jen 

minimálně a velmi povrchně. 

Mimo literárně-kritické texty se sledovaná média knize věnovala především v souvislosti 

s různými oceněními a anketami. Největší pozornost pak získala ve vztahu k ceně 

Magnesia Litera. 

6.3 Literárně-kritická reflexe pohádkového románu Lichožrouti se 

vracejí 

Druhému dílu Lichožrouti se vracejí se sledovaná média věnovala nejméně ze všech dílů 

trilogie. Mediální ohlas knihy byl sledován v období od září 2010, kdy byla kniha vydána 

nakladatelstvím Paseka, do konce roku 2011. Kromě několika zpráv k němu byl 

publikován pouze jeden literárně-kritický text. 

Kulturní periodika a weby knize věnovaly minimální pozornost. Časopisy A2, Host a Tvar 

 
233Viz příloha č. 1, Rozhovor s Galinou Miklínovou vedený po e-mailu v říjnu roku 2020 
234 WAGNEROVÁ, Magdalena. Pavel Šrut: Lichožrouti. A2. 2009, 5(6), 28. 
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a internetový portál iLiteratura.cz nepublikovaly žádnou recenzi na dílo. 

Týdeník Rozhlas věnoval jeden text audioverzi Lichožrouti se vracejí, a to i proto, že ji 

připravoval Český rozhlas. Připravil dvě varianty, první zahrnující celý pohádkový román, 

druhou obsahující jen upravené části pro rozhlasové uvedení. Režisér projektu Aleš Vrzák 

uvedl, že si nebyl jistý „jak vltavští posluchači Lichožrouty přijmou, protože 

na děti se stanice jinak nespecializuje“235, jak ale dodal, Šrutova tvorba „jistě těší jak děti, 

tak dospělé“.236 K tomu knihu označuje jako ideální případ „pro rodinné poslouchání“.237 

Z denního tisku recenzi publikovaly Hospodářské noviny, kromě toho ale informovaly 

pouze o převedení díla do formy audioknihy. Lidové noviny k dané knize nevydaly žádný 

kriticko-literární text, stejně jako u předchozího dílu se ale kniha objevila v článku, 

uvádějícím, jak hlasovali účastníci ankety Kniha roku. Lichožrouti se vracejí se zde 

objevili dvakrát. 

Literárně-kritický text vydaly pouze Hospodářské noviny, kde se recenze opět ujal Petr 

Matoušek. Zatímco v recenzi k prvnímu dílu trilogie Lichožrouti Petr Matoušek autorům 

nic nevytkl, u druhého dílu už nalézá určité nedostatky. 

Hned v úvodu Matoušek Šruta označuje za „nejvýraznějšího soudobého mužského autora 

knih pro nejmenší“.238 V souvislosti s tím se vrací k tomu, že spisovatel vstoupil literatury 

pro děti spíše z nutnosti kvůli normalizaci, ale na rozdíl od mnoha dalších autorů u dětské 

literatury zůstal i po roce 1989. Označuje ho za všestranného literáta a připomíná, 

že Lichožrouti získali ocenění Magnesia Litera a Šrutovi také vynesli účast v souboji 

o medaili Hanse Christina Andersena IBBY. K prvnímu dílu dodává, že „rozčeřil stojaté 

vody původní tvorby pro děti, prožívající největší krizi za poslední dekády“.239 Stejně jako 

v recenzi k prvnímu dílu, oceňuje to, že se Šrut nesnaží násilně zalíbit dětem. Jak 

podotýká: „Není snadné prosadit něco tak troufalého v době, kdy jsou nedospělí čtenáři 

krmeni buď tisícerým fantasy na jedno mystické brdo, nebo pohádkami mamin, které 

ponoukány slastmi rodičovství sepisují přeslazené příhody skřítků, ňufíčků & spol.“240 

Opět se zde v souvislosti s tím Matoušek vrací k pojmu „druhé dětství“.241 Taktéž 

 
235Týdeník Rozhlas. Pozor na ponožky, lichožrouti se vracejí!. Týdeník Rozhlas. 2011, 21(27), 10. 
236Tamtéž. 
237Tamtéž. 
238MATOUŠEK, Petr. Lichožrouti. Hospodářské noviny. 2010, 54(231), 13. 
239 Tamtéž. 
240 Tamtéž. 
241Tamtéž. 
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připomíná Christiana Morgensterna, ke kterému Šrutovu tvorbu přirovnával už 

i v předchozí recenzi. Opět vyzvedává Šrutův styl psaní a jeho smysl pro humor. 

Na lichožroutí dobrodružství podle Matouška „hledí v oblíbeném „červotočivém 

světle““.242 Jak ale uvádí, oproti prvnímu dílu je míra jazykového humoru v pokračování 

menší a Šrut se spoléhá spíše na situační komedii, která ale podle Matouška nevyniká 

„takovou hutností ani originalitou výrazu“.243 Větší prostor proto v recenzi věnuje ději. 

Zmiňuje zde oživení záporné postavy (Kudly Dederona), což je věc, která se v literatuře 

objevuje poměrně často. Jak k tomu Matoušek uvádí: „Předčit však toutéž metodou sama 

sebe v době nafukovaných seriálů je daleko těžší než prosadit se s neslýchaným nápadem 

ve chvíli, kdy naše dětská literatura trpí nedostatkem kvalitních děl. I takový nápad má 

svůj vymezený čas i prostor a nelze ho bez rizika donekonečna natahovat jako silon.“244 

K tomu dodává, že se Šrutovi „podařilo pouze zopakovat již řečené a místy se ztratit 

v mnohomluvnosti,“ a že třetí díl by se mohl stát nadbytečným a „značně nahlodat 

subtilnost příběhu o nitkách samoty, která představuje vážnější problém, než se na první 

přečtení zdá“.245 

6.4 Literárně-kritická reflexe pohádkového románu Lichožrouti navždy 

Mediální ohlas knihy byl sledován v období od května 2013, kdy byla kniha vydána 

nakladatelstvím Paseka, do konce roku 2014. Kulturní periodika a weby knize věnovaly 

větší pozornost než předchozímu dílu. Časopis A2 publikoval anketu „o dětské knize 

ve vzpomínkách a dnes,“246 ve které literární osobnosti mimo jiné odpovídají na otázku 

„Které knihy současné dětské literatury, anebo jejich adaptace, vás zaujaly?“ Literární 

teoretik Petr A. Bílek na tuto otázku odpovídá právě uvedením trilogie Lichožrouti, 

ke kterým uvádí: „Čas myslím ukáže, že jde o monument, je to takový Pán prstenů 

po česku.“247 

Literární měsíčník Host publikoval text Jaroslava Provazníka, v němž rozebírá stav 

literatury pro děti a mládež v roce 2013. Vyjadřuje se zde k pohádkové próze, která podle 

něj má „v posledních letech často podobu groteskních, někdy až crazy příběhů nebo se 

 
242 MATOUŠEK, Petr. Lichožrouti. Hospodářské noviny. 2010, 54(231), 13. 
243 Tamtéž. 
244 Tamtéž. 
245 Tamtéž. 
246 ČINÁTLOVÁ, Blanka. Já jako dítko… A2. 2014, 10(4), 4. 
247 Tamtéž. 
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inspiruje dobrodružnými, někdy až akčními příběhy“248. V souvislosti s tím zmiňuje 

Lichožrouty navždy, ke kterým uvádí, že se v nich „mísí fantastické motivy s prvky 

thrilleru a parodie“.249 Delší verze tohoto článku pak vyšla na webu iLiteratura.cz.250 

Kulturní portál iLiteratura.cz k pohádkovému románu zveřejnil nejprve recenzi. V roce 

2013 dílo také zařadil do výběru nejlepších knih roku. Lichožrouti navždy jsou v něm 

ale pouze uvedeni ve výčtu knih, které se do vlastního seznamu nevešly.251 Knižní série 

o lichožroutech je také uvedena jako jeden z „25 milníků 25 polistopadových let“.252 

V tomto článku se Pavel Mandys snaží představit vývoj české literatury prostřednictvím 

významných titulů. Trilogie Lichožrouti je vybrána pro rok 2010, kdy vyšel druhý díl série 

Lichožrouti se vracejí. Jak uvádí Mandys, Lichožrouti jsou „jedna z mála domácích knih 

pro děti, která si dokázala vydobýt jejich masovou pozornost bez podpory filmu či televize, 

přičemž jásala i kritika a pršely literární ceny.“253 

K pohádkovému románu Lichožrouti navždy vyšly ve sledovaných periodicích 

a zpravodajských webech čtyři literárně-kritické texty. Jeden se objevil na kulturním 

portálu iLiteratura.cz, z denního tisku publikovala recenzi Mladá fronta DNES. 

Hospodářské noviny k Lichožroutům navždy napsaly pouze krátký hodnotící text. Je také 

nutno dodat, že uvedený článek pojednává o audio verzi, nikoliv o tištěné verzi knihy. 

Týdeník Rozhlas pak dílu věnoval krátký hodnotící text, který je ale spíše anotací. 

Jako první publikovala literárně-kritický text Mladá fronta DNES. Ten vyšel 7. května 

2013 a jeho autorkou je Klára Kubíčková. V úvodu se věnuje spíše trilogii jako celku. 

Připomíná, že Lichožrouti získali pod hlavičkou ceny Magnesia Litera titul Kniha 

desetiletí pro děti a mládež. Dále uvádí, že jsou jedinou českou knihou pro děti, která 

dokáže prodejem konkurovat zahraničním publikacím. První a druhý díl pak hodnotí jako 

„stejně silné“.254 Lichožrouti navždy označuje za „vtipné, napínavé a nečekaně 

 
248 PROVAZNÍK, Jaroslav. Ambice a řemeslo. Host. 2014, 30(1), 21-29 
249 PROVAZNÍK, Jaroslav. Ambice a řemeslo. Host. 2014, 30(1), 21-29. 
250 PROVAZNÍK, Jaroslav. Ambice a řemeslo několik poznámek o literatuře pro děti a mládež v roce 2013 

(in Host). In: iLiteratura.cz [online]. 22. 2. 2014 [cit. 2021-04-02]. Dostupné 

z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/32765/ambice-a-remeslo-nekolik-poznamek-o-literature-pro-deti-a-

mladez-v-roce-2013-in-host 
251 Nejlepší knihy roku 2013. In: iLiteratura.cz [online]. 8. 12. 2013 [cit. 2021-04-02]. 

Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/32449/nejlepsi-knihy-roku-2013 
252MANDYS, Pavel. 25 milníků 25 polistopadových let. In: iLiteratura.cz [online]. 20. 11. 201 [cit. 2021-04-

02]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/33951/25-milniku-25-polistopadovych-let 
253 Tamtéž. 
254 KUBÍČKOVÁ, Klára. Lichožrouti se vracejí. Vtipní, napínaví, bohužel už poslední. Mladá fronta DNES. 

2013, 24(106), 12. 
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zašmodrchané čtení“.255 Vyzvedává Šrutovu hru s jazykem, oceňuje i jeho „smysl 

pro akční příběhy“256 a vytváření napětí. Pohádka pak podle ní přechází až do detektivního 

thrilleru. Celkově knihu hodnotí osmdesáti procenty. 

Týdeník rozhlas publikoval text s názvem „Vytipováno“. V něm je věnován jeden odstavec 

různým druhům kultury (film, kniha, výstava). Z knih jsou zde vybráni právě Lichožrouti 

navždy, ke kterým je napsaná krátká anotace. Je zde uvedeno, že kniha potěší i dospělé 

čtenáře, pokud jsou v něm ochotni „stopovat parodii vědeckého bádání“.257 Na závěr 

uvádí, že je to kniha „chytrá, chytlavě napsaná, probouzí představivost“.258 Ilustrace 

Galiny Miklínové jsou pak označovány za „roztomile naivistické“.259 

Třetí literárně-kritický text vyšel 12. září 2013, kdy David Kroča publikoval recenzi 

na kulturním portálu iLiteratura.cz. Podobně jako Kubíčková v periodiku Mladá fronta 

DNES, začíná Kroča připomenutím cen, které získal první díl Lichožroutů. Ten byl podle 

Kroči dokonale vystavěn: „Příběh těžil ze slibného napětí mezi světem nenasytných 

požíračů ponožek a lidí, kteří o podivných stvořeních nemají tušení. Z kontextu současné 

české tvorby pro děti a mládež kniha vyčnívala jak jazykovým humorem, tak originálně 

využitým tématem outsiderství.“260 Podobně jako Kubíčková si všímá toho, že žánrově se 

pohádka přesouvá do roviny detektivky. K tomu dodává, že v knize „sílí rysy vývojového 

románu“,261 což ilustruje na hlavních postavách lichožroutů, které vyrůstají a dospívají. 

Kroča zde upozorňuje na to, že tento fakt je přijímán „bez příkras“262, Šrut „nezastírá, 

že k němu patří těžké hledání odvahy k samostatným rozhodnutím, loučení s blízkými 

i citové vyzrávání“.263 Za nejlepší aspekt tohoto díla považuje Kroča skutečnost, že díky 

tomu, že se jedná o poslední díl trilogie, si Šrut může dovolit uzavřený konec, který je 

realisticky „smutný i šťastný“. Opět je zde věnován prostor Šrutově hře s jazykem, u které 

si recenzent všímá, že se projevuje hlavně skrze analogie s lidským světem (jako příklad 

uvádí hru „černá fusekle“, která je jakousi obdobou lidského černého Petra či slovní 

 
255 Tamtéž. 
256 KUBÍČKOVÁ, Klára. Lichožrouti se vracejí. Vtipní, napínaví, bohužel už poslední. Mladá fronta DNES. 

2013, 24(106), 12. 
257 PILÁTOVÁ, Agáta, JAROŠ, Jan, PRAŽAN, Bronislav. Vytipováno. Týdeník Rozhlas. 2013, 23(32), 19. 
258 Tamtéž. 
259 Tamtéž. 
260 KROČA, David. Šrut, Pavel: Lichožrouti navždy. In: iLiteratura.cz [online]. 12. 9. 2013 [cit. 2021-04-

04]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/31989/srut-pavel-lichozrouti-navzdy 
261 Tamtéž. 
262 Tamtéž. 
263 Tamtéž. 
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spojení „praní špinavých ponožek“). Zmínku dostávají i ilustrace Galiny Miklínové, 

k jejímž výtvarným schopnostem Kroča uvádí: „…(Miklínová) maluje obrázkové iniciály, 

„místa činů“ i fantastické postavičky s takřka filmařským smyslem pro detail.“264 Dále 

oceňuje její schopnost ztvárnit lehce na první pohled rozpoznatelné postavy, a to i přesto, 

že jich je v knize velké množství. 

V prosinci pak v Hospodářských novinách vychází článek s názvem „Mikulášské napříč 

žánry“, který hodnotí především literární díla. U Lichožroutů navždy se věnuje audioverzi 

knihy. Dílo je zde zmiňováno v souvislosti s „poetikou anglosaských pohádek“ a „duchem 

foglarovek“265, kterému není cizí „nic mafiánského“266 Je zde taktéž připomenuto, že první 

díl trilogie vyhrál cenu Magnesia Litera a stal se knihou desetiletí. Tu podle nich kniha 

získala díky „neotřelému dadaismu“,267 jak ale v článku uvádí: „postupně se v ní prosadila 

tichá víra, že nitky příběhu navedou dnešní bludné samotáře k soužití v páru.“268 

6.5 Shrnutí 

Reakcí na knihy Lichožrouti se vracejí a Lichožrouti navždy bylo méně než u prvního dílu, 

což se silně projevilo i u počtu literárně-kritických textů. Zatímco druhému dílu 

Lichožrouti se vracejí kulturní periodika a weby prakticky nevěnovaly pozornost, třetí díl 

Lichožrouti navždy vyvolal zase menší pozornost denního tisku. 

V literárně-kritických textech byla opět oceňována přístupnost knih nejen dětským 

čtenářům, ale i těm dospělým. Oceňován byl taktéž Šrutův styl psaní a jeho hra s jazykem. 

V souvislosti s tím ale byla vznesena výtka, že druhý díl Lichožroutů už neobsahuje tolik 

jazykové hravosti jako díl předchozí. Vytýkáno bylo také, že Lichožrouti se vracejí 

nepřinesli do trilogie nic nového. 

S dalšími díly je větší pozornost věnována dějové stránce knihy. Vyzvedává se zejména 

její akčnost, Lichožrouti navždy jsou pak žánrově řazeni k detektivce či až k detektivnímu 

thrilleru. Oceňován je i nejednoznačně vyznívající závěr tohoto díla. 

Ilustrace Galiny Miklínové jsou v recenzích stále oceňovány, i když je jim v literárně-

kritických textech věnována menší pozornost. Opět zde dochází k vyzvedávání její 

 
264 KROČA, David. Šrut, Pavel: Lichožrouti navždy. In: iLiteratura.cz [online]. 12. 9. 2013 [cit. 2021-04-

04]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/31989/srut-pavel-lichozrouti-navzdy 
265 ŠEK. Mikulášské napříč žánry. Hospodářské noviny. 2013, 57(237), 7. 
266 Tamtéž. 
267 Tamtéž. 
268 Tamtéž. 
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schopnosti nakreslit na první pohled rozeznatelné postavy, a to přesto, že jich je v knize 

velké množství. 

V recenzích se tentokrát už příliš neřeší, zda se postavy lichožroutů podobají dalším 

literárním tvorům. K porovnávání už dochází převážně pouze s předchozími díly série. 

Lehce jsou pak zmíněna díla s podobnou atmosférou či stylem psaní (například foglarovky 

a opět je zde uveden Christian Morgenstern). 

I přes některé výtky jsou však jednotlivé díly stále relativně kladně hodnoceny. Literárně-

kritickým textům k pohádkovému románu Lichožrouti navždy bylo ale dáno méně prostoru 

k hodnocení než u prvního dílu. Až na detailnější recenzi Davida Kroči na portálu 

iLiteratura.cz, jsou zbylé texty krátké a reflexe samotné knihy se v nich objevuje jen 

v několika větách, a to jen velmi povrchní. Klára Kubíčková pak má ve svém literárně-

kritickém textu pro Mladou frontu DNES větší prostor, při hodnocení díla ale nejde příliš 

do hloubky, spíše jen komentuje na první pohled jasná fakta. 

David Kroča ve své recenzi přináší zajímavý pohled na knihu. Vhodně se vrací 

k předchozím dílům a využívá jich k zasazení Lichožroutů navždy do kontextu. Všímá si 

toho, že jazyková hra se přesunula hlavně do analogií s lidským světem, zmiňuje taktéž 

proměny postav i to, jak ilustrace Miklínové dílo doplňují. Jeho tvrzení jsou podložena 

vhodnými argumenty i citáty z knihy. 

Ke knize Lichožrouti se vracejí vyšel delší literárně-kritický text Petra Matouška, který 

pohádkový román detailněji hodnotí. Stejně jako Kroča knihu zasadil do kontextu, 

tentokrát ale do toho autorského. V případě Matouška bych vytkla opětovnou snahu dílo 

k něčemu přirovnat, samotné recenzi tento fakt nepřispívá, spíše naopak. 

Mimo literárně-kritické texty se sledovaná média knize opět věnovala především 

v souvislosti s různými oceněními a anketami. Pozornost médií se zaměřila i na vznik 

audioverze knihy. Na trilogii už také často nahlížejí jako na klasiku, která se trvale zapsala 

mezi významné zástupce dětské literatury u nás.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce Mediální ohlas trilogie Lichožrouti od Pavla Šruta a Galiny 

Miklínové bylo zmapovat mediální ohlas trilogie Lichožrouti v českých periodikách. 

V teoretické části práce byl vymezen pojem literární kritika. Pozornost byla věnována 

zejména literární kritice zaměřené na tvorbu pro děti a mládež. Další část představila 

jednotlivá sledovaná média a podrobněji je charakterizovala z hlediska publikování 

literárně-kritických textů. Autorská pohádka pak byla definována jako žánr s ohledem 

na literární díla podobná Lichožroutům.  

Další kapitola teoretické části byla věnována samotným autorům trilogie, Pavlu Šrutovi 

a Galině Miklínové včetně charakteristiky jejich vzájemné spolupráce. Poslední kapitola 

teoretické části byla věnovaná přímo knižní sérii Lichožrouti. Byl zde nastíněn vznik 

samotné postavy lichožrouta a cesta této postavy k samostatnému dílu. Zabývala se také 

následným osudem trilogie, a to jejími oceněními, překlady a filmovým a divadelním 

zpracováním. Krátce zde byl také shrnut děj všech tří dílů série. 

V praktické části bylo mapováno mediální přijetí knih ve výše zmíněných periodikách 

a na webových stránkách. Analýza byla rozdělena podle jednotlivých dílů trilogie 

a detailněji se zabývala literárně-kritickými texty. Předmětem analýzy byla rozličná média, 

a to z kulturních periodik A2, Host, Tvar a Týdeník Rozhlas, z denního tisku Hospodářské 

noviny, Lidové noviny a Mladá fronta DNES, ze zpravodajských webů Aktuálně.cz 

a Der Tagesspiegel a z kulturních portálů server iLiteratura.cz. 

Celkově média knihám věnovala pozornost hlavně v souvislosti s různými oceněními 

a anketami. Největšího mediálního pokrytí dosáhl první díl série Lichožrouti, což souviselo 

i s jeho nominací a následnou výhrou ocenění Magnesia Litera. Naopak nejmenšího zájmu 

ze strany médií dosáhl díl druhý – Lichožrouti se vracejí.  

Stejná situace byla i u publikování literárně-kritických textů. Zatímco k prvnímu dílu 

publikovala sledovaná česká média šest recenzí, ke druhému vyšla pouze jedna, 

k poslednímu dílu pak čtyři. Celkově bylo v médiích věnováno více prostoru k hodnocení 

knihy Lichožrouti, literárně-kritické texty, které k ní vyšly, byly detailnější a delší. Vyšší 

byla i jejich celková kvalita. Opravdu povrchní recenze vyšla jen v německém 

Der Tagesspiegelu, kde byla většina prostoru věnována pouze parafrázi děje pohádkového 

románu. Zvýšený zájem o první díl i větší prostor k jeho hodnocení se dá opět propojit 
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s jeho nominací a následnou výhrou ceny Magnesia Litera. 

Dílu Lichožrouti navždy už jsou věnovány spíše kratší texty (až na kulturní portál 

iLiteratura.cz, kde svou recenzi publikoval David Kroča), ve kterých už hodnocení knihy 

není dáno tolik prostoru. K pohádkovému románu Lichožrouti se vracejí byl sice 

publikován delší a detailnější literárně-kritický text od Petra Matouška, jedná se ale 

bohužel o jediný, který ve sledovaných periodikách vyšel. 

První díl byl velice kladně přijat, u dalších se už objevilo několik výtek, kladné hodnocení 

ale stále přetrvávalo. Vyzvedávána byla nejvíce Šrutova hra s jazykem a schopnost zabavit 

nejen dětské, ale i dospělé čtenáře. S dalšími díly byl kladen důraz na hodnocení dějové 

stránky knihy, a to i v souvislosti s výhradami, že jazykové hravosti v knize ubylo. 

Recenzenti si také všímali i ilustrací od Galiny Miklínové, které často vyzvedávali jako 

rovnocenné obsahu knihy. 

U prvního dílu se v literárně-kritických textech často rozebíralo téma, komu jsou 

lichožrouti jako tvorové podobní a kým vším se Šrut při jejich psaní mohl inspirovat. 

Tento motiv se lehce objevuje i u recenzí zbylých dvou dílů, ale už jen minimálně. 

Nahrazen je srovnáváním s předchozími díly trilogie, což je u sérií samozřejmě naprosto 

logické. K tomuto přístupu recenzentů se dá ale najít i další odůvodnění. Naznačují ho 

literárně-kritické texty k třetímu dílu trilogie, které už Lichožrouty považují za klasiku, 

trvale zapsanou mezi významné tituly literatury pro děti a mládež u nás.  
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Summary 

The goal of the Bachelor’s thesis Media Responses of trilogy Lichožrouti by Pavel Šrut 

and Galina Miklínová was to map the media response of the trilogy Lichožrouti in media. 

The first section of the theoretical part was dedicated to the term literary criticism. 

It features part briefly describing the historical development in the Czech sphere 

with closer attention on its branch focused on the literature for children and youth. 

The next part introduced the chosen media with its focus being on their characterization 

in connection to texts of literary criticism. For the analysis, there were picked cultural 

periodicals A2, Host, Tvar and Týdeník Rozhlas. From daily newspapers, there are included 

Hospodářské noviny, Lidové noviny and Mladá fronta DNES. As a representative of news 

webs, there were chosen Aktuálně.cz and Der Tagesspiegel. 

The term modern fairy-tales was in the next part defined as a genre in relation to the books 

similar to Lichožrouti. It also featured a brief history of the genre. The next chapter was 

dedicated to the profiles of the authors of the trilogy Pavel Šrut and Galina Miklínová 

with a part focusing on their collaboration. 

The last section of the theoretical part was about the trilogy Lichožrouti itself. It featured 

parts about the creation of the lichožrout as a character and their journey of having their 

own book. It also focused on the accomplishments of the trilogy such as multiple awards, 

translations and the creation of an animated film. It also contained a brief description 

of the story. 

In the practical part, the Bachelor’s thesis analysed media response in the chosen media. 

Analysis was divided by books in the trilogy and focused on the texts of literary criticism. 

Most of the attention was given to the books in connection to different awards. The main 

attention was given by the media to the first part of the trilogy, which had a connection 

to its nomination and winning of the literary award Magnesia Litera. The smallest attention 

was given to the second part, Lichožrouti se vracejí. 

The first book had six reviews in the Czech media, the third one three and the second one 

only one. Altogether, there was given more space for the texts by literary critics of the first 

book. The texts were more detailed and longer. There was also higher quality. A really 

bland review was published in the German Der Tagesspiegel where most of the text was 

just paraphrasing the story of the book. 
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Lichožrouti navždy had received mostly shorter texts (with the exception of the review by 

David Kroča on the web iLiteratura.cz), in which there is given less space to the review 

of the book. Lichožrouti se vracejí received just one longer and detailed text of literary 

criticism by Petr Matoušek published in Hospodářské noviny. 

The first book was very well received. What the critics valued the most often was Šrut’s 

ability to play with language and write a book enjoyable not only for children and youth 

but also for adults.  

In case of the other two books, the reviewers focused more on the story itself. This also 

brought some negative feedback to them mostly in connection with the fact that the story 

came more into focus while the play with language faded more into the background. 

Reviewers also took notice to illustrations by Galina Miklínová, which were often valued 

as equal to the text itself. 

Reviews of the first book heavily focused on the topic of a lichožrout as a character and its 

possible inspirations. This motive is featured in the reviews of the two other book as well, 

but only a little. It was replaced by the comparison to the previous books, which is 

expected in series. There is, however, also another possible explanation, which we can find 

in the reviews of the third book. In those, the series is viewed as a classic of the literature 

for children and youth. 
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Přílohy 

Příloha č. 1.: Rozhovor s ilustrátorkou trilogie Lichožrouti Galinou Miklínovou 

vedený po e-mailu v říjnu 2020 (text) 

 

Lichožrouti žijí ve spoustě domácností, a prý i v té Vaší, víte, jak zvládli karanténu? 

Mohou lichožrouti vůbec trpět lidskými nemocemi? 

Lichožrouti na rozdíl od lidí karanténu zvládají lépe. Navíc pokud ji náhodou poruší, my se 

to nedozvíme, protože je nevidíme. Lidské nemoci, alespoň ty fyzické, nemají. Jsou z jiné 

matérie. Ovšem, co se týká duše, tam jsou na tom úplně stejně jako my. 

Je pravda, že jste původně navrhovala, aby se nazývali ponožkožrouti? 

To jsou takové autorské legrácky, pokud narážíte na text v knize. Já ale nejsem předobraz 

magistry Miklíkové, která to tam navrhuje. Word neustále opravoval moje jméno 

na Miklíková. Šíleně mě to otravovalo, Pavlovi to přišlo legrační, jak se pořád rozčiluji, 

stvořil tedy Jasmínu Miklíkovou, aby se to nepletlo a zároveň někdo takový opravdu 

existoval. A způsobil, že to zapletlo úplně. Ano, jedno z domácích strašidel, které jsem 

navrhovala do sbírky Příšerky a příšeři byl právě ponožkožrout, ale pouze jako druh. 

Samozřejmě se tam pak objevil už jako Lichožrout, což je skvělý a trefný Pavlův název. 

Obsahují knížky postavu podobnou Pavlu Šrutovi? 

Autor se často projektuje do textu a pak na to samozřejmě reaguje i ilustrátor. Baví mě 

vkládat do knih podoby svých blízkých i vzdálených přátel, občas i lidi které jen potkávám 

na ulici, ale nic o nich nevím. Pavlova podobizna se v našich společných knihách objevuje 

často, někdy ilustruje opravdového literáta, jindy je to jen fikce. V Lichožroutech je jí 

nejblíže Fekete. 

Jak začala Vaše spolupráce s ním? 

Seznámili jsme se na konkurzu v nakladatelství Albatros v roce 1999. Byl to veliký 

konkurz na Pavlovu knihu Pavouček Pája. Kniha měla mít přesah do animovaného seriálu 

a proto, když mě oslovili zaujalo mě to. Jméno autora samozřejmě také. 

Co z Vás tvořilo výborný autorský tým? 

Asi společný smysl pro humor. Také možná moje vášeň pro poezii. Schopnost spolu 

komunikovat, chuť se učit od druhého a naslouchat si... nevím, to všechno a možná ještě 
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něco, o čem ani nevíme. Potkali jsme se v ten správný čas a vše do sebe zapadlo. 

Nakolik jste zasahovala Pavlu Šrutovi do textu a on Vám do ilustrací? 

Pavel byl sen všech ilustrátorů... do kreseb zasahoval minimálně. To já jsem jemu do textů 

zasahovala daleko více, než on mě do ilustrací. Byl rád za zpětnou vazbu, vždycky říkal, 

že mám cit pro text. K mému potěšení se mi, i když v mnohem menší míře, daří vést dialog 

nad textem i s jinými autory. 

Lichožrouti se poprvé objevili v knize Příšerky a příšeři. Čím si vysloužili své vlastní 

vyprávění? 

V Příšerkách, což je sbírka poezie o domácích strašidlech, je zloději ponožek věnovaná 

jedna z básní. Moc mě bavila a chtěla jsem si tu figuru vypůjčit na útlou obrazovou knížku. 

Původně to měl být bilderbuch, knížka o malinkém lichožroutovi, který se vydá na cestu. 

Jenže pak nás zajímalo, co je to za tvory, chtěli jsme se o nich dozvědět něco víc. Chodili 

jsme do vinárny a povídali jsme si o nich, co jsou zač, jak žijí, jak funguje jejich svět... 

A pak už toho materiálu bylo tolik, že vznikla první kniha a pak trilogie. 

Lichožrouty si oblíbili nejen děti, ale i dospělí a z velké části za tím stojí i vaše 

ilustrace. Jak se vzhled lichožroutů při jejich tvorbě měnil? 

V první básničce se podobají úplně nejvíc ponožkám. Jenže pak potřebovali lepší nožky 

a hlavně, když se lichožroutí rodina rozrostla, hledala jsem charaktery, plus také společné 

rysy s lidmi, se kterými žijí. 

Trilogie obsahuje i několik, pro dětskou knížku atypických prvků, jako je například 

čichání k dětské ponožtičce namočené do piva. Setkala jste se někdy s negativní reakcí 

rodičů vůči knize, právě kvůli těmto částem? 

U knihy snad ojediněle... ale ne osobně, spíš v nějaké internetové diskusi. Teď se mi 

přihodilo dvakrát, že mi nějaká maminka řekla, že nerozumí té knížce vůbec. Nebo že se to 

její holčičce celé nelíbilo. Stačilo se zeptat na čtenářské preference a bylo hned jasněji. 

Nebyl to jejich svět, svět ve kterém by se cítily dobře. Ale to je v pořádku, každý máme 

své oblíbené knihy a knížky, které nás neoslovily. 

Lichožrouti posbírali mnoho ocenění. Máte nějaké, kterého si vážíte nejvíce? 

Vždycky mě potěší každé ocenění. Často někdo napíše jen tak mail, nebo zprávu a to má 

pro mě stejnou cenu jako ocenění kritiků, či porot. Pokud bych ale musela vybrat, tak 
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u knihy to byla nejkrásnější kniha roku a pak dvojitá Magnezia Litera. Ta za rok 2008 

a pak ta kniha desetiletí. A z festivalů ceny z Chicagu a z Indie. 

Co pro vás bylo při tvorbě scénáře a vizuální podoby filmu nejtěžší? 

Spolupráce s producentem. 

Je něco, co jste ve filmu chtěla, a nakonec se tam nedostalo? 

Scénář se přepisoval tolikrát a zásahů a přesunů bylo tolik, že si to už nepamatuji. Jediné 

co vím, že jsem si u finálního střihu říkala, že se tam všechny, pro mne podstatné věci, 

vrátily. Takže asi není. 

Zvažujete pokračování? 

Ne. Tohle je uzavřená kapitola. 

Lichožrouti se knižně i filmově podívali do nejrůznějších koutů světa, víte do kolika 

a kam? 

Překlady jsou do sedmnácti jazyků, film byl promítán kromě Austrálie na všech 

kontinentech, v Evropě a Asii se dostal i do běžné distribuce, ale možná se i protinožci 

díky Netflixu těší z malých ponožkových zlodějíčků. 

Kromě knih a filmu existují lichožrouti například i jako plyšáci. Kromě těch sériově 

vyráběných je i plno ručně dělaných. Vy jste dokonce pořádala dílny, na kterých jste 

si je s dětmi vyráběla. Vznikl během nich nějaký opravdu podivný lichožrout? A máte 

taky nějakého vyrobeného doma? 

Doma jich mám spousty, jelikož dílny dělám pořád a občas mi je některé z dětí věnuje. 

Také moje děti, i když jich už pár vyrobily, se občas na dílnách nechají strhnout a nějakého 

licháčka přivedou na svět. Právě se chystám na velikou výstavu ve Ville Pellé a tam jich 

bude spousta, takže v tuto chvíli jich mám doma asi stovku. 

Lidem mizí ponožky po celém světě. Spisovatel David Walliams to dokonce ve své 

knize Dědečkův velký útěk označil za největší záhadu vesmíru. Přesto si nevybavuji 

další knihu, která by toto téma šíře zpracovávala. Potkala jste se s nějakou? 

Ano, docela jsem se tím zabývala. Mám ve své sbírce španělskou knížku, která pojednává 

o opuštěných ponožkách... Také existuje řada malých knížek o lichých ponožkách, které 

patřily lidem různých povolání a přes pračku se dostávají do jiného světa. Doma máme díl 
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o fotbalistické ponožce. Terry Prachett se v Zeměploše v jednom z výčtu prapodivných 

tvorů zmíní jednou o ponožkožroutovi. Ale na to jsem přišla poměrně nedávno, když jsem 

si doplňovala vzdělání, co se literatury týče. Četla jsem Prachetta velmi pozdě, škoda. 

Slyšela jsem že dětské knihy i sbíráte. Je nějaká kniha pro děti z poslední doby, která 

Vás zaujala? 

V poslední době mě potěšili Safíroví ledňáčci Bogdana Trojaka. 

Jak hledíte na vývoj současné dětské literatury u nás i ve světě? 

Sleduji to velmi pozorně. Pořád si myslím, že dobrých autorů dětské literatury je u nás 

nemnoho. Pořád tady ještě převládá bohužel názor, že je to méněcenná literatura a že je to 

práce, ke které se uchýlíme, až když nám nejdou jiné důležitější věci. 

Čtete svým dětem knihy, které jste ilustrovala? 

Ano a ráda. Čím dál víc. S dcerou jsem se tolik o své práci nebavila, když byla malá, 

ale syna to velmi zajímá, bavíme se o práci na ilustracích často. 

V minulosti jste ilustrovala i knihy od zahraničních autorů, v poslední době se 

ale věnujete domácí tvorbě. Preferujete práci na českých knihách, nebo je zatím i jiný 

důvod, například, že se v dnešní době častěji přebírají ilustrace ze zahraničí? 

Mám to štěstí, že mohu ilustrovat ty nejlepší české autory. Takže ano, vlastně preferuji 

práci na domácí frontě. Zároveň mě s většinou z nich pojí přátelství a to je při práci 

na textu o mnoho radostnější. Dělat radost někomu, kdo je váš přítel. A oni se vždycky 

tváří, že je to těší. 

Co máte na ilustrování dětských knížek nejradši? 

Ten úplný začátek. Je to jako jít na rande s někým novým o kom ale víte, že Vás to s ním 

bude bavit. 

Na čem momentálně pracujete? Četla jsem, že máte rozepsané i své autorské knihy. 

Jednu jsem skoro dokončila a zase šoupla do šuplíku. Téma bylo v tuto dobu příliš osobní, 

takže jsem se nakonec rozhodla, že se ještě rozmyslím. Jinak mám moc krásné nové texty 

od Evy Papouškové a Petra Stančíka, na jaro se těším na spolupráci s Argem na knize 

Marky Míkové, Samé laskominy. 
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Příloha č. 2.: Obálka knihy Lichožrouti (foto, zdroj: Nakladatelství Paseka) 

 

Příloha č. 3: Obálka knihy Lichožrouti se vracejí (foto, zdroj: Nakladatelství Paseka) 
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Příloha č. 4: Obálka knihy Lichožrouti navždy (foto, zdroj: Nakladatelství Paseka) 

 

Příloha č. 5: Pavel Šrut diskutuje s dětmi v Leónu (foto, zdroj: Jana Čeňková) 

 


