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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá prezentací české beletristické literatury ve vybraných 

tuzemských tištěných a online médiích. Konkrétně se snaží nalézt hlavní principy 

zatraktivňování obsahů o nové české beletrii ve vybraných tištěných seriózních denících 

(Právo, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Metro) a jejich online 

verzích (novinky.cz, iDNES.cz, lidovky.cz, aktuálně.cz, iHNed.cz, metro.cz). První část je 

věnována teorii vysvětlující a mapující stav domácí literatury, médií a jejich vzájemné 

propojenosti, vysvětleny jsou základní pojmy přímo souvisejícím s tématem. Druhá část je 

zaměřena nejprve na kvantitativní obsahovou analýzu, která zodpoví otázky o množství 

zastoupení článků týkajících se české beletristické literatury ve zkoumaných médiích během 

dvou měsíců roku 2020 (únor 2020 a listopad 2020). Následně je popsána kvalitativní 

obsahová analýza článků publikovaných zkoumanými médii. Analýza ukáže, jakým 

způsobem tato média referovala o nově vydaných českých beletristických dílech a jaké 

principy jejich zatraktivnění nejčastěji využívala.  

Annotation 

This diploma thesis deals with the reports on the contemporary Czech fiction in selected 

Czech print and online media. In particular, it seeks to find the main principles of making 

articles about the new Czech fiction more attractive in selected serious daily newspapers 

(Právo, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Metro) and their online 

versions (novinky.cz, iDNES.cz, lidovky.cz, iHNed.cz, metro.cz and aktuálně.cz). The first, 

theoretical part is explaining and mapping the state of Czech literature, media and their 

interconnectedness and the basic concepts relating directly to the topic are explained here. 

The second part focuses on the quantitative content analysis, which answers questions about 

the number of articles related to contemporary Czech fiction in the selected media during 

the two months in 2020 (February 2020 and November 2020). Subsequently, a qualitative 

content analysis of articles published by the selected media is described. The analysis points 

out how these media reported about the newly published Czech fiction works and what 

principles to make these articles more attractive the media used the most. 
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Úvod 

Četba knih je široce oblíbenou nejen volnočasovou aktivitou již po staletí. Současný český 

literární svět narostl do enormních rozměrů a dospěl do stadia, kdy průměrný čtenář jen 

těžko zvládne mít přehled o všech nově vydávaných knižních titulech. Není pochyb, že 

literární díla spoluutváří lidskou společnost a mají v ní svou nezastupitelnou funkci. Ostatně, 

o tom pojednává například i sociologie literatury. Existují zde hlasy, které předpovídají zánik 

knihy jako tištěného média, i přesto si klasická tištěná kniha stále zachovává své význačné 

místo ve světové i české kultuře. Dle výzkumu Češi jako čtenáři z roku 2018 přečte ještě 

stále průměrný občan České republiky starší 15 let téměř 13 knih ročně a za rok nakoupí 

v průměru 2,6 knihy.1Vidíme, že tato čísla týkající se čtení a nákupu knih v porovnání 

s rokem 2007, kdy lidé v ČR ročně průměrně přečetli 16 a koupili 7 knih, klesla.2 Stále však 

lze nalézt mnoho příznivců knih, kteří tvrdí, že coby tištěné médium budou mít v lidské 

společnosti vždy své místo.  

Na vnímání tištěných knižních titulů a celkově na obraz literárního světa má nezanedbatelný 

vliv řada faktorů, ať už je to velikost a dynamika knižního trhu, ekonomické, politické či 

sociální aspekty či v neposlední řadě také referování médií o literatuře. Právě vztahem médií, 

v tomto případě českých tištěných a online deníků, a české beletristické literatury se zabývá 

tato diplomová práce. Cílem je přinést souhrnný pohled a analýzu následujícího:  

a) jakou formou o českých beletristických titulech vybraná média referují;  

b) jaká média o nové české beletrii referují nejpočetněji; 

c) jak se zpravodajské hodnoty (viz podkapitola 2.5.6) odrážejí v reflexi literatury ve 

zkoumaných médiích; 

d) jakými principy média zatraktivňují knihy ve svých článcích a následně i články 

samotné. 

Tato diplomová práce mapuje referování velkých českých tištěných deníků Lidové noviny, 

Právo, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, bezplatného deníku Metro a jejich online 

variant, tedy webů lidovky.cz, novinky.cz, iDNES.cz, iHNed.cz, metro.cz a aktuálně.cz  

o české beletristické literatuře. Zkoumaný vzorek byl vybrán, protože tyto domácí tištěné 

deníky stále mají nezanedbatelné statistiky čtenosti, tudíž mají pořád i silnou pozici 

 
1
 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a čtení v ČR (2018).  Ústav pro českou literaturu AV ČR.  [online] 

1.10.2019.   [cit. 13.12.2020] Dostupné z: https://www.ucl.cas.cz/images/Vyzkum_2018_prezentace.pdf  

2
 TRÁVNÍČEK Jiří. Čteme?: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize: (2007) . Brno: Host, 2008. s. 

52.  

https://www.ucl.cas.cz/images/Vyzkum_2018_prezentace.pdf
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v mediálním prostředí a mohou mít vliv na své čtenáře. Servery, jako jsou novinky.cz, 

iDNES.cz a ostatní zahrnuté, jsou jedny z nejčtenějších online zpravodajských webů v České 

republice. Práce analyzuje, jaké redaktorské či zpravodajské žánry tuzemské tištěné a online 

deníky využívají při referování o české beletristické literatuře a zda se pokouší referované 

knihy zatraktivňovat, popřípadě jakými způsoby.  

Při podrobnějším zkoumání se jako vhodné ukázalo oproti původní tezi diplomové práce 

snížit diverzitu zkoumaného vzorku. Důvodem bylo, že druh média ovlivňuje způsob 

pojednávání o literatuře, a tedy není přínosné porovnávat referování napříč médii, jako je 

tisk, televize, rozhlas a online. Bylo by porovnáváno neporovnatelné. Daleko zajímavější je 

zaměřit se na stejné druhy médií a na to, jak se jejich referování liší a jaké druhy informací 

poskytují svým čtenářům o nových beletristických knihách. Vzorek byl tedy z tohoto důvodu 

upraven na pouze velké tištěné deníky a jejich online mutace. Při kompletaci diplomové 

práce vyplynulo, že zkoumaná média fungují i v případě kulturních článků více na bázi 

zpravodajství než publicistiky. K tomu také využívají určité principy psaní a zatraktivňování 

článků i samotných knih, o kterých referují. Proto jsem došla k rozhodnutí změnit název 

diplomové práce z Prezentace literatury ve vybraných médiích na Principy zatraktivňování 

současné české beletrie ve vybraných denících a jejich online verzích. 

Výzkumným materiálem mi byly obsahy vybraných médií v měsících únor a listopad roku 

2020. Jedná se o specifický materiál, neboť na vydávání nových knih nebo na mediální 

obsahy mohly mít vliv okolnosti a důsledky celosvětové pandemie onemocnění COVID-19. 

Předpokládám však, že literatura nebyla tímto děním ovlivněna natolik, jako například 

divadlo nebo hudební průmysl. 

Hlavní výzkumnou otázkou je, zda, jakým způsobem a za pomoci jakých principů se 

tištěné i online deníky pokouší zatraktivňovat mediální obsahy o nové české 

beletristické tvorbě.   
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Teoretická část 

1 Základní pojmy 

Pro jasnější a ucelenější pohled na problematiku je žádoucí stručně definovat základní pojmy 

i to, jak s nimi bude v této práci nakládáno. Některé z nich nemusí být jednoznačné a čtenář 

práce je může vnímat jiným způsobem, než jak je zamýšleno v této diplomové práci. Jedná 

se o termíny, jako jsou „beletrie“, „literární kritika“, „anotace“ a také „knižní recenze“. 

1.1 Beletristická tvorba 

Mediální texty referující o české beletrii jsou hlavním předmětem zkoumání této diplomové 

práce, přičemž „beletrie“ je sama o sobě problematickým pojmem. Její definice se totiž 

napříč odbornou literaturou liší. 

Dle literárního teoretika a výzkumníka čtenářského chování Jiřího Trávníčka je beletrie 

literaturou postavenou na fikci a jedná se o knihy, které mají funkci spíše zábavnou  

a zážitkovou než vzdělávací. Beletrie tvoří větší část knih, které lidé čtou. Trávníček se snaží 

odlišit pojmy „beletrie“ a „literatura“ i v historii. Beletrie se začíná od ostatní literatury 

oddělovat v období 18. století, kdy poprvé vzniká literatura, která není primárně určena ke 

vzdělávání – a získává označení „belles-letters“ tedy „krásná písma“. Ta si však rychle 

vysloužila neoblibu ze stran politiky a církve, neboť byla považována za škodlivou. V této 

době také vznikají první městské čtenářské kluby, které poskytují možnost získávat nové 

knihy a šířit čtenářskou a literární kulturu. Beletrie zároveň „vzniká“ v době, kdy „vznikají“ 

její čtenáři, tedy v období, kdy se začíná rozšiřovat gramotnost a formuje se koncept volného 

času. Řady adresátů literatury, potažmo beletrie, se tedy rozšiřují, tito čtenáři jsou ale také 

čím dál tím více anonymní.3 

 
3 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno: Host 

ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2011. s. 16–18. 
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Podle Slovníku literární teorie je beletrie od 18. století „označení pro celou oblast tzv. 

literatury umělecké (včetně děl rétorických a esejistických), a to na rozdíl od oblasti tzv. 

literatury věcné (tj. odborné, naukové).“4 Postupem času se pojem zúžil a v současné době 

označuje díla umělecké prózy, k nimž se řadí i díla s funkcí zábavnou.5 

Ve školách a podle příruček pro učitele literatury pojem beletrie označuje krásnou literaturu, 

která se začala rozšiřovat ve Francii v 18. století a představovala „krásné čtivo“, tedy knihy 

fikční a prozaické.6 

Zaměňovat pojmy „literatura“ a „beletrie“, resp. s nimi pracovat jako se synonymy, je velmi 

zavádějící. Slovo „literatura“ je nadřazené pojmu „beletrie“. Ve většině případů odborná 

literatura zahrnuje do označení beletrie literaturu prozaickou a fikční. S tímto vysvětlením 

pojmu bude pracováno i v této diplomové práci a bude používáno rovněž v její druhé, 

výzkumné části. Mezi českou beletrii budou řazena fikční prozaická díla od českých autorů, 

ale také i hůře zařaditelný komiks. Do výzkumu nebudou zahrnuty knihy typu autobiografie 

a poezie. 

1.2 Literární kritika 

Literární kritika může být jedním ze způsobů, jak referovat o knižních dílech. Vzhledem ke 

komplexitě pojmu nemusí být jeho definování zcela jednoznačné a jeho různá vymezení se 

mohou lišit, jak bude popsáno i v následující části textu. Nicméně je nezbytné pro tuto práci 

pojem definovat a vymezit, v jakém znění s ním bude dále nakládáno. 

Literární kritika je v první řadě neoddělitelnou složkou literární vědy a vychází z řeckého 

kriteion, čili posuzovat. Je jím označována schopnost mít názor a soudit. Jan Halada  

a kolektiv spojují literární kritiku s publicistikou a označují ji dvěma způsoby. Jejich první 

definice zní, že „literární a publicistická kritika je pole recepce uměleckého projevu, 

zahrnující jeho veřejnou reflexi a její autory (kritiky).“7 Druhým způsobem definice je, že 

se jedná o komplexní označení publicistického až vědeckého žánru, který pojednává  

o uměleckém vyjádření jiného autora. Literární kritika jako žánr by měla být popisující, 

 
4 VLAŠÍN, Štěpán a Ústav pro českou a světovou literaturu (Československá akademie věd). Slovník literární 

teorie. V Praze: Československý spisovatel, 1977. s. 45. 

5 Tamtéž.  

6 PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. s. 18.  

7 HALADA, Jan, and Barbora (eds. ) Osvaldová. Slovník žurnalistiky. Karolinum Press, 2017. s. 135. 



 

5 

 

hodnotící, interpretující a využívající znalosti z konkrétních směrů. Slovník žurnalistiky také 

definuje pojem „kritická esej“, která mimo publicistiky na rozdíl od literární kritiky využívá 

i umělecké prvky.8 

Nejen literatura ale i literární kritika se mění v závislosti na společnosti, politickém 

uspořádání a dalších okolnostech. Vymezit její definici se v historii snažilo mnoho 

významných literárních teoretiků či autorů, a to z různých pozic, jako například František 

Xaver Šalda, Otokar Fischer, Jan Lopatka, Bedřich Václavek, Přemysl Blažíček nebo Václav 

Černý.9  Kritika byla přehodnocována a názory na její správné provedení se často měnily  

a stále mění. I z tohoto důvodu je nemožné určit neměnnou definici tohoto pojmu. Pohledy 

na kritiku se také liší dle vědecké „příslušnosti“ autora, často ji ovlivňují také osobní vztahy 

a úsudky. Česká ikona literární kritiky František Xaver Šalda nespatřoval kritiku v metodě, 

nýbrž v osobnosti kritika, který si svou vlastní metodu formuje. Kritika dle něj není tvořena 

vzdělanci a naučenou metodou, nýbrž individuem, jež využívá určitá estetická pravidla. 

Kritika není pro Šaldu uměním ani vědou, ale posláním. Podle něj kritik má být podobný 

umělci a „musí býti krajně vnímavý, citlivý, vznětlivý a sensitivní.“10 

Narozdíl od Šaldy vidí v literární kritice vědu Václav Černý, dle něhož by kvalitní kritika 

měla obsahovat metodu i předmět zkoumání. Podle Černého by kritik měl být vědec a mít 

znalosti o analyzovaném díle i další autorově tvorbě, kterých vědecky nabyl. Pro potřeby 

této diplomové práce však není možné brát při rozčlenění referování o literatuře na kritiku 

či recenzi ohled na „vědeckost“ autora textu.11  

Literární kritika podle osoby kritika, společnosti, ve které působí nebo kulturních zvyklostí 

pracuje s mnoha aspekty díla, mimo jiné také s poetikou a hermeneutikou. Jonathan Culler 

rozvíjí myšlenku, že poetika popisuje významy a účinky díla a zároveň vysvětluje pomocí 

jakých prostředků bylo významů a působení textu dosaženo. Hermeneutika zkoumá 

významy textů a objevuje různé způsoby interpretace. Moderní literární věda i kritika dle 

Cullera upřednostňují spíše hermeneutiku před poetikou.12 

 
8 Tamtéž, s. 136.   

9 LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu: Literární kritika a metakritika 90. let 20. století, Masarykova univerzita, 

2019.  

10 ŠALDA, František Xaver. Výbor z kritické prózy. V Praze: Státní nakladatelství, 1939. s. 19 

11 ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno: Blok, 1968. s. 58. 

12 CULLER, Jonathan D. a BAREŠ, Jiří. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2015. s. 72. 
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V této práci bude využíváno pojmu literární kritika jako publicistického žánru, který má dle 

Encyklopedie praktické žurnalistiky na rozdíl od recenze rozsáhlejší obsah.  Pohlíží na knižní 

tituly z několika úhlů a ve společenských a uměleckých souvislostech. Literární kritika nemá 

mít za cíl pouze popisovat, ale pokusit se také pochopit účinky díla a přinášet obsáhlé  

a komplexní posouzení, nejen kladné či záporné hodnocení díla.13 

1.3 Knižní recenze 

I přesto, že společnost i mnoho samotných žurnalistů zaměňuje pojem kritika a recenze, 

existuje zde několik významných rozdílů. Knižní recenze není na rozdíl od kritiky brána 

jako částečně umělecký žánr, proto je její vymezení podstatně méně komplikované. Recenze 

je považována za publicistický žánr a předpokládá určitou míru subjektivnosti. Historicky 

vychází z latinského recenseo, což znamená „posuzovat“ a „uvažovat“. Encyklopedie 

praktické žurnalistiky definuje recenzi jako „shrnující zhodnocení a posudek.“14 Již tato 

definice avizuje, že oproti kritice bude rozsah recenze menší. Jejím cílem je především 

zpravit recipienty o díle a představit jim jej. Recenze se zaměřuje na umocnění kladných či 

záporných aspektů textu, seznamuje čtenáře s autorem a měla by dílo zařadit do uměleckého 

kontextu.15 Recenzenti mohou být stálými členy kulturní rubriky periodik či externími 

přispěvateli. Vzhledem k tomu, že recenze posuzuje, její rozsah je omezený a v mnohých 

případech využívá procentuální hodnocení knihy, slouží jako nástroj orientace čtenářů 

v literárním světě. Recenze se oproti literární kritice zaměřuje na širší čtenářské obecenstvo. 

Slovník žurnalistiky k pojmu „recenze“ přistupuje s tím, že se jedná o „kriticky zaměřený 

druh publicistiky nebo odborného textu, který představuje dílo uměleckého charakteru.“16 

Dále podotýká, že recenze se může zabývat nejen nově vzniklými díly, ale i nově 

vydávanými. Slovník říká, že recenze je náročným žánrem, který slouží pro prvotní pohlížení 

na dílo a může být základem pro další zkoumání. Nicméně to v případě recenzí české beletrie 

v tuzemských denících zcela neplatí, jak bude doloženo v následujících kapitolách  

a výzkumné části. Autor recenze by měl dílo vymezit v kontextu autorovy tvorby a následně 

i v kontextu světovém, společenském i národním. Hodnotná recenze by se měla dotýkat  

 
13 OSVALDOVÁ, Barbora a HALADA, Jan. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999. s. 95. 

14 Tamtéž s. 150. 

15 Tamtéž. 

16 HALADA, Jan, and Barbora (eds. ) Osvaldová. Slovník žurnalistiky. Karolinum Press, 2017. s. 199 
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i hlavního smyslu díla či obsahovat části díla, díky kterým se může vyjádřit k dalším 

záměrům autora. Nicméně Slovník žurnalistiky říká, že současná doba tento druh recenzí 

v tištěných denících ve větší míře postrádá a prostor získávají spíše PR texty a anotace, které 

jsou výsledkem propracovaných nakladatelských marketingových strategií.17 

V této diplomové práci bude využíváno pojmu recenze, která má kratší rozsah než literární 

kritika. Velmi často sama nese označení „recenze“, literární dílo shrnuje a v mnoha 

případech uvádí jeho hodnocení na základě číselné (procentuální) nebo jiné hodnoty.  

1.4 Anotace 

Dalším ze způsobů, jak referovat o nejen nově vzniklých knihách, je anotace. Pojem vychází 

z latinského slova annotatio vyjadřujícího „poznámku“ nebo „poznamenání“. Slovník 

žurnalistiky definuje anotaci jako „stručnou charakteristiku slovesného díla, která přináší 

údaje o obsahu, tématu, zaměření a autorovi.“18 Na základě stejné definice bude dále 

v diplomové práci nakládáno s označením „anotace“. Anotace hraje také významnou roli při 

marketingových strategiích a například oproti literární kritice je určena širšímu čtenářskému 

publiku. 

2 Literatura a média 

2.1 Současný stav literatury 

V druhém desetiletí nového milénia se proměnilo postavení literatury, která dle některých 

ztratila dřívější společenskou a kulturní funkci. Miroslav Balaštík dokonce na Sjezdu 

spisovatelů v roce 2015 říká, že: „Kniha totiž v průběhu posledních dvaceti let ztratila to, co 

lze nazvat jejím druhým životem. Rozpadl se prostor, v němž byl text veřejně konfrontován 

se svými interpretacemi, duchovní milieu (nebo chcete-li diskurs), kde se setkávají 

spisovatelé, kritici, čtenáři, texty, dobové normy a literární tradice a kde se z knihy jako textu 

stává literatura jako instituce. Teprve přítomnost knihy v tomto druhém životě vkládá do 

textu další roviny významů, jako jsou morální, politická, společensko-kritická a podobně. 

Tady se kniha stává událostí, fenoménem, který může zasáhnout společenské dění a který 

 
17 Tamtéž, s. 199 

18
 HALADA, Jan, and Barbora (eds. ) Osvaldová. Slovník Žurnalistiky. Karolinum Press, 2017. s. 35. 
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současně ovlivňuje i vnitřní vývoj literatury.“19 Balaštík spojuje tento problém 

s nadprodukcí knih, jejich marketingem a neochotou autorů účastnit se onoho „druhého 

života“ knih a reflektovat jejich kritické intepretace.20  

Podobu současné beletristické tvorby v mnoha případech ovlivňuje požadavek vysokých 

prodejů knih a velká část beletrie se tedy stala především komerčním produktem.21 Podle 

Fialové se v české literární kultuře vytvořil literární mainstream, který se nachází mezi 

literaturou uměleckou, jež je většinou čtenářsky náročnější, a literaturou na hraně populární 

kultury. Do literárního mainstreamu Fialová řadí knihy, které mají v sobě prvky umělecké 

a vyšší kultury, ale zároveň se snaží cílit na širší okruh potenciálních čtenářů. Tyto tituly 

k tomu využívají celou řadu prostředků, ať už je to atraktivní příběh, postupy populární 

literatury nebo témata, která se většinou snaží volit vzhledem k aktuálním událostem 

a momentálně oblíbeným aktivitám či trendům. Při kritické recepci těchto děl má většinou 

důležitou úlohu právě pozice titulu, respektive to, zda se svým vyzněním přiklání spíše 

k literárnímu mainstreamu, či k umělecké literatuře, nebo jak komerčně zaměřené dílo je.22 

V této části je zapotřebí podotknout, že literárně kritickou recepcí je zde myšlena ta obsažená 

v odborných literárně zaměřených periodikách a publikacích, nikoliv reference českých 

online a tištěných deníků. Svou roli v hodnocení umístění děl na škále komerčního čtiva 

s uměleckými snahami mají také literární ceny. Ikonickým autorem knih tohoto typu je již 

dlouhou řadu let Michal Viewegh.23 Z novodobě aktivních spisovatelů sem můžeme zařadit 

například Radku Třeštíkovou či Alenu Mornštajnovou.  

Současná literární tvorba je značně rozmanitá a také rozsáhlá. Velmi významnou roli v ní 

hrají spisovatelé mladší generace, především z řad ženských autorek, které využívají témata 

intimních dramat, vztahů a hledání vlastního já. Populární se staly také náměty využívající 

exotická prostředí, například Sibiře, Jižní Ameriky a podobně v dílech Petry Hůlové 

či Markéty Pilátové. 

 
19 BALAŠTÍK, Miroslav. Konec (české) literatury. In: Sjezd spisovatelů 2015: Sborník příspěvků. Brno: Host, 

2015, s. 135–140. s. 135. 

20 Tamtéž. s. 135–136. 

21 FIALOVÁ, Alena. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století 

v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. s. 341 

22 Tamtéž, s. 341. 

23 Tamtéž, s. 341.  
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Alena Fialová vnímá na počátku nového milénia „ztrátu dříve výsadního postavení umělecké 

literatury jakožto kulturního, ale i politického fenoménu.“24 Značná součást beletristické 

tvorby se stala komerčním čtivem určeným k zábavě a odpočinku. Na počátku milénia se 

novým tématem literatury nejen v České republice stalo vyrovnávání se s křivdami let 

minulých a totalitních režimů. To se projevilo nejen v literatuře, ale i ve filmu, televizní 

tvorbě či v divadelních hrách.25 

Česká literární kultura první i druhé dekády nového tisíciletí vykazuje svou produkcí 

značnou různorodost témat i žánrů. Výraznou pozornost si získaly především autorky-ženy 

a jejich prózy z velké části o intimních či dějinných dramatech. Spojení atraktivní tematiky, 

uměleckých postupů a snahy zalíbit se rozsáhlejší obci čtenářů dalo vzniknout literárnímu 

mainstreamu, který ve čtenářské obci dominuje. Nejen autoři na tento fakt museli reagovat. 

Také celý český knižní trh mu uzpůsobil své fungování, které bude popsáno dále. 

2.2 Český knižní trh a jeho proměny 

Knižní trh tvoří důležitou součást ekonomiky a kultury každé země. Je velmi nespecifický 

a heterogenní, přičemž sestává z různých dílčích segmentů a zcela odlišných typů knih či 

literárních žánrů, které mají odlišné cílové čtenáře. Vladimír Pistorius podotýká, že se velmi 

liší způsob prodeje vědeckých knih například od beletrie a podobně. Způsob distribuce či 

volba trhu se zcela jasně odvíjí od literárního žánru, který například ovlivňuje i cenu knih 

a podobu prodeje.26 Knižní trh se skládá z několika aktérů, jako jsou autoři, nakladatelé, 

distributoři, knihkupci a čtenáři. V současné době také není výjimkou, že si někteří autoři 

své knihy vydávají na vlastní náklady. Běžné je to například u blogerů nebo kuchařských 

knih, selfpublishing je také častý u knih, které mají pouze elektronickou podobu. Dle Jiřího 

Trávníčka je také možné sledovat „rozostřování hranic knižního světa: kdy bude stále méně 

patrné, co jsou speciální obchody s knihami a tiskovinami a co jsou obchody se širokou 

nabídkou různých mediálních produktů.“27 Dle Trávníčka je také důležité vnímat to, že velké 

vydavatelské domy jsou mnohem častěji řízeny „univerzálními“ manažery, kteří uplatňují 

spíše pravidla pro mediálně zábavní průmysl než pro ten vydavatelský. 

 
24 Tamtéž, s. 341. 

25 Tamtéž, s. 342. 

26 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Praha: Litomyšl: Paseka, 2005. s. 7.  

27 TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). Brno: Host, 2014. s. 24. 
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Knižní trh je velmi důležitou součástí národní kultury a v mnoha zemích je jeho rozvoji 

věnována vysoká pozornost a také státní podpora. Nejčastějším typem této podpory je 

například snížená, někde dokonce nulová daň z přidané hodnoty na knihy. Nejznámějším 

příkladem země, kde zavrhují daň z přidané hodnoty na knihy, je Velká Británie. Česká 

republika má nově od roku 2020 DPH na knihy snížené, a to na 10 %.28 Dalšími formami 

podpory knižního trhu jsou pevné ceny knih, přímé finanční podpory ze státního rozpočtu, 

granty různých nadací nebo programy na podporu knihoven.29 

I přes velké snahy napomáhat zdravému fungování knižního trhu jde stále o součást kultury, 

která se chová tržně a musí se přizpůsobovat různým nárokům. Jedním ze způsobů 

připodobnění se je podle Jany Šmejkalové snaha produkovat spíše komerčně úspěšné tituly 

než kvalitnější literaturu. Literatury tedy ve výsledku vzniká více, nicméně v mnohem menší 

diverzitě. Nakladatelství a knihkupectví se zaměřují na průměrného čtenáře a knihy, které je 

dokáží zaujmout. Dle Šmejkalové komerčně orientované tituly ohrožují vznik a vydávání 

inovativních knih či publikací pojednávajících o dosud nezpracovaných tématech. Tržní 

a komerční mechanismy mohou mít vliv i na zúžení individuálního výběru.30 

Ke komercializaci literatury se dále vyjadřuje literární kritička Eva Klíčová v rozhovoru pro 

časopis Tvar. Dle ní má komercionalizace dvě roviny: první je fakt, že literatura, ať chceme 

nebo ne, funguje v komerčním prostředí, tedy může vytvářet zisky, což ji samozřejmě také 

ovlivňuje. Nicméně ne každá kniha má předurčeno stát se bestsellerem, neexistuje návod, 

jak takovou napsat. Fungují zde sice různé faktory ovlivňující větší prodejnost, dle Klíčové 

například reklama, ochota autora komunikovat s médii, případně jeho „fotogeničnost“ 

a podobně. Dále je dle ní důležité vnímat také to, že marketing nemusí nutně fungovat na 

všechny čtenáře. Jako pozitivní účinek komercializace vnímá to, že se komerční literatura 

vůbec čte, protože v současné době bojuje o pozornost s dalšími médii, především 

digitálními, zejména audiovizuálního typu. Další pozitivum komercionalizace vidí v tom, že 

touha po vyšších prodejích knih autory motivuje hledat nová zajímavá a kontroverzní témata. 

Dle Klíčové je potřeba si uvědomit, že „ne vše komerčně úspěšné musí být účelová slátanina, 

 
28 ŽUROVEC, Michal. Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb. Ministerstvo 

financí. [online]. 30. 4. 2020. [cit. 13.12.2020] Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-

zpravy/2020/od-1-kvetna-se-snizuje-dph-na-10--u-siro-38372  

29 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Praha: Litomyšl: Paseka, 2005. s. 10. 

30 ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Kniha: (k teorii a praxi knihovní kultury). Brno: Host, 2000. s. 171.  

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/od-1-kvetna-se-snizuje-dph-na-10--u-siro-38372
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/od-1-kvetna-se-snizuje-dph-na-10--u-siro-38372
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stejně jako nelze tvrdit, že všechny zapadlé textíky patří mezi exkluzivní čtivo.“31 Autor by 

měl vnímat požadavky čtenářů zahrnující například univerzalitu či aktuální sdělení. 

Na fungování knižního trhu má vliv také jeho velikost. Český knižní trh patří s více než 

10 miliony potencionálních čtenářů – spolu například s Řeckem, Maďarskem nebo 

Švédskem – ke středním trhům.32  

Vladimír Pistorius definuje strukturu knižního trhu dle komerčního hlediska, tedy aspektů 

prodejních strategií. Žánrové členění knižního trhu považuje za sekundární. Trh s knižními 

tituly člení na komerční knihy, kam řadí i v této práci zkoumanou beletrii, poezii, literaturu 

faktu nebo knihy pro děti. Komerční tituly jsou zaměřeny především na široké čtenářské 

obecenstvo a prodávají se nejčastěji v knihkupectvích. Dále trh rozděluje na paperbacky, 

knižní kluby, knihy zasílané poštou, učebnice pro školy distribuované většinou mimo 

knihkupectví, odborné knihy, které se často prodávají ve specializovaných obchodech, 

náboženské knihy, vysokoškolské učebnice a knihy univerzitních nakladatelství 

a multimediální knihy.33 

Knižní trh je podle Pistoriuse také ovlivňován časovými aspekty, které jsou někdy okamžité 

a jindy dlouhodobé. Sezónnost ovlivňuje prodeje napříč komerční strukturou knižního trhu.  

Studijní materiály a učebnice jsou prodávány nejvíce v srpnu či v září, komerční knihy zase 

v listopadu a prosinci.34 Tyto časové vlivy jsou patrné i v mediální prezentaci nově 

vydávaných českých beletristických knih. 

Jak už bylo zmíněno výše, na podobu knižního trhu má vliv řada aspektů od státu, velikost 

až po jednotlivé aktéry. Současný český knižní trh je podle Jiřího Trávníčka titulově 

přesycen a dle dotazovaných nakladatelů a literárních odborníků v něm chybí dostatek 

financí. 35 Jeho tvrzení ohledně titulové naddimenzovanosti lze doložit i daty z roku 201936, 

kdy v České republice vyšlo okolo 15 100 knižních titulů, z čehož bylo 6 075 

beletristických, což je o 383 více než v roce 2018. Oproti tomu například v roce 1995 se 

 
31 KANDA, Roman. Horuji pro kultivovanou komerci a aktivního čtenáře Old.itvar.cz [online]. 2012. [cit. 

13.12.2020] Dostupné z: http://old.itvar.cz/cz/2013/18-2013-klicova-734.html    

32 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Praha: Litomyšl: Paseka, 2005. s. 12. 

33 Tamtéž, s. 17. 

34 Tamtéž, s. 19. 

35 TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). Brno: Host, 2014. s. 33. 

36 Nejaktuálnější zpráva o českém knižním trhu je o roce 2019. 

http://old.itvar.cz/cz/2013/18-2013-klicova-734.html
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počet vydaných titulů pohyboval okolo 4 136.37 Beletrie oproti jiným literárním segmentům 

celkově stabilně roste.38 K největším nakladatelům se dlouhodobě řadí Albatros Media 

(Praha), dále Euromedia Group (Praha), Grada Publishing (Praha), Dobrovský (Praha), 

Moravská Bastei – MOBA (Brno) a také například Argo (Praha).39 

O nepříznivém vlivu množství vydávaných titulů nejen beletristických, ale i všech možných 

elektronických textů, jako jsou tweety, statusy či blogy, kriticky hovoří Eva Klíčová i ve 

svém seriálu o literatuře na serveru novinky.cz. S lehkou nadsázkou podotýká, „že svět bude 

zaplavený tituly všeho druhu: románky nedouků generovanými nejasným zábleskem pocitu 

talentu, poezií klišovitých výlevů těch, co nepíšou prózu, protože neslepí ani větu, ale také 

mikrovlnkovými kuchařkami či biografiemi televizních rosniček.“40 Pozastavuje se také nad 

podobou současné literatury a nad ústupem avantgardních postupů, za nějž podle Klíčové 

může právě přesycenost literární kultury: „Literatura jako nástroj výchovy, osvěty 

a propagandy kapitulovala pod náporem vlastního přemnožení.“41 

 
37 TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). Brno: Host, 2014. s. 25. 

38 Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Zpráva o českém knižním trhu 2019/2020. Culturenet.cz [online]. 

2020. [cit. 13.12.2020] Dostupné z: https://www.culturenet.cz/coKmv4d994Swax/uploads/2020/12/Zprava-o-

ceskem-kniznim-trhu-2019-SCKN-2020.pdf  

39 Tamtéž. 

40 KLÍČOVÁ, Eva. Zánik kultury knižních polí? Seriál Evy Klíčové o současné české literatuře, díl šestý, 

poslední.Novinky.cz [online] 8.12.2015. [cit.06.01.2021] Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/zanik-kultury-kniznich-poli-serial-evy-klicove-o-soucasne-

ceske-literature-dil-sesty-posledni-334262 

41 Tamtéž.  

https://www.culturenet.cz/coKmv4d994Swax/uploads/2020/12/Zprava-o-ceskem-kniznim-trhu-2019-SCKN-2020.pdf
https://www.culturenet.cz/coKmv4d994Swax/uploads/2020/12/Zprava-o-ceskem-kniznim-trhu-2019-SCKN-2020.pdf
https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/zanik-kultury-kniznich-poli-serial-evy-klicove-o-soucasne-ceske-literature-dil-sesty-posledni-334262
https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/zanik-kultury-kniznich-poli-serial-evy-klicove-o-soucasne-ceske-literature-dil-sesty-posledni-334262
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2.3 Bestseller 

Na prodejnost titulu má nepochybně vliv celá řada faktorů. V této diplomové práci je 

předpokládáno, že jedním z nich je i mediální prezentace české beletristické tvorby na 

stránkách tištěných a online deníků, které pomocí určitých principů napomáhají zatraktivnit 

nové české beletristické knihy. Vladimír Pistorius dle vývoje prodeje v závislosti na čase 

definuje pět typů knih. Jde o bestseller, o jehož nákup mají čtenáři zájem po dlouhou dobu 

a již při uvedení na trh se prodá velké množství výtisků. Dále jsou zde hvězdy, kterých se 

prodávají velké počty při uvedení na trh, ale následně zájem opadá. Dalším typem knihy je 

dojná kráva, která se stabilně dobře prodává a pravidelně vychází v dotiscích, dále na trhu 

můžeme identifikovat obyčejnou knihu, která není prodejně nijak výjimečná, a poslední 

kategorií je chcíplý pes, tedy knihu s příliš nadhodnoceným očekávaným úspěchem, počet 

jejíchž prodaných výtisků není nijak významný, ba naopak, je velmi nízký.42  

Jan Halada vidí bestseller jako kombinaci knihy trvale prodejné a knihy rychle prodejné. Dle 

něj se jedná o velmi úspěšnou knihu, která je nejdříve oblíbená u určité skupiny lidí díky, 

čemuž získávají zájem další a širší okruhy skupin čtenářů. Podle Halady je to kniha, která 

„překračuje sociální a geografické hranice, nabývá charakteristické rysy bestselleru, 

přičemž není vymezena pouze jedním žánrem, ale přesahuje do celé řady žánrů, zasahuje 

skupiny čtenářů, které by jinak neoslovila, zmocňuje se čtenářské veřejnosti ve smyslu 

naléhavé potřeby vlastnit tento předmět, o knize ‚se mluví‘.“43 Tudíž je patrné, že debata 

o knihách může přispívat k jejich známosti a popřípadě i vyšším prodejům. 

 
42 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Praha: Litomyšl: Paseka, 2005. s. 132. 

43 HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace: určeno pro posl. fak. sociální věd Univ. 

Karlovy. Praha: Karolinum, 1993. s. 63.  
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Pravděpodobně pro všechny autory je, někdy nedostižným, cílem napsat bestseller. Také 

nepochybně neexistuje osvědčený a zaručený postup, jak ho napsat. Autor se musí pokusit 

nalézt průsečík svého tvůrčího a uměleckého procesu s poptávkou čtenářů. Dříve čtenáři 

hledali své knihy a museli za nimi urazit nějakou cestu, například do knihovny, 

knihkupectví. Dnes však kvůli přesycenosti trhu knihy hledají nejsnadnější a nejkratší cesty 

ke svým čtenářům. Právě i proto se mnoho spisovatelů zjevně snaží tvořit díla určená pro 

širokou veřejnost, která mnohdy odborná literární obec považuje za nízká, pokleslá a bez 

umělecké hodnoty. Aby knižní tituly mohly nalézt své čtenáře, využívají v současné době 

nakladatelé nebo sami tvůrci nejrůznější marketingové, PR a jiné aktivity pro propagaci 

knih. 

Reklama knih zahrnuje velké množství subjektů a dílčích aktivit, jež napomáhají zvýšit 

prodeje titulů. Pro jasnější a přehlednější vhled do problematiky prezentace literatury 

v médiích bude představeno několik primárních aktivit knižní propagace, především ty, 

které mají vliv na mediální reprezentaci knih. Knižní reklama obsahuje samozřejmě 

nakladatelské prospekty, působení na knižních veletrzích, ediční plány, online i offline 

kampaně, v současné době i spolupráce s influencery a v neposlední řadě také rozhovory  

s autory a recenzní výtisky, které jsou někdy bez vědomí adresáta rozesílány potenciálním 

recenzentům právě z řad novinářů nebo již zmíněných influencerů. Zaměstnanci 

vydavatelství a jejich PR oddělení také rozesílají nabídky rozhovorů knižním a literárním 

redaktorům ve snaze zajistit prezentaci autora v relevantních médiích. Důležitou součástí 

propagace knihy je její anotace, která by podle Halady měla být psána podle recipienta. Jinou 

podobu by měla mít pro potenciální čtenáře, knihkupce, inzerci a jinou pro média dle jejich 

zaměření.44 Jak už bylo zmíněno výše, i to, jak a jak často se o knize či jejím autorovi mluví, 

může mít vliv na její úspěšnost. 

 
44 Tamtéž, s. 66. 
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V současné době lze nejen u odborníků a veřejnosti zaslechnout kritické hlasy hodnotící 

bestsellerové tituly. I dle literární vědkyně Evy Klíčové je příčinou nahlížení oblíbených 

knih s jistou nedůvěrou a podezíravostí jejich, respektive autorská, údajná snaha podbízet se 

čtenářům. Dle Klíčové „v odstrkované literární komunitě ve chvíli, kdy se zrodí bestseller, 

snadno vzplanou teorie o až démonicky manipulativním imperativu reklamy a masmédií. Pro 

čtenářstvo v jeho mohutnosti tu nenajdeme vlídné slovo. Stejně jako pro redaktory kulturních 

rubrik, kteří prý nikdy nepíšou o tom, o kom by měli.“45 

2.4 Čtenáři 

Za úspěšnou knihu se často považuje taková, která má velké množství čtenářů. Proto není 

udivující, že v současné době je primárním důvodem vzniku knih i následného referování 

o nich vzbuzení zájmu čtenářů. Literatura je v současnosti tvořena především pro své čtenáře 

a mnoho autorů touží prodat co nejvíce výtisků. V této práci je předpokládáno, že existuje 

určitá vazba mezi referováním deníkových médií o knihách a oblíbenosti některých 

literárních žánrů, autorů či knih. Jednodušeji řečeno, že média referují o knihách, o kterých 

je předpokládáno, že budou vzbuzovat zájem čtenářů. Je to určitý zacyklený proces a další 

fází referování o knihách je potřeba vlastního zisku na straně médií. Jak říká Eva Klíčová 

„média, aby mohla někoho prodat, musí ze všeho nejdřív prodat sebe sama.“46 Tudíž jedním 

z hlavních cílů médií je zajistit si svou existenci, tedy i příjmy, a jedním ze způsobů je psát 

o informacích, které budou čtenáře nejvíce zajímat. Proto je na místě stručně představit 

charakteristiky českých čtenářů, přinést informace o čtenářských návycích tuzemské 

populace a o jejím nákupním chování. 

 
45 KLÍČOVÁ, Eva.  Mediálně nepoužitelný endemit. Seriál Evy Klíčové o současné české literatuře, díl pátý. 

Novinky.cz [online]. 2.12. 2015. [cit. 30.12.2020] Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/medialne-nepouzitelny-endemit-serial-evy-klicove-o-soucasne-

ceske-literature-dil-paty-333759 

46 Tamtéž.  

https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/medialne-nepouzitelny-endemit-serial-evy-klicove-o-soucasne-ceske-literature-dil-paty-333759
https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/medialne-nepouzitelny-endemit-serial-evy-klicove-o-soucasne-ceske-literature-dil-paty-333759
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Jiří Trávníček stručně definuje čtenáře jako osobu čtoucí knižní tituly, jako duševního 

uživatele knih a v neposlední řadě jako účastníka knižní kultury.47 Knihy jsou tvořeny pro 

společnost a společnost vytváří knihy, jedná se o dialektický vztah dvou stran. Sociologie 

literatury říká, že vývoj společnosti má vliv na rozvoj literární a naopak. Zkoumat tyto 

vzájemné vlivy je úlohou právě literární sociologie, která je složkou sociologie i literární 

vědy.48 

K informacím ohledně nákupu a výběru knih poslouží data výzkumu Národní knihovny 

a Ústavu pro českou literaturu z roku 2018 a také výzkum čtenářství Jiřího Trávníčka z roku 

2013, který zůstává jediným a nejaktuálnějším zdrojem podrobných informací o důvodech 

výběru a nákupu knih. V roce 2018 si přečetlo 78 % obyvatel ČR alespoň 1 knihu ročně. 

Nákup minimálně 1 knihy provedlo 44 % lidí (věk 15+).49 Dle dat Zprávy o českém knižním 

trhu z roku 2019/2020 vyšlo nejvíce knižních novinek v žánru detektivky a obecné 

beletrie.50 Přičemž v této diplomové práci je detektivní literatura řazena přímo do beletrie. 

Dle Jiřího Trávníčka největší procento čtenářů, 73 %, nakupuje knihy dle žánru. Jako 

druhým nejčastějším atributem výběru titulů je téma. Jako další nejfrekventovanější atribut 

výběru následuje autor knihy.51 Zde je důležité podotknout, že významnou roli v utváření 

recepce, v tvorbě obrazu autora a při šíření jeho známosti mezi čtenáři hrají právě média. 

Čtenářů kupujících knihy na základě referování televize, rozhlasu nebo na základě ohlasu 

v denním tisku je 8 %. To není nijak závratné číslo, nicméně mnoho dotazovaných čtenářů 

nemusí vnímat to, že si určité tituly vybírají, na základě jejich popularity nebo toho, jak je 

autor oblíben díky svému mediálnímu obrazu. 

 
47 TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). Brno: Host, 2014. s. 43. 

48 KREJČÍ, Karel. Sociologie literatury. Praha: Grada, 2008. s. 58. 

49 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a čtení v ČR (2018).  Ústav pro českou literaturu AV ČR.  [online] 1.10.2019.   

[cit. 13.12.2020] Dostupné z: https://www.ucl.cas.cz/images/Vyzkum_2018_prezentace.pdf  

50 Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Zpráva o českém knižním trhu 2019/2020. Culturenet.cz [online]. 

2020. [cit. 13.12.2020] Dostupné z: https://www.culturenet.cz/coKmv4d994Swax/uploads/2020/12/Zprava-o-

ceskem-kniznim-trhu-2019-SCKN-2020.pdf  

51 TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). Brno: Host, 2014. s. 85. 

https://www.ucl.cas.cz/images/Vyzkum_2018_prezentace.pdf
https://www.culturenet.cz/coKmv4d994Swax/uploads/2020/12/Zprava-o-ceskem-kniznim-trhu-2019-SCKN-2020.pdf
https://www.culturenet.cz/coKmv4d994Swax/uploads/2020/12/Zprava-o-ceskem-kniznim-trhu-2019-SCKN-2020.pdf
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O nových knihách se lidé nejvíce dozvídají od svých známých a blízkých, dále na internetu, 

v knihkupectvích a na čtvrtém místě získávají informace z tisku, především recenzí.52 Podle 

referencí médií o nových titulech si knihy vybírá nejčastěji nejstarší věková kategorie, která 

je však také nejčastěji čtoucí skupinou lidí a významně tedy může ovlivňovat knižní trh.53 

Čeští čtenáři nejčastěji z literární nabídky konzumují beletrii. Dle dat od Jiřího Trávníčka se 

68 % českých čtenářů řadí mezi čtenáře beletrie.54 Nejvíce čtou současnou beletrii 

vysokoškolsky vzdělané ženy ve středním věku55 Většina respondentů volí tento druh 

literatury z důvodu odpočinku či přínosu pro jejich vnitřní existenci. Muži si beletrii z větší 

části vybírají také z touhy po poznání.  Nejen knihy obecně, ale i beletrii si čtenáři vybírají 

nejčastěji na základě žánru, na druhém místě dle autora a na třetím dle doporučení svých 

známých.56 Z výše uvedeného je tedy zcela patrné, že nejen pro knižní trh, ale i pro samotné 

čtenáře hraje beletrie významnou roli a ovlivňuje řadu skutečností. 

2.5 Knihy a média  

Kniha je sama o sobě médiem předávajícím informace. Zároveň je kniha zbožím fungujícím 

na volném trhu s cílem získat čtenáře a kupující. V současné době knižní trh mnohdy 

zastiňuje seriálová a filmová produkce, která nabízí snazší a rychlejší konzumaci 

atraktivních obsahů. Na jednu stranu tedy knihy bojují s ostatními médii a na druhou stranu 

je mohou využívat ve svůj prospěch a propagaci.  

Média a knihy mají vazby, které se postupem času se změnou společnosti, kultury 

a uměleckých trendů mění a formují. Historicky byly knihy a média spojeny a často měly 

stejné tvůrce. Již ikonické postavy tradiční české žurnalistiky 19. století jako Karel Havlíček 

Borovský nebo Josef Kajetán Tyl byli nejen novináři, ale také prozaici a básníci. Ti svým 

uměním kultivovali běžná periodika, která na oplátku zvyšovala jejich publicitu a veřejnou 

známost jejich tvorby. Toto vzájemné obohacení netrvalo dlouho a postupem času se 

vygeneroval nový vztah literatury a novin. Noviny a další média v souvislosti s knižními 

 
52 Tamtéž, s. 85. 

53
 Tamtéž, s. 93. 

54 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno: 

Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2011. s. 63. 

55 TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013). Brno: Host, 2014. s. 129.  

56
 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno: 

Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2011. s. 65.  
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tituly začaly různými způsoby poskytovat informace o knihách a tématech spojených 

s literaturou.  Jistým způsobem se z médií stala jedna z cest, jak upozornit na nově vydaný 

titul. Knihy, především ty nově vydávané, se tedy staly zároveň mediálním sdělením. 

Existují také specializované odborné časopisy, jež se literaturou zabývají z hlediska literárně 

teoretického a historického. Patří mezi ně A2, Tvář, Host nebo Literární noviny, které v roce 

2020 ukončily činnost. Detailnější informace o těchto médiích budou popsány dále. 

2.5.1 Kniha mediálním sdělením 

Informace o novém knižním titulu mohou být sdělovány ve všech druzích médií. Během 

televizního vysílání, v periodikách, na sociálních sítích, v rozhlasovém vysílání či na 

webových stránkách. Způsob a prezentování nových knih záleží právě na druhu média. Jinak 

samozřejmě bude vypadat text o nové knize v příspěvku na sociální síti a jinak v reportáži 

v televizním pořadu. Nejen v televizi, ale i v periodikách, konkrétně v této práci 

zkoumaných denících a jejich online verzích, zpravidla záleží na tom, zda jde o publicistické 

či zpravodajské sdělení. Dle toho je dále volen žánr referování o knize. Definice žánru 

publicistického a zpravodajského se liší napříč odbornými knihami, nicméně nejčastějším 

oddělujícím prvkem je objektivita. Publicistické texty často obsahují osobní názory 

a sdělování stanovisek k aktuálním situacím a faktům. Naopak zpravodajství má větší důraz 

na informování, definování a pokouší se situace a aktuality co nejjasněji zachytit a popsat.57 

V této práci zkoumané deníky i jejich online protějšky jsou převážně zpravodajskými médii 

a jejich články jsou nejčastěji tvořeny dle zpravodajských hodnot.  

Nejběžnější žánry, se kterými je možné setkat se v médiích v kontextu informování 

o knihách a literatuře jsou recenze, anotace, kritiky a rozhovory s literárními autory. Ve 

spojení s literaturou lze také často ve zpravodajských rubrikách médií najít zprávy 

o literárních cenách, o knižních veletrzích nebo úmrtích a jubileích významných autorů. 

V současné době se nejčastěji v tištěných i online denících objevují recenze a anotace. 

Erudované literární kritiky lze v denících či jejich online verzích i z důvodu základní povahy 

těchto médií najít jen ojediněle. I přesto existují na jejich stránkách texty, které se svým 

obsahem podobají kratším literárním kritikám. Jde především o texty snažící se jít více do 

hloubky a zkoumat také literární hodnoty díla. 

 
57 OSVALDOVÁ, Barbora a LÁBOVÁ, Alena. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2011. s. 13.  
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2.5.2 Současná literární kritika a recenze 

Literární kritika má v Česku dlouhou historii. Svou silnou pozici si začala budovat 

v devadesátých letech devatenáctého století, kdy se změnilo celkové postavení literatury. 

V této době vznikly nejrůznější umělecké směry a stály proti sobě generační názory. S touto 

fází literární kritiky je spojeno několik významných osobností, jako je již zmiňovaný 

František Xaver Šalda, který se stal zastáncem moderního umění, avšak postupem času 

a vlivem vnějších i vnitřních okolností se jeho nazírání měnilo. Významným se Šalda stal 

především díky „založení kritických hledisek, která překonala národně utilitární ideologická 

východiska, která byla příznačná pro celé předchozí období.“58 V průběhu devadesátých let 

devatenáctého století vstoupily na pole literární kritiky další významné osobnosti, například 

Jindřich Vodák či František Václav Krejčí, kteří se snažili obhájit nástup moderního umění. 

Od Šaldy se lišili svým pohledem na poslání umělce a celkově kultury nebo na postavení 

literární kritiky. Během dvacátých let dvacátého století se na literárněkritickou scénu dostal 

také Václav Černý, který byl považován za následovníka Šaldy. Černý v roce 1938 založil 

Kritický měsíčník, který sdružoval významné nejen literární osobnosti doby, jako byli Josef 

Čapek, Marie Pujmanová, Bohumil Mathesius nebo Jan Patočka.59 V období první republiky 

se objevily další důležité postavy kritiky, jako byli Otokar Fischer nebo Karel Čapek. Během 

dvacátých a třicátých let minulého století se ke slovu dostalo mnoho nových osobností, 

například František Götz, Josef Hora, Albert Pražák, nebo levicově orientovaní Antonín 

Matěj Píša, Bedřich Václavek, Julius Fučík, Ladislav Štoll či bojovník za nové literární 

směry Karel Teige.60 Během komunistického režimu byla značně omezena možnost otevřeně 

kritizovat všechna vzniklá díla. V Rudém právu své kritiky mohl publikovat například Josef 

Rybák. Samozřejmě existuje mnoho dalších osobností, který stojí za zmínku a které sehrály 

významnou roli v tzv. obrodném procesu během 60. let: Miroslav Červenka, Josef 

Vohryzek, Milan Jungmann, Květoslav Chvatík atd. Významná změna přišla po roce 1989, 

kritika nemusela být podrobována režimu a mohla se začít vyjadřovat bez restrikcí. 

Se svobodou přišlo však také velké množství nakladatelství, knih, a časopisů. Trh byl 

přesycen a na začátku nového tisíciletí odborná veřejnost negativně hodnotila stav české 

literární kritiky. Nepříznivě bylo také kvitováno opětovné využívání nakladatelských 

 
58 HAMAN, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H & H, 2000. s. 68.  

59 Tamtéž, s. 87–88. 

60 Tamtéž, s. 100–102 
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marketingových materiálů a zejména anotací, které byly publikovány v recenzních částech 

periodik. Zmiňované tendence pravděpodobně vznikly z důvodu přesycenosti trhu a jeho 

rychlého uvolnění. V 90. letech vzniklo mnoho nových nakladatelství a začalo se vydávat 

nepřeberné množství knih, je tedy velmi pravděpodobné, že kritici a recenzenti se nestíhali 

orientovat ve vydávaných titulech a práci si využíváním nakladatelských materiálů 

jednoduše usnadňovali. „Na fakt, že se v denících tisknou prodloužené anotace dodané 

nakladatelstvím, jsme si už dávno zvykli. Ostatně nic jiného ani není možné čekat: masová 

média jsou z podstaty orientovaná na široké publikum, které si přeje být utvrzováno ve svém 

nikterak kritickém hodnotícím měřítku,“ podotýkal ve svém článku Kopání do mrtvoly Jiří 

T. Král.61 Lze podotknout, že v současnosti deníky opravdu jsou určeny především pro 

laického masového čtenáře, nicméně v historii se objevovaly erudované literární kritiky na 

stránkách deníků pravidelně, například během prvního desetiletí dvacátého století 

v Lidových novinách, kde působil Arne Novák, nebo dokonce i za okupace v Národní práci 

nebo Lidových novinách s texty F. Götze, A. M. Píši nebo Karla Poláka v příloze Mladé 

fronty. Své články v Zemědělských novinách v sedmdesátých letech publikovali například 

i Vladimír Macura či Vladimír Novotný.62 Otázkou tedy je, zda za touto změnou stojí 

neochotní masoví čtenáři lačnící pro rychlých, krátkých, shrnujících informacích, nebo 

špatná úroveň redaktorské činnosti a personální poddimenzovanost. Za špatným stavem 

soudobé literární kritiky stojí také personální krize, kdy odborné literární časopisy nemají 

dostatek financí platit zasloužené honoráře svým přispěvatelům. Závěrem svého textu Král 

říká, že recenzentům chybí důvod psát a neposkytují tedy čtenářům žádanou orientaci 

v literárním světě: „recenzenti píší jen pro recenzování samotné, u většiny z nich nehrozí, že 

by se snad chtěli nad knihou zamyslet a napsat o ní text, který by napomohl orientaci 

čtenáře.“63 

Nad stavem literárněkritické kultury a recenzí se ve svém článku pozastavuje i Eva Klíčová. 

Pokouší se však nahlížet na problém i z druhé strany a vnímá to, že literární komunita je 

velmi kritická k obsahům literárních článků. Podle ní redaktoři kulturních rubrik nikdy 

nereferují o autorech, o kterých by dle literární komunity měli. Pro autory kulturních rubrik 

 
61

 KRÁL, Jiří T. Kopání do mrtvoly. Česká literární kritika L.P. 2008. A2. 2008, č. 13, s.8. 

62
 AMAN, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H & H, 2000. s. 110–121. 

63
 FIALOVÁ, Alena. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století 

v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. s. 32. 
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je stále namáhavější stavět se za kulturní témata a obsahy, v komparaci s množstvím 

společensky zajímavých a zájem vzbuzujících témat. Autorka článku přináší názor na to, jak 

může vypadat budoucnost literatury v médiích. Rovnou zmiňuje, že představa o tom, že zde 

budou publikovány „obsáhlé esejisticky vystavené autoritativní kritiky pokrývající téměř vše, 

co se kde literárně šustne, se důsledně míjí s realitou, kde humanitní vzdělání prudce 

devalvuje (ano, souvisí to s populární a levnou nadprodukcí absolventů humanitních 

fakult).“64   

Klíčová v roce 2015 představuje několik názorů, jak bude o literatuře v médiích referováno. 

Jedním z nich bude redukce literárních článků na zprávy a události, tedy na texty, které 

budou vybírány nikoliv podle literárních ale zpravodajských hodnot. Hovoří také o „článcích 

s nenápadným půvabem inzerce: Vánoce plné erotiky aneb tahle literatura vás pošimrá 

v podbřišku.“ 65 Přičemž již v současné době se některé tituly literárně tematických článků 

podobají inzertním obsahům.  

Dalším trendem prezentace literatury je podle Klíčové lifestylový způsob referování, který 

postrádá literární kontext. Autor knihy není popisován jako „spisovatel“ nýbrž jako 

„osobnost“. Dalším faktorem naznačujícím lifestylové vzezření mediální prezentace 

literatury je fakt, že rozhovory s autory se většinou nedotýkají dané knihy či literatury ale 

spíše jejich osobního života. Jako optimistickou cestu shledává to, že se deníky a týdeníky 

budou vymezovat doposud bulvárním tématům a infotainmentu.66 Podle Klíčové jsou pro 

literární kritiky důležité aspekty díla, jako je „profil nakladatelství, obálka, anotace, 

skutečnost, že někdo pošle knihu do redakce literárního časopisu apod.“67 

V současné době je velmi těžké najít silné osobnosti české literární kritiky. Za jednu z nich 

lze však pokládat například Radima Kopáče, který s vysokou frekvencí přispívá do deníků 

i týdeníků nejen literárních již od 90. let. Kopáč nebere ohled na jiná než literární fakta 

 
64

 KLÍČOVÁ, Eva.  Mediálně nepoužitelný endemit. Seriál Evy Klíčové o současné české literatuře, díl pátý. 

Novinky.cz [online]. 2.12. 2015. [cit. 07.01.2021] Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/medialne-nepouzitelny-endemit-serial-evy-klicove-o-soucasne-

ceske-literature-dil-paty-333759 
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 Tamtéž. 
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 KLÍČOVÁ, Eva.  Druhé patro. Seriál Evy Klíčové o současné české literatuře, díl třetí. Novinky.cz [online]. 
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a nebojí se negativních soudů. Současnou odbornou literárně kritickou obec tvoří velmi často 

literární historici a badatelé, jako jsou například Eva Klíčová, Alena Fialová, Petr A. Bílek 

či Karel Piorecký. 

2.5.3 Prezentace literatury v médiích 

Nejen deníky a jejich online verze se dotýkají literárních témat a referují o nově vydávaných 

knihách. Jak bylo stručně zmíněno výše, existují periodika určená spíše pro specifičtější 

a odbornou veřejnost, která se literárními tématy zabývá daleko více a také detailněji. Mezi 

tato periodika patří měsíčník Host vydávaný Spolkem přátel vydávání časopisu HOST, jenž 

je personálně propojen s brněnským nakladatelství Host. Časopis navázal na tradici svého 

stejnojmenného předchůdce, jehož historie se datuje až do roku1921. Následně byl v letech 

1954–1970 přejmenován na Host do domu. V období normalizace se z něj opět stává časopis 

Host, ale v té době ilegální. Nakonec v roce 1995 Host znovu vstupuje do legality jako 

literární periodikum zabývající se nejen podstatnými informacemi o nových titulech, 

autorech, ale také současnými fenomény v literatuře, trendy a zprávami, které ovlivňují 

literární svět. Host je nyní významný nejen svou historií, ale i svými redaktory a přispěvateli, 

mezi které patří přední osobnosti české literatury a literární kritiky, jako jsou Eva Klíčová, 

Miroslav Balaštík nebo Jan Němec. K dalším po roce 1989 vzniklým médiím patří například 

Tvar transformovaný z bývalého časopisu Kmen, který vychází jednou za čtrnáct dní jako 

internetový i tištěný časopis. Dále se jedná například o v květnu 2020 ukončené tištěné 

Literární noviny, kterým však zůstala jejich online verze. Literární noviny ve dvacátém 

století zastávaly velmi podstatnou roli při formování literární kultury. Založeny byly v roce 

1927 a přinášely informace o knihách, kultuře a umění i s ukázkami z původní tvorby. 

V roce 1949 jejich vydávání přebrali komunisté a nakladatelství Československý spisovatel, 

které je využívalo především pro propagaci svých knih. Významné byly Literární noviny 

v šedesátých letech dvacátého století, kdy se i na jejich stránkách odráželo kulturně-politické 

klima země, především napětí mezi Svazem československých spisovatelů a komunistickým 

režimem. Zprvu noviny vedení KSČ podporovaly, s postupem času a s uvolněním 

v šedesátých letech se však na jejich stránkách začaly objevovat ankety a diskuze o stavu 

literatury, nebo dokonce články o kultuře zahraniční. Nakonec, když redaktoři Ivan Klíma 

a Ludvík Vaculík nezveřejnili v roce 1967 diskuzi ze IV. sjezdu Svazu československých 

spisovatelů, byli propuštěni a noviny se v roce 1967 přejmenovaly na Kulturní noviny, které 

později zanikly. Následně byly založeny Literární listy snažící se navázat na předchozí 
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Literární noviny a 27. června 1968 zde Ludvík Vaculík otiskl svůj manifest Dva tisíce slov, 

který byl jedním ze spouštěčů liberalizačních procesů v Československu. O rok později však 

byly Listy definitivně zakázány a v Římě byly založeny exilové Literární listy. Nakonec se 

v roce 1990 vrací zpět Literární noviny jako příloha Lidových novin.68 V roce 2020 

z existenčních problémů ukončují svou činnost. Do literárních časopisů lze také řadit 

kriticky zaměřený čtrnáctideník A2 založený v roce 2005 jako „nezávislý kritický 

čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění 

a politiky.“69 

Vliv na současnou podobu literární kultury mají bezpochyby i digitální média, jako je 

internet a sociální sítě, zejména Instagram a Facebook. Internet je téměř bezbřehým světem 

umožňujícím v podstatě cokoliv. Díky němu se vykrystalizovaly nové literární komunity 

fungující samozřejmě na částečně odlišných principech, než tomu bylo před rozmachem 

internetu. Lidé již nejsou pouhými členy a odběrateli literárních klubů. A k literatuře se 

nemusí vyslovovat už jen odborníci a znalci, ale i široká veřejnost, která může vyjadřovat 

své názory obrovskou rychlostí, anonymně, anebo má možnost sdílet audiovizuální záznamy 

knih. Díky laicizaci literární kritiky vzniklo několik serverů orientovaných na literaturu 

a čtenářské recenze (cbdb.cz, databazeknih.cz). Na sociálních sítích si své místo literatura 

našla například pod hashtagem70 #dnesctu nebo na Facebooku ve skupině Co čteme. 

O literatuře se lze také dozvídat pomocí serverů iliteratura.cz, literarni.cz nebo czcechlit.cz. 

Nejen periodika a weby, ale i televizní pořady a rozhlas zahrnují do svého obsahu literární 

témata. Jedná se zejména o veřejnoprávní média, jako jsou Česká televize a Český rozhlas. 

Česká televize na literaturu zaměřený obsah divákům nabízí především na kanále ČT art, 

v pořadu Třistatřicettři, Bohužel zastoupení této tematiky s v programové nabídce ČT 

zužuje a pořady jako ASAP či U zavěšené knihy nejsou již vysílány. Rozhlas o knihách 

zpravoval v již nevysílaných pořadech Schůzky s literaturou, Reflexe: Literatura! nebo 

 
68 ŠTOLBA, Jan. Pohled do historie: Literární noviny vycházejí 90 let. Mediaguru.cz [online]. 23.03. 2017. 

[cit. 13.03.2021] Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/03/pohled-do-historie-literarni-noviny-

vychazeji-90-let/  

69  A2.  O nás. Advojka.cz [online]. 2017. [cit. 09.03.2021] Dostupné z: https://www.advojka.cz/o-

nas/index#intro  

70 Hashtag Slovník cizích slov definuje jako slovo nebo frázi označeným #. Obsah takto označeného textu je 

také využívají jako klíčové slovo.  Nejčastěji je využíván v informačních systémech k „jednoznačnému“ 

označení článků, dokumentů nebo jejich částí, popřípadě klíčových, či podstatných slov. 
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Slovo o literatuře, knižní tituly mají zatím své místo na Rozhlas Vltava v pořadu Četba na 

pokračování. 

2.5.4 Situace literatury a tištěných deníků 

Jedním z témat této diplomové práce jsou nejen principy zatraktivňování současné české 

beletrie v denících, ale také vztah a prezentace české beletristické tvorby obecně. Bude však 

přínosné podívat se na situaci i ze širší perspektivy a nastínit situaci vztahu kultury a deníků 

a zastoupení literatury ve zkoumaných mediích. 

Vyjděme z teze, že čistě literárně zaměřená média, rubriky, servery a skupiny aktivně 

vyhledávají především čtenáři, kteří se nějakým způsobem v literatuře již orientují, a jsou 

dychtiví po informacích z dané oblasti. Primárním cílem deníků je informovat čtenáře o co 

nejaktuálnějším dění. Literární témata jsou spíše okrajovou součástí obsahu novin, i přesto 

však mohou být pro své čtenáře tato média prvotním rozcestníkem v jejich kulturní orientaci, 

mohou mít sílu literaturu veřejnosti prezentovat a určovat, o čem je podstatné vědět a o čem 

nikoliv. Dokud budou české deníky i jejich online protějšky referovat o literatuře, budou 

součástí literární kultury. Proto by měly o literatuře kvalitně a pravdivě informovat a pečlivě 

vybírat díla, která čtenářům představují. 

Z českých tištěných deníků se literaturou zabývají například noviny Právo, a to dokonce ve 

speciální čistě literární příloze Salon, která vychází pravidelně každý čtvrtek. Její obsah se 

následně objevuje i na online serveru novinky.cz. Literatura získává pozornost také 

v pravidelné stránkové kulturní rubrice Mladé fronty DNES a částečně i v její sobotní 

magazínové příloze Víkend či sobotním vydání s přílohou Scéna. Své místo knihy mají také 

na stránkách Lidových novin a jejich víkendové příloze Orientace. V neposlední řadě lze 

o knižní tematice číst také v kulturní rubrice Hospodářských novin.  

Stavem českých deníků a literárních témat se stručně zabýval český spisovatel a editor 

časopisu Host Jan Němec. Ve svém krátkém výzkumu zhodnocuje stav čtyř největších 

českých deníků (Právo, Lidové noviny, Hospodářské noviny a Mladá fronta DNES). Jan 

Němec se na otázky zastoupení literatury v denících dívá kriticky. Z jeho pohledu je trendem 

pokles literatury hodnocené v novinách a také celkové snížení hodnoty samotných novin. Za 

indikátor snížení kvality obsahu o literatuře uvádí například to, že současnou jedinou čistě 

literární přílohou tuzemských novin je Salon deníku Právo. Dle Němce Lidové noviny 
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a Mladá fronta DNES spíše přinášejí povrchní informace o kultuře, které pravděpodobně 

čtenáři očekávají.71 

Hospodářské noviny ještě v roce 2010 pravidelně obsahovaly dvě celé strany kulturních 

témat. Jejich páteční vydání 72, které je zároveň i víkendovým, dokonce obsahovalo tři strany 

kulturní rubriky, která podle Němce velmi často informovovala právě o literatuře.73 Němec 

podotýká, že v kulturní sekci HN nejčastěji psaly o filmech a následně literatuře a hudbě. 

Zastoupení kulturní rubriky v HN se však v současnosti razantně proměnilo. V roce 2020 již 

každodenní vydání neobsahuje ani jednu stranu s kulturní, potažmo literární tématikou. 

Tištěné Hospodářské noviny nyní literaturu tematizují pouze ve svém pátečním vydání 

v příloze Víkend. Nicméně ani zde není literatura dominantním tématem kultury, větší 

pozornosti se těší film, seriály nebo hudba. V kulturní rubrice přílohy Víkend každý pátek 

pravidelně vychází seriál Filmové tipy a Moje čtení, který tematizuje oblíbené čtení a autory 

významných českých osobností. 

Mladá fronta DNES vychází každý den v týdnu mimo neděle. Tento deník má na rozdíl 

například od dalších zkoumaných publikací, jako jsou Hospodářské noviny nebo Právo, 

zájem zaujmout co nejširší publikum čtenářů. To potvrdila i jedna z působících redaktorek. 

Dle skromného výzkumu Jana Němce se v roce 2010 v deníku věnovali kultuře obvykle na 

dvou stranách. Tematicky se nejvíce zaměřovali na film, hudbu a následně na literaturu. 

Způsob referování MF DNES Němec hodnotí jako bulvární, často s obsahem různých 

žebříčků prodejnosti a oblíbenosti, byla zde patrná snaha o kvantifikování místo posuzování 

kvality. Během Němcem sledovaného období se v deníku za měsíc objevila pouze jedna 

recenze na dvě české beletristické knihy, a to od autora Radima Kopáče. Mladá fronta DNES 

se více věnovala spíše světové literatuře.74 V roce 2020 však kulturu a dle zpravodajských 

hodnot zejména kulturní aktuality obsahuje většinou pouze jedna strana tohoto tištěného 

deníku. Kulturu, potažmo někdy i literaturu více tematizuje sobotní vydání a příloha Víkend 

DNES. Sobotní vydání deníku obsahuje dvoustránkovou rubriku Scéna, kde se objevují 

zprávy z českého kulturního, tedy i literárního prostředí. 

 
71 NĚMEC. Jan. Literatura v novinách. Jak čtyři hlavní deníky píší o literatuře. Host. 2010, č. 3., s. 35. 

72 V sobotu a neděli HN nevycházejí. 

73 NĚMEC. Jan. Literatura v novinách. Jak čtyři hlavní deníky píší o literatuře. Host. 2010, č. 3., s. 35. 

74 Tamtéž, s. 37. 
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Deník Právo dle Němce výrazněji upřednostňuje filmová a hudební témata. Tento fakt 

přikládá tomu, že film a hudba oproti literatuře snáze překračují jazykové bariéry a národní 

hranice a snáze se mohou stát globálními tématy. Právo kulturní a literární články dříve 

prezentovalo zpravidla na jedné straně, nyní se jedná o dvě celé strany a literaturou se zabývá 

rovněž především v příloze Salon, která vycházela a stále vychází ve čtvrtek. Němec 

poukazuje na to, že jediné Právo ve své příloze Salon zveřejňuje i ukázky z beletristických 

knih či samostatné povídky.75 

Ještě v roce 2010 Lidové noviny pravidelně obsahovaly dvě strany kulturní rubriky. 

V současnosti se někdy kultura musí vejít na jednu stranu, dle aktuální situace a množství 

ostatních zpráv. Celkově Lidové noviny poměrně vyváženě informovaly o všech segmentech 

kultury. Němec oceňuje, že se zde objevuje také nejen zpravodajské informování o kultuře, 

ale i osobnější názory a komentáře. O literatuře Lidové noviny informují výrazněji v sobotní 

příloze Orientace, kde je dokonce rubrika Kritika, ve které přináší opravdu kritické názory, 

nejen týkající se literatury. V současné době se Lidové noviny zabývají literaturou tak, jak je 

momentálně potřeba a dle aktuálního dění, podle čehož mění i množství obsahu.  

V závěru článku Němec podotýká, že české deníky nemají mimo marketingově silné tituly, 

jako je například kniha Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Snirch, stejný názor na to, co 

recenzovat a co ne. Shoda se objevuje u informací, jako jsou úmrtí autorů či změny 

vydavatelů slavných edic. Nicméně tyto zprávy vykazují principy zpravodajských hodnot, 

proto je tedy velmi pravděpodobné, že o těchto informacích budou noviny čtenáře 

zpravovat.76 

Metro jsou bezplatné noviny vycházející každý pracovní den. Jedná se o deník přístupný 

obyvatelům velkých českých měst, jako jsou Praha, Brno, České Budějovice, Hradec 

Králové, Ostrava nebo Olomouc. Metro nejčastěji obsahuje zprávy z kultury většinou na 

jedné až dvou stranách, které jsou však ze značné části vyplněny inzertními plochami. 

Publikována jsou i vydání, kde literatura není reflektována vůbec. Literatura je prezentována 

také v pátečním vydání v rubrice Víkend. I přesto však kulturním tématům dominují také 

v těchto novinách filmy, seriály či hudba. 

 
75 Tamtéž, s. 38. 

76Tamtéž, s. 39..  
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Je zcela patrné, že se tištěné deníky kulturou, tedy i literaturou i nyní zabývají. Množství 

článků o kultuře má spíše tendenci klesavou. Nicméně finální hodnocení, zda je toto 

informování dostatečné, necháme stranou, neboť by bylo potřeba rozsáhlejší zkoumání. 

Také lze předpokládat, že zpravodajská média, jako jsou tyto zkoumané deníky, se budou 

na literární témata dívat optikou zpravodajských hodnot a poté až dle těch literárních.  

2.5.5 Situace literatury a online deníků 

Prostor v online verzích deníků je daleko širší než u tištěných, nikoliv však nekonečný. Není 

možné čtenáře zahlcovat informacemi pouze o literatuře a je tedy potřeba dodržovat určité 

rovnoměrné rozložení témat.  Bohužel však také neplatí, že by byl větší prostor dostatečně 

využíván.  

Novinky.cz, online verze deníku Právo, jsou ve spolupráci se serverem seznam.cz po 

iDNES.cz jedny z nejčtenější webových stránek v Česku. Současnou domácí beletristickou 

literaturou se však zabývají téměř minimálně v článcích buď označených jako Recenze či 

Nové knihy, ve kterých jsou prezentovány nejrůznější nově vyšlé české i světové tituly. 

Velmi často je také možné setkat se se zpravodajským informováním o aktualitách 

z literárního světa (literární ceny, úmrtí autorů) či na krátká avíza o nových, samozřejmě 

nejen českých a beletristických, knihách. Ve speciální rubrice Salon je možné na literární 

témata narazit častěji a ve větším objemu. Objevují se zde zajímavé sloupky českých autorů, 

například Kateřiny Tučkové či Michala Šandy. 

Online verze deníku Hospodářské noviny s názvem iHNed.cz se literaturou zabývá jen 

okrajově. Není se čemu divit, jedná se především o ekonomický titul, nicméně pod rubrikou 

Víkend lze najít i témata týkající se kultury. Většinou se jedná spíše o články s filmovou 

televizní či hudební tématikou. Pravidelně je však publikován seriál Moje čtení, ve kterém 

zajímaví lidé a známé osobnosti odpovídají na otázky týkající se jejich osobních literárních 

preferencí. 

Hospodářské noviny také úzce spolupracují se serverem aktuálně.cz, jež spadá do stejného 

vydavatelství. Propojení potvrdili i dotazovaní redaktoři. Dle jejich slov si dodnes redakce 

předávají články a sdílí spolu informace, jinak ale literatura v HN i na aktuálně.cz stojí 

převážně na externistech. Momentálně na aktuálně.cz převažují články tematizující filmy, 

seriály a hudbu.  
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Dle slov redaktorů je někdy rozhodnutí o tématu dáno čistě provoznímu zákonitostmi. 

Je totiž snazší vyplnit rychle obsah článkem o nově vydaném albu než čekat, až redaktor 

přečte knihu a bude o ní moci psát. 

Webové stránky Lidovky.cz nabízejí hned v záhlaví sekci Kultura, kde se téměř každý den 

objevují články tematizující literaturu a nejčastěji reagují na aktuální dění. Obsaženy jsou 

zde také rozhovory s autory, recenze nebo knižní tipy. Obecně jsou na webu lidovky.cz 

vcelku rovnoměrně zastoupeny všechny segmenty kultury. 

Metro.cz je online prostorem, ve kterém se nejčastěji objevují pouze identické články jako 

vtištěném deníku Metro a ty kulturní se české beletrie dotýkají velmi ojediněle. Větší prostor 

zde získává například televizní tvorba. Obecně není rozdělení sekcí a rubrik na metro.cz 

přehledné a ke kulturním tématům se lze lépe dostat přes možnost vyhledávání. 

Server iDNES.cz má již ve svém záhlaví heslo Zpravodajství a je tedy velmi pravděpodobné, 

že jeho obsahy a články budou mít zejména zpravodajské, nikoliv publicistické vyznění. Na 

iDNES.cz je ihned viditelná sekce Kultura jako jedna z hlavních rubrik. Tato rubrika po 

rozkliknutí obsahuje podrubriky zaměřená na témata, jako jsou film a TV, hudba, divadlo, 

filmové recenze, výtvarné umění, vstupenky, TV program a také literatura. Zajímavé je, že 

na hlavní stránce literární sekce je stále přítomný výběr knih dle popularity 

z databazeknih.cz. Z druhů článků se zde objevují recenze, informace o úmrtích autorů, 

avíza na nové knihy, rozhovory atd. 

2.5.6 Atraktivita médií, zpravodajské hodnoty a literatura 

V dnešní době se především tištěné noviny snaží zachovat své postavení a bránit klesající 

tendenci jejich čtenosti a předplatného. Jednou z iniciativ pro to je využívání vlastních online 

verzí. Aby média, respektive noviny, mohla fungovat, musí generovat zisky, a to buď od 

čtenářů, anebo z inzerce. Inzerenti však pro nákup mediálních ploch požadují vysoké dosahy 

mezi publikem, takže počet čtenářů je primárním faktorem pro všechny příjmy médií.  

Zkoumané tištěné a online deníky jsou médii fungujícími převážně na zpravodajských 

principech, jejichž hlavním cílem je informovat a definovat. Hlavní úlohou zpravodajství je 

aktuální přenos informace, co nejrychleji dění zachytit, definovat a následně o něm 

informovat publikum. Dle novinářky a publicistiky Barbory Osvaldové jde o využití 

empiricko-induktivních postupů – na rozdíl od publicistiky, která využívá spíše způsoby 

abstraktně-deduktivní a snaží se spíše vyjádřit názor či osobní hledisko autora na 
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problematiku. Osvaldová také podotýká, že by v médiích měly být obsahy zpravodajské či 

publicistické řádně odlišeny a označeny pro správné pochopení obsahu i samotné 

žurnalistiky.77 

V této diplomové práci je jednou z hypotéz to, že se i kulturní rubriky tištěných a online 

novin řídí především zpravodajskými hodnotami, a to především z důvodu povahy těchto 

médií. Některé zpravodajské hodnoty jsou využity ve snaze zatraktivňovat nejen samotná 

média, ale i českou beletristickou tvorbu. Mezi zpravodajské hodnoty řadí různí mediální 

odborníci jiné aspekty. Pravděpodobně prvním, kdo poukázal na problematiku 

zpravodajských hodnot, byl americký novinář Walter Lippmann v knize Public Opinion 

z roku 1922.78 Denis McQuail rozlišuje zpravodajské hodnoty využívané především 

v západních zemích.  Jedná se z jeho pohledu především o „blízkost místa děje, jasný 

význam, krátký časový rozsah, závažnost, souzvuk, personifikace, negativitu, drama 

a akce.“79 Pro informování společnosti o nových beletristických knihách lze aplikovat 

zpravodajské hodnoty, jako je blízkost místa, pokud se jedná o českou tvorbu; jasný význam, 

kdy se sama média snaží jasně vysvětlit téma, smysl či kvalitu díla; personifikace, kdy se 

zaměřují více než na dílo na jeho autora; nebo negativita, drama a akce, kdy se zaměřují na 

negativní vyznění díla, kontroverzní téma nebo na zajímavé okolnosti vzniku. Dále lze také 

nahlížení díla vnímat optikou krátkého časového rozsahu, kdy se média předhánějí 

v rychlosti prezentování nových knih, například i bez toho, aniž by je novináři četli. 

Zajímavý je pro kulturní novináře také aspekt odchylky, kdy rádi informují o knihách, které 

jsou nějakým způsobem odlišné od doposud vydávaných. Dále je možné mezi zpravodajské 

hodnoty řadit také vztah k celebritám, kdy právě známost autora může napomáhat 

k atraktivitě článku i samotné knihy. Ke zpravodajské hodnotě vztah k celebritám se také 

váže pojem celebritizace, který je většinou vázán na politickou komunikaci a vstup celebrit 

do ní. Nicméně v této diplomové práci je celebritizace spatřována také v literárním světě 

a s tímto pojmem je pracováno podobně, jako jej vidí Marcela Voženílková. Ta na 

celebritizaci nahlíží jako na „proces, kdy dochází k zaměření se primárně na soukromý život 

 
77

 OSVALDOVÁ, Barbora a LÁBOVÁ, Alena. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. s. 14. 

78 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Přeložil Ladislav KÖPPL. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-

0939-3. 

79 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. s. 370.  
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politiků“80 (v našem případě tedy literárních tvůrců). Celebritizace může být pohlížena také 

jako na vstupování celebrit do politiky, což může být spatřováno nejen v politice ale 

i v literatuře. Není ojedinělé, že knihy tvoří osobnosti známé z televize, koncertních sálů 

nebo v dnešní době z internetu a sociálních sítí. Průběžnost je dalším možným aspektem 

většího zájmu médií. Je pravděpodobné, že pokud již určité téma, v tomto případě kniha či 

autor, získalo pozornost médií, dá se očekávat, že si pokračování knihy či další kniha od 

stejného úspěšného autora také získá značnou pozornost publika.  Pro některé novináře může 

hrát roli také vizuální atraktivita, lze však spíše předpokládat, že vizuální atraktivita knih 

bude spíše než deníky zajímat lifestylové magazíny, i přesto ale někteří redaktoři mohou mít 

vizuální atraktivitu titulu za hodnotný aspekt. Dále mohou mít na informování o titulech vliv 

také lidské příběhy vázané ke knize a emocionální náboj.81  

Je značně pravděpodobné, že většina novinářů nevybírá a nezpracovává své články a témata 

dle těchto teorií, ale spíše instinktivně. Také zde může hrát svou roli i osobnost novináře. 

  

 
80 VOŽENÍLKOVÁ, Marcela.  Personalizace politiky v České republice. Brno: Masarykova univerzita.2018. 

s. 110. 

81 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 38.  



 

31 

 

Praktická část 

3 Obsahová analýza principů současné české beletrie ve vybraných 

denících a jejich online verzích 

3.1 Východisko, hypotézy, výzkumné otázky a metodologie práce 

Hlavní hypotézou této diplomové práce je, že zkoumaná média, jejichž je kultura 

a potažmo literatura pouze okrajovou rubrikou či tématem, se pomocí určitých 

principů snaží zatraktivnit články o české beletrii a prezentované knihy samotné. 

Protože vyšší čtenost článku či prodeje knih jsou jedním z měřítek úspěchu, ať už pro 

vydavatele deníků a provozovatele jejich online verzí, tak pro nakladatele knih a autory. Lze 

tedy předpokládat, že již výběr žánrů či titulů může být prováděn ve snaze zatraktivnit 

literární rubriku pro své čtenáře. Důvodem by pravděpodobně mohlo být tržní fungování 

těchto periodik a fakt, že jejich primárním cílem je noviny prodat čtenáři, protože bez tohoto 

typu zisku noviny nemohou fungovat.  Pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy 

budou ověřeny či vyvráceny hypotézy a zodpovězeny výzkumné otázky. 

Dalšími hypotézami práce jsou:  

Hypotéza č. 2: Snaze o kulturní osvětu a kvalitní zhodnocení stavu české beletristické 

literatury se v těchto médiích nedostává. I novináři kulturních a literárních rubrik 

a příloh se drží spíše zpravodajských hodnot, a to i přesto, že tato témata by měla být 

analyzována v rámci spíše publicistického žánru. Zpravodajské hodnoty využívané pro 

psaní článků jsou hlavním důvodem následné atraktivity těchto článků.  

Hypotéza č. 3: V listopadu bude zaznamenáno více online i tištěných záznamů o české 

beletrii než v únoru z důvodu nákupu knih jako vánočních dárků. 

Hypotéza č. 4: Další hypotézou je, že některá média (online média) budou obecně 

o české literatuře psát více, protože mají více prostoru než tištěná. 

Hlavní výzkumná otázka této diplomové zní: Pomocí jakých principů české tištěné deníky 

a jejich online protějšky zatraktivňují články o současné české beletristické tvorbě? 

Výzkumnou podotázkou je: Které z médií se tématem české beletristické literatury 

nejvíce zabývá?  
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V první části výzkumu bylo využíváno kvantitativní metody pro zjištění, jaké množství 

článků o současné české beletrii zkoumaná média za určitou dobu vyprodukovala. 

Následně byly články rozděleny do žánrových kategorií, o kterých bude napsáno více 

v kapitole Výběr předmětu zkoumání. Byly eliminovány opravdu jen jednoslovné zmínky 

o českých knihách, které se například objevily v nerelevantních rozhovorech, jako například 

odpověď respondenta rozhovoru na otázku na oblíbenou knihu. 

V další části bylo pracováno na základě kvalitativní obsahové analýzy textů týkajících se 

zkoumaného tématu. Byly hledány a popisovány ústřední kategorie principů, které byly 

opakovaně využívány jednotlivými médii k zatraktivňování českých beletristických knih. 

Mezi hlavní způsoby zatraktivňování budou řazeny opakující se principy, které se objevily 

napříč online a poté napříč tištěnými médii. 

Aby diplomová práce byla co nejkomplexnější, byly uskutečněny také hloubkové rozhovory 

s pravidelnými přispěvateli a redaktory kulturních rubrik zkoumaných redakcí, kteří se 

zabývají převážně literaturou. Využity byly pro doplnění provozních informací 

o jednotlivých redakcí a pro získání detailů o způsobu zpracování kulturních, potažmo 

literárních rubrik. 

3.1.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza je často využívaným způsobem šetření nejen mediálních 

výstupů. Tato technika vznikla z oblasti výzkumu masových médií a mapuje četnost výskytu 

předem určených kategorií, jevů či informací.82 Na rozdíl od kvalitativní či hermeneutické 

analýzy je kvantitativní analýza velmi strukturovaná a má vysokou míru ověřitelnosti. 

Zkoumání podléhá předem stanoveným kritériím a pravidlům, sběr dat může být poměrně 

rychlý a výsledky mají vysokou validitu. Její výhodou je také to, že pomocí ní lze analyzovat 

velké množství obsahů a výstupy šetření dále statisticky analyzovat a zpracovávat 

do přehledných tabulek či grafů.83  

V této diplomové práci byly kvantifikovány články o nové české beletristické tvorbě napříč 

pěti českými tištěnými deníky a šesti online deníky. Ve výsledcích výzkumu zjistíme, 

která z nich se tedy tématem zabývají více a která konkrétní média české beletrii dávají 

 
82 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. s. 383. 

83 KÖPPLOVÁ, Barbara a SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. 

s. 31.  



 

33 

 

největší množství prostoru. Kvantitativný výzkum přinese dále zjištění, jaké žánry 

k referování nejčastěji zkoumaná média využívají.  Vzhledem k tomu, že jsou analyzované 

tištěné i online mutace jednotlivých deníků spojeny ve vlastnické struktuře jednotlivých 

vydavatelských domů a částečně redakcemi, můžeme i říci, která z redakcí se zkoumaným 

jevem zabývá četněji. U Hospodářských novin byla brána v potaz pouze online verze 

iHNed.cz, přestože jsou dle slov redaktorů částečně propojeni s redakcí aktuálně.cz. 

3.1.2 Kvalitativní obsahová analýza 

Pro zjištění, jak vlastně šetřená média referují o české beletrii a jaké principy zatraktivňování 

využívají, bylo zapotřebí využít způsoby kvalitativního výzkumu mediálních obsahů. 

Kvalitativní metody výzkumu jsou známy nejen v mediálním prostředí, využívají je 

například i psychologie, sociologie, antropologie nebo kriminologie či pedagogické vědy. 

Dlouhou dobu proti sobě s kvantitativní analýzou oba přístupy stály a kvalitativní výzkum 

nebyl tak vážený, jako je dnes. Zásadní obrat v přístupu a zájmu o tuto metodu evaluace 

v sociálněvědním výzkumu byl zaznamenán v 80. a 90. letech 20. století.84 Někdy je 

kvalitativní výzkum považován spíše za doplněk kvantitativní metody, v této práci je to však 

spíše naopak.  

Dle teoretiků není jasně dané, jak správně tvořit kvalitativní výzkum. Strauss a Corbinová 

považují za kvalitativní metodu každou metodu, která nevyužívá kvantifikaci. Podle nich je 

pojetí tohoto výzkumu velmi závislé na jeho autorovi a zvolených postupech práce, ať se 

jedná o pořizování rozhovorů, pozorování, dotazníky, ale i shromažďování dat ve formě 

knih, článků, videí a podobně. „Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění 

tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme.“85 

Kvalitativní výzkum obsahuje tři důležité složky vedoucí k úspěšnému šetření. Jedná se 

o údaje neboli zkoumaná data, analytické a interpretační postupy, pomocí nichž jsou 

vyvozovány teorie či závěry, a poslední částí jsou písemné či ústní výzkumné zprávy.86 

 
84

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. s. 28.  

85
 STRAUSS, Anselm L. a CORBIN, Julie. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Boskovice: Sdružení Podané ruce, 1999. s. 10–11.  

86
 Tamtéž, s.15. 
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V této práci byly kvalitativní postupy využity především pro hlavní výzkumnou otázku, tedy 

zjištění, jak se o české beletristické tvorbě ve zkoumaných periodikách referuje a jaké 

principy redakce využívají pro zatraktivňování těchto obsahů a následně i samotných knih. 

3.2 Výběr předmětu zkoumání a předpoklady 

Důvodem zkoumání prezentace české aktuální beletrie v denících87 je předpoklad, že tato 

média mají za cíl primárně tvořit zisky a zvyšovat prodejnost tištěných novin či návštěvnost 

svých webů. Proto se snaží i v kulturní části novin využívat různých principů zatraktivňování 

článků o nových knihách, dokonce i dle slov redaktorů někdy podřizují těmto snahám 

o atraktivnost pro čtenáře i výběr titulů, o kterých budou referovat. Jedním ze způsobů 

zatraktivňování může být pro referování českých novin o literatuře také aplikace 

zpravodajských hodnot. 

Ke zkoumání byly vybrány mediální obsahy týkající se nové české literatury spadající do 

označení beletrie. Získány byly v archivech deníků, na jejich webových stránkách a také 

pomocí nástroje NewtonOne. I přesto, že deníky referují nejen o nově vydaných knihách, 

ale i o těch starších, například v souvislosti s úmrtím autora, s konkrétním výročím či jinými 

významnými okolnostmi, analyzované byly pouze mediální obsahy, které se zabývaly 

knihami vydanými v rozmezí let 2018 a 2020. Zahrnuty byly i knihy, jejichž první vydání je 

datováno před rokem 2018, nicméně mezi lety 2018 až 2020 se dočkaly nového či 

přepracovaného vydání.  Zkoumány tedy byly texty o české beletrii, tedy knihy, které jsou 

prozaické, fikční a popřípadě spadají do označení komiks. Všechny tyto knihy jsou dále 

v práci nazývány jako nová česká beletrie. 

Beletrie byla vybrána z důvodu jejího rozšíření a obliby mezi čtenáři, kterou dokládají 

i výzkumy od Jiřího Trávníčka uvedené v kapitole Literatura a média této práce, v nichž se 

mezi čtenáře beletrie řadí 68 % českých čtenářů.88 Poezie byla vyřazena z důvodu absence 

jasného příběhu, žánry biografie či autobiografie pak nabyly analyzovány proto, že vykazují 

prvky literatury faktu. Z výzkumu byly vyřazeny také audioknihy, které mají značně 

odlišnou formu a lze předpokládat, že velmi rozdílné bude i jejich prezentování. 

 
87

 Jejich výčet a výběr bude následně definován se sekci diplomové práce Výběr zkoumaných médií a jejich 

charakteristika. 

88
 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno: 

Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2011. s. 63. 
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3.3 Výběr zkoumaných médií a jejich dosahy 

Už z podstaty vybraných médií je jejich cílem psát převážně o aktualitách, a tedy 

v souvislosti s literaturou o nových titulech. Důležitým atributem zpravodajských hodnot je 

totiž aktuálnost. Vybraná média mají větší možnost a prostor informovat o aktuálních 

knihách, protože vychází každý pracovní den, v některých případech dokonce i v sobotu. 

Tato zkoumaná deníková periodika a online weby byly vybrány kvůli jejich značného 

dosahu na publikum. (Dále budou představeny přesnější čísla dokazující tento dosah.) 

Zkoumaným tištěným materiálem je tedy celkem 5 deníků, kdy analyzovány budou i jejich 

kulturní rubriky a přílohy. Z online prostředí je zkoumáno 6 zpravodajských internetových 

stránek, které jsou určitými způsoby navázané na tištěné deníky. Do zkoumání nebyla 

zahrnuta odborná periodika. jako je Host, Tvar či A2, která se hodí spíše pro výzkum 

literárních oborů. Pozornost bude věnována příspěvkům tematizujícím novou českou 

beletrii. Definice této kategorie lze nalézt v předchozí kapitole Výběr předmětu zkoumání. 

 

Tabulka  1: Čtenosti tištěných deníků 

Podle Media projektu mapující rok 2019 a částečně tabulky č. 1 zůstává dlouhodobě 

nejčtenějším novinovým periodikem v České republice bulvární deník Blesk, ten však pro 

mediálně-literární zkoumání této diplomové práce není relevantní, neboť kulturní rubriku 

ani neobsahuje. Na druhém místě čtenosti je však deník Mladá fronta DNES s 461 000 

čtenářů a na třetím Právo se 197 000 čtenářů. Následuje sportovní deník Sport a bulvární list 

Aha!, na šesté místo se řadí Lidové noviny se 177 000 a na další Hospodářské noviny 

se 145 000 čtenářů. Z bezplatných deníků je na prvním místě Metro s 327 000 čtenářů.89 

Noviny Metro jsou jediným bezplatným deníkem, který je zkoumán v této diplomové práci. 

Může tedy vzniknout otázka, že princip snahy prodat sebe sama v tomto případě neplatí. 

Nicméně toto médium generuje zisky z placených inzertních obsahů, proto je zde cílem 

 
89 Media projekt 2020.  Unievydavatelů.cz [online]. 2020. [cit. 03.02.2021] Dostupné 

z: http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti  

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti


 

36 

 

dostat výtisk k co největšímu počtu čtenářů a tuto statistiku pak doložit inzertním partnerům 

a zákazníkům.  

 

Tabulka  2: Dosahy jednotlivých online médií 

Pohled na tabulku č. 2 a v ní obsažené dosahy jednotlivých online médií ve zkoumaných 

měsících únor a listopad roku 2020 říká, že nejfrekventovanější zpravodajskou webovou 

stránkou je iDNES.cz, který pod záštitou Mladé fronty DNES dosáhl v únoru 6 251 781 

a v listopadu 6 047 762 návštěvníků.  Na druhém místě jsou novinky.cz, které za únor roku 

2020 navštívilo 5 590 069 uživatelů a v listopadu 5 882 100. Dále web aktuálně.cz 

spolupracující s Hospodářskými novinami zaregistroval v únoru 4 330 126 a v listopadu 

2020 celkem 4 111 857 návštěv. Lidovky.cz zaznamenaly 2 039 269 reálných uživatelů, kteří 

navštívili stránky v listopadu roku 2020, v únoru roku 2020 šlo o 1 611 701 reálných 

uživatelů. Server iHNed.cz pod redakcí Hospodářských novin za únor 2020 dosáhl 1 069 401 

a za listopad 1 031 401 reálných uživatelů. Metro.cz pouze mělo 83 463 návštěv v únoru 

a dokonce pouze 70 105 v listopadu.90  

Tato média byla také vybrána z důvodu podobného fungování a nastavení, tudíž 

i porovnatelnosti napříč zpravodajským spektrem. Jedním z jejich společných cílů je oslovit, 

co nejširší publikum. Některé k tomu široce uzpůsobují i svůj vlastní obsah, jedná se 

například o Mladou frontu DNES, kde to potvrdila i sama dotazovaná redaktorka. U ostatních 

novin, jsou patrné i jiné záměry. Například u Hospodářských novin se jedná o ekonomickou 

stránku věci.  

Z podstaty těchto médií chtějí sami redaktoři kulturních rubrik psát o co nejaktuálnějších 

knihách, a tak dle jejich slov není někdy ani čas je celé přečíst.  

 
90 Data získány z programu NetMonitor Sdružení pro internetová rozvoj.  
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3.4 Výběr zkoumané periody 

Zkoumány byly dvě měsíční periody roku 2020. Konkrétně se jednalo o měsíce únor 

a listopad. Tyto dva od sebe vzdálené úseky byly zvoleny z důvodu předpokladu velmi 

rozdílného množství nově vydávaných knih v jednotlivých obdobích. Přičemž listopad je 

považován nejen dle dotazovaných kulturních redaktorů za období, kdy je na trh 

v předvánočním čase uváděno velké množství titulů. Naopak únor lze považovat za „slepý“ 

měsíc, kdy knižní trháky již byly uvedeny před svátky a známá propagační akce  

Březen – měsíc knihy za účelem zvýšení nákupu knih se teprve blíží.  

Rok 2020 byl však specifický i z důvodu světové pandemie koronaviru, která ovlivnila řadu 

sektorů průmyslu a obchodu a v neposlední řadě také knižní trh. Po mnoho měsíců byly 

prodejny knih zavřeny z důvodu opatření vlády. Je pravděpodobné, že tento fakt mohl 

ovlivnit množství prodaných knih a také přesunutí vydání některých titulů na další rok. 

Nekonaly se ani knižní akce, jako například veletrh Svět knihy Praha nebo literární festivaly. 

Nicméně i přesto zkoumaná období nejsou touto situaci tolik ovlivněna, únor nebyl 

koronavirovou krizí ještě zasáhnut a listopad zůstává předvánočním obdobím, kdy  

se množství nákupů přesunulo na internet. Nicméně přesné závěry bude možné učinit až 

s přesnými čísly prodejnosti knih, které budou pravděpodobně k dispozici až později během 

roku 2021. 

4 Kvantitativní obsahová analýza – výsledky 

4.1 Operacionalizace 

Zkoumáno bylo 5 tištěných deníků a 6 online webových zpravodajských stránek, jejich 

kulturní rubriky i přílohy. Zaznamenány a následně zkoumány byly pouze příspěvky 

tematizující nové české beletristické knihy vydané v letech 2018 až 2020. Nemusí jít 

v každém případě o samostatný článek o konkrétním titulu, proto bude odlišován údaj 

o množství článků a počtu knih, které jsou zmiňovány a tematizovány. Sčítána byla zvlášť 

tištěná a online média, protože online tituly jsou s těmi tištěnými neporovnatelné z důvodu 

menšího prostoru k referování u tištěných médií. Všechny nashromážděné záznamy byly 

rozděleny dle jejich povahy do kategorií: recenze, anotace, zveřejněná TZ, 

recenze/kritika, rozhovor, zmínka a nespecifikovatelný článek, do níž byly řazeny 

například reportáže z autogramiád, texty o literárních cenách nebo články doplněné zmínkou 

o knize. Kategorie byly zvoleny na základě definic v pojmové části diplomové práce a na 
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základě žánrových znaků, které články vykazovaly. Kategorie recenze obsahovala tyto 

prvky: redakční označení „recenze“, procentuální hodnocení knihy, silné hodnotící hledisko. 

Jako zveřejněná TZ byly označeny texty, které obsahovaly prvky tiskové zprávy (např. 

citace, cena knihy) nebo texty nalezené v naprosto stejném znění i na zpravodajských či 

dalších webech. Do kategorie anotace byly řazeny články, které obsahovaly alespoň dva 

z následujících prvků: stručnou charakteristiku díla, informace o obsahu, tématu, zaměření 

a o autorovi91 nebo šlo o zkopírované anotace z materiálů nakladatelů. Jako recenze/kritika 

byly označeny texty vykazující alespoň dva z následujících prvků: označení „recenze“, 

rozsáhlý vhled, hodnocení, kontext díla, pohled na dílo ve společenských a uměleckých 

souvislostech; nešlo tedy pouze o popis a kladné či záporné zhodnocení, ale komplexní 

posouzení díla. Texty přiřazené ke kategorii rozhovor obsahovaly: otázky a odpovědi 

rozhovorů s autory knih, nebo jinými osobnostmi, které hovořily o určitém nově vydaném 

literárním díle. Kategorie zmínka byla vytvořena pro texty, které měly alespoň dva tyto 

prvky: okrajové zmínění o nových knižních titulech, krátké informování spojené s knihou 

(kdy vyšla, název, téma) a/nebo žebříček prodejnosti. Označení nespecifikovaný článek 

získaly texty s těmito prvky: ojedinělé texty, nemožnost zařazení do žádných z předchozích 

kategorií, reportáž z autogramiády knihy či anketa redakce na téma oblíbenosti knih. 

Odfiltrovány byly stručné a nic nevypovídající zmínky o knihách, které se například objevily 

v rozhovorech o oblíbené literatuře zajímavých osobností. Zcela vynechány byly obsahy 

označené jako inzertní, které nejsou vytvořeny na základě redakčních činností, ale na 

základě domluvené a placené spolupráce s inzerenty. Knihy byly rozděleny dle jejich žánrů 

na romány (kam byly zahrnuty i detektivní romány), povídky, komiksy a pohádky.  

 
91 HALADA, Jan, and Barbora (eds.) Osvaldová. Slovník Žurnalistiky. Karolinum Press, 2017. s. 35. 
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4.2 Výsledek četnosti české beletrie v online médiích 

 

Tabulka  3: Česká beletrie v online médiích – únor a listopad 2020 

V přiložené tabulce č. 3 lze nalézt záznamy o množství článků tematizujících českou 

beletristickou tvorbu v tuzemských online denících během měsíců únor a listopad roku 2020. 

Je patrné, že nejvíce o počtu článků o české beletrii zpravoval server novinky.cz 

a následovalo iDNES.cz. Za zkoumané období se informovalo různými způsoby celkem 

o 73 nových beletristických knihách. S velkým náskokem od ostatních beletristických žánrů 

se nejvíce psalo o románové tvorbě. Překvapením bylo, že komiks se dočkal stejné 

pozornosti jako povídky. Nejčastěji užívaným způsobem referování byla zmínka, která spíše 

jen informovala o nejdůležitějších údajích spojených s knihou. Následoval nespecifikovaný 

článek, ale to jen z důvodu, že do této kategorie byla zahrnuta speciální anketa redakce 

aktuálně.cz z listopadu 2020, kde redaktoři a známé osobnosti vybírali své tipy na knihy 

i s bližšími informace o jednotlivých titulech.92 Jen díky této anketě server aktuálně.cz 

předčil v počtu zmiňovaných knih iDNES.cz a lidovky.cz. V listopadu lidovky.cz obsahovaly 

poměrně vysoký počet zmínek o literatuře z důvodu častého referování o akci Velký knižní 

 
92 Knižní anketa aktuálně.cz. magazin.aktualne.cz [online]. 2020. [cit. 06.02.2021] Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/knizni-anketa-aktualne-cz-

2020/r~76bc9b0c30c611eba25cac1f6b220ee8/  

Měsíce únor a listopad 

2020 novinky.cz lidovky.cz iDNES.cz iHNed.cz metro.cz aktuálně.cz Celkem

Počet článků 

tematizující českou 

beletrii 20 8 14 3 1 7 53

Celkem českých 

beletristických knih 

tematizovaných v 

článcích 24 13 15 3 1 17 73

Recenze 4 0 9 0 0 1 14

Anotace 11 0 1 0 0 0 12

Zveřejněná TZ 3 1 0 0 0 0 4

Recenze/kritika 0 2 0 0 0 1 3

Rozhovor 3 2 2 1 0 1 9

Nespecifikovatelný 

článek 1 1 0 1 0 14 17

Zmínka 2 7 3 1 1 0 14

Román 13 6 11 2 0 12 44

Povídky 5 2 2 0 0 2 11

Komiks 4 2 2 1 0 2 11

Pohádky 2 3 0 0 0 1 6

Nejčastěji píšící autor Jan Šída Radim Kopáč Monika Zavřelová Irena Jirků Iveta Benáková ČTK

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/knizni-anketa-aktualne-cz-2020/r~76bc9b0c30c611eba25cac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/knizni-anketa-aktualne-cz-2020/r~76bc9b0c30c611eba25cac1f6b220ee8/
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čtvrtek.93Nikoli překvapujícím faktem bylo, že výstupy, které by zde šlo definovat jako 

recenzi/ kritiku byly v online médiích opravdu ojedinělé. Vychází to již z podstaty těchto 

médií, která musí reagovat rychle, pružně a dodávat určité množství článků pro kulturní 

rubriku. Nejméně tematických článků bylo zaznamenáno na metro.cz, které má nejmenší 

dosahy z vybraných online stránek. Metro.cz se více ve své kulturní rubrice zaměřovalo na 

multimediální obsahy než na českou literaturu. Dle slov redaktorů z online deníku metro.cz, 

iDNES.cz nebo lidovky.cz je však zastoupení současné české beletristické literatury na jejich 

webech dostatečné.  

4.2.1 Únor 2020 

 

Tabulka  4: Česká beletrie v online médiích – únor 2020 

Prezentaci nové české beletristické literatury v měsíci únor roku 2020 napříč zkoumanými 

online médii zaznamenává tabulka č. 4. Celkem se ve zkoumaném období psalo ve 24 

mediálních obsazích o 30 nových českých beletristických knihách. Nejpočetněji o literatuře 

psaly weby novinky.cz a iDNES.cz, tedy opět stránky, které mají mezi zkoumanými médii 

i největší dosah. Nejvíce byly opět tematizovány romány a hned poté komiksy. Nejčastěji 

bylo psáno o knihách v podobě zmínky, kdy šlo velmi často o krátké tipy na právě vyšlé 

knihy, které redakce vybírá na základě různých způsobů a zdrojů. 

 
93 Velký knižní čtvrtek je propagační akcí ve spolupráci s českými médii a nakladatelstvím Kosmas. 

Nakladatelé vybírají několik nových knih, které doporučují k přečtení. Akce probíhá dvakrát do roka a 

navazuje na starou tradici komunistické doby, kdy i vydávání knih bylo plánované. Knihy vycházely centrálně 

ve čtvrtek s pevnou cenou.  

Měsíc únor 2020 novinky.cz lidovky.cz iDnes.cz iHNed.cz metro.cz aktualně.cz Celkem

Počet článků tematizující českou 

beletrii 9 3 5 2 1 4 24

Celkem českých beletristických knih 

tematizovaných v článcích 11 6 6 2 1 4 30

Počet recenzí 2 0 4 0 0 0 6

Počet anotací 4 0 0 0 0 0 4

Zveřejněná TZ 3 0 0 0 0 0 3

Recenze/kritika 0 0 0 0 0 0 0

Počet rozhovorů 1 1 0 1 1 1 5

Nespecifikovatelný článek 1 1 0 1 0 3 6

Zmínka 0 4 2 0 0 0 6

Román 6 4 3 1 1 2 17

Povídky 3 1 1 0 0 0 5

Komiks 0 1 2 1 0 2 6

Pohádky 2 0 0 0 0 0 2

Nejčastěji píšící autor Jan Šída ČTK Monika Zavřelová Tomáš Stejskal Iveta Benáková
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4.2.2 Listopad 2020 

 

Tabulka  5: Česká beletrie v online médiích – listopad 2020 

V listopadu roku 2020 byl dle tabulky č. 5 výrazně vyšší celkový počet knih české beletrie 

tematizovaných v publikovaných článcích. To bylo zapříčiněno velmi četnými tipy na knihy 

coby vánoční dárky. Vyšší je i celkový počet obsahů, které o beletrii referují. Opět nejvyšší 

počet obsahů vykazovala média novinky.cz a iDNES.cz, nejmenší počet deník Metro. Značný 

počet obsahů o české beletrii zaznamenal také web aktuálně.cz, ale to především z důvodu 

redakční ankety, o které bylo řečeno více v předchozí kapitole. Tato anketa zapříčinila také 

vysoký počet nespecifikovaných článků, protože byla přiřazena právě k této kategorii. 

Listopad obsahoval oproti únoru vyšší počet recenzí a anotací. Texty o románech daleko 

převýšily ostatní články tematizující další zkoumané literární žánry. 

Měsíc listopad 2020 novinky.cz lidovky.cz iDNES.cz iHNed.cz metro.cz aktuálně.cz Celkem

Počet článků tematizující 

českou beletrii 11 5 9 1 0 3 29

Celkem českých 

beletristických knih 

tematizovaných v článcích 13 7 9 1 0 13 43

Počet recenzí 2 0 5 0 0 1 8

Počet anotací 7 0 1 0 0 0 8

Zveřejněná TZ 0 1 0 0 0 0 1

Recenze/kritika 0 2 0 0 0 1 3

Počet rozhovorů 2 1 2 0 0 0 5

Nespecifikovatelný článek 0 0 0 0 0 11 11

Zmínka 2 3 1 1 0 0 7

Román 7 2 8 1 0 10 28

Povídky 2 1 1 0 0 2 6

Komiks 4 1 0 0 0 0 5

Pohádky 0 3 0 0 0 1 4

Nejčastěji píšící autor Jan Šída Radim Kopáč Radim Kopáč/Monika Zavřelová Irena Jirků Čechlovská/Mandys
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4.3 Výsledek četnosti české beletrie v tištěných médiích 

 

Tabulka  6: Česká beletrie v tištěných médiích – únor a listopad 2020 

Celkový přehled o množství článků a prezentovaných knihách v měsících únor a listopad 

2020 ve zkoumaných médií představuje tabulka č. 6, ze které je patrné, že tištěná média 

v porovnání s těmi online obsahují menší počet článků tematizujících novou českou 

beletristickou tvorbu. Nicméně rozdíl čísel není tak markantní. V online médiích bylo 

zaznamenáno 53 obsahů a v tištěných celkem 40. Dalo by se předpokládat, že s téměř 

neomezeným prostorem online médií by rozdíl mohl být daleko větší. Nepatrně více bylo 

v tištěných obsazích nalezeno recenzí a recenzně-kritických příspěvků. To by mohlo 

naznačovat, že tištěné výstupy jsou propracovanější a jdou více do hloubky než obsahy 

v online zkoumaných médiích. Tištěné výzkumné materiály obsahovaly méně rozhovorů 

a nespecifikovaných článků, mezi které patří například reportáže či články k literárním 

cenám a výročím. Z hlediska žánrů stejně jako v případě online médií silně dominoval 

román, následovaly povídky a komiks. Nejvíce se v těchto měsících českou beletrií zabývaly 

tištěné deníky Právo a Mladá fronta DNES, stejně jako i v případě zkoumání jejich online 

verzí, kdy nejvíce zmínek obsahovaly servery novinky.cz a iDNES.cz. Nejméně obsahů bylo 

zjištěno u deníku Metro, stejně tak i u jeho online verze. V porovnání obou měsíců je velmi 

zajímavé, že v případě tištěných médií nedominoval v počtu příspěvků předpokládaný měsíc 

listopad, ale únor, jak bude ukázáno v následujících tabulkách. 
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To mohlo být zapříčiněno koronavirovou krizí, kdy po silné březnové vlně někteří 

nakladatelé mohli přesunout vydání svých knih až na další rok. Texty spadající do kategorie 

recenze/kritika, které vykazovaly známky hlubšího vhledu do literární problematiky 

a hodnocení nejen kladných vlastností textu, tvořil především Radim Kopáč v Lidových 

novinách a MF DNES. 

4.3.1 Únor 2020 

 

Tabulka  7: Česká beletrie v tištěných médiích – únor 2020 

Zajímavým zjištěním je, že v tištěných médiích bylo během února roku 2020 zaznamenáno 

více výstupů s beletristickou tématikou než v listopadu. I v případě měsíce února nejvíce 

o literatuře referovaly deníky Právo a Mladá fronta DNES a nejméně zmínek obsahovalo 

Metro. Vysokou frekvenci zmínek obsahovaly noviny Právo, které ve své příloze Salon 

pravidelně informovaly o žebříčku nejprodávanějších knih. Nejvíce recenzí vykázal deník 

MF DNES. 

Měsíc únor 2020 Právo Lidové noviny MF DNES Hospodářské noviny Metro Celkem

Počet článků 

tematizující 

českou beletrii 7 3 7 2 2 21

Celkem českých 

beletristických 

knih 

tematizovaných v 

článcích 14 7 8 2 3 34

Počet recenzí 1 4 5 0 0 10

Počet anotací 1 1 1 1 1 5

Zveřejněná TZ 0 0 0 0 0 0

Recenze/kritika 0 1 0 0 0 1

Počet rozhovorů 1 0 0 0 0 1

Nespecifikovateln

ý článek 0 0 0 1 0 1

Zmínka 11 1 2 0 2 16

Román 12 6 4 1 2 25

Povídky 1 0 2 0 1 4

Komiks 0 1 2 1 0 4

Pohádky 1 0 0 0 0 1

Nejčastěji píšící 

autor Jan Škoda -
Monika 

Zavřelová -
Iveta 

Benáková
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4.3.2 Listopad 2020 

 

Tabulka  8: Česká beletrie v tištěných médiích – listopad 2020 

Tabulka č. 8 zobrazuje stav referování o české beletrii v tištěných denících během listopadu 

roku 2020. Jak již bylo zmíněno, tak překvapujícím faktem bylo, že listopad, měsíc obvykle 

pro knižní trh důležitý před Vánoci, vykazoval méně obsahů tematizujících novou českou 

beletrii než únor. Zastoupení románové tvorby bylo opět dominantní, stejně jako v ostatních 

zkoumaných případech. Zaznamenáno bylo více příspěvků spadajících do kategorie 

recenze/kritika, jež byly ve většině případů dílem Radima Kopáče, který přispívá do 

Lidových novin a MF DNES. 

  

Měsíc listopad 2020 Právo Lidové noviny MF DNES Hospodářské noviny Metro Celkem

Počet článků 

tematizující českou 

beletrii 8 2 6 1 2 19

Celkem českých 

beletristických knih 

tematizovaných v 

článcích 8 2 6 1 2 19

Počet recenzí 2 0 4 0 0 6

Počet anotací 3 0 0 0 2 5

Zveřejněná TZ 0 0 0 0 0 0

Recenze/kritika 0 2 1 0 0 3

Počet rozhovorů 2 0 1 0 0 3

Nespecifikovatelný 

článek 1 0 0 0 0 1

Zmínka 0 0 0 1 0 1

Román 5 0 5 1 2 13

Povídky 1 2 1 0 0 4

Komiks 2 0 0 0 0 2

Pohádky 0 0 0 0 0 0

Nejčastěji píšící 

autor 
Jakub Šofar/Kristýna 

Čtvrtlíková Radim Kopáč

Monika 

Zavřelová/Ra

dim Kopáč
Irena Jirků -
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5 Kvalitativní obsahová analýza – výsledky 

Kvalitativní obsahová analýza byla zaměřena na způsoby referování zkoumaných tištěných 

i online médií o nové české beletrii a na to, jaké hlavní principy zatraktivňování textů 

o knihách využívají. Zkoumány byly texty obsahující určitým způsobem témata vázaná na 

novou českou beletristickou tvorbu. Tyto texty byly nejdříve rozděleny do kategorií recenze, 

anotace, zveřejněná TZ, recenze/kritika, zmínka a nespecifikovaný článek, které byly 

představeny již v kvantitativní analýze. V kvalitativní analýze dostaneme odpověď na 

otázku: pomocí jakých principů české tištěné deníky a jejich online protějšky 

zatraktivňují současnou českou beletristickou tvorbu? 

5.1 Operacionalizace 

Každé médium volí výběr a způsoby zpracování témat dle svých cílů a pomocí určitých 

principů. Dle dotazovaných redaktorů je jedním z primárních cílů udržet si a získat své 

čtenáře, a tak témata novin i kulturních rubrik vybírají a zpracovávají způsoby, na které dle 

jejich názoru čtenáři mohou nejvíce reagovat. Jednou z hypotéz této práce je, že média i pro 

zatraktivnění článků s literární tématikou využívají zpravodajské hodnoty. 

Pro kvalitativní analýzu budou popsány principy zatraktivňování každého zkoumaného 

online i tištěného média zvlášť pro možnost následného porovnání a zhodnocení, které 

principy jsou napříč zkoumanými médií nejvíce využívány. Také bude možné zjistit, zda se 

principy zatraktivňování u tištěných a online medií vzájemně liší či nikoliv  

U každého ze zkoumaných médií byly vybrány všechny články o nové české beletrii 

z měsíců listopad a únor roku 2020 spadající do vybraných kategorií. Způsob rozdělení do 

těchto kategorií byl popsán již v kvantitativní analýze. V článcích z jednotlivých kategorií 

byly následně hledány stejné či podobné způsoby psaní o knihách a principy zatraktivnění 

a využití zpravodajských hodnot představené v kapitole 2.5.6 Atraktivita médií, 

zpravodajské hodnoty a literatura. Následně byly tedy využívané principy v každé kategorii 

popsány a definovány. Takový byl postup u všech online a tištěných médiích zvlášť. Posléze 

byly hledány opakující se principy psaní a zatraktivňování napříč online i tištěnými médii. 

Sledovány byly principy psaní titulků, perexů a informace, které jsou v článcích čtenáři 

předávány, využití obrázků a fotografií, nebo také témata knih, o kterých bylo referováno.  
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5.2  Principy zatraktivňování současné české beletrie – online média 

5.2.1 Novinky.cz  

Server novinky.cz dle kvantitativní analýzy informoval během zkoumaných měsíců o české 

beletrii nejčastěji, stejně jako jeho tištěná forma Právo. U příspěvků spadajících do kategorie 

recenze byly nalezeny opakující se následující principy: V titulku bylo vždy užito označení 

„recenze“, což umožňuje čtenářům snadnou a jasnou orientaci. Dále bylo typické, že 

v titulku byl obsažen přívlastek vyjadřující názor autora na knihu či vjem z ní (sladkohořký, 

nijak revoluční, intelektuální). V perexu recenze bylo nejčastěji obsaženo shrnutí tématu 

nebo zápletky knihy, dále osobní informace o autorech a zmínky o jejich předchozích 

knihách. Tento princip můžeme označit za ukázku využití průběžnosti. Neboť pokud již 

autor či téma získali zájem médií, je pravděpodobné, že si pokračování či další kniha od 

mediálně známého tvůrce opět získá pozornost médií a následně i čtenářů. Online recenze 

vždy obsahovaly procentuální zhodnocení knihy (procenta se pohybovala od 40 % až do  

90 %). Tento princip může opět fungovat pro jasné a rychlé předání informací o knize 

čtenáři. Dále byla obsažena vždy cena knihy a obrázek její obálky. Témata publikací byla 

velmi často negativní, kontroverzní či se vázala na české historické události (neplodnost, 

židovská otázka, revoluce), zdůrazněny byly tragické zápletky (emocionální náboj). 

U obsahů v kategorii rozhovor byly zaznamenány následující parametry psaní o nové české 

literatuře. Respondenty rozhovoru byli v tomto případě autoři nových českých 

beletristických knih. Titulek pravidelně obsahoval citaci respondenta rozhovoru a jeho 

jméno. Často šlo i o jinak než jen literárně známé autory. V rozhovorech například byly 

zdůrazněny i další charakteristiky autorů (např. blogerka, filozof, anorektička). V perexu 

byly opět vyjádřeny osobní informace o autorech, často vázané na jejich soukromá dramata 

(anorexie, milostný život, lidský příběh). Otázky se týkaly především osobních témat 

a obecně byly zaměřeny více na autora než na dílo. Celkově se tedy rozhovory zabývaly 

především osobní zkušeností a příběhy autorů než knihou. 

Anotace na serveru novinky.cz byly vždy obsahem rubriky knižních tipů s názvem Nové 

knihy. V jejích titulcích byla vypsána jména těch nejzajímavějších autorů prezentovaných 

děl. Ve většině případů byli zmiňováni spíše zahraniční autoři. V perexu byly zdůrazněny 

knihy románové a knihy autorů, kteří jsou držiteli různých literárních cen. Jinak však texty 

o knihách byly velmi často zkopírovanými obsahy nakladatelských anotací. U každé knihy 
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byla zobrazena i její obálka. To může čtenáře vést k následné snadné orientaci při návštěvě 

knihkupectví a případně k zaujetí vizuální atraktivitou knihy. V textu bylo také běžné, že 

bylo zmíněno, jaké další knihy autoři již napsali. Opět tedy můžeme odkazovat na 

zpravodajskou hodnotu průběžnost, kdy již známí autoři či tvůrci předchozích úspěšných děl 

mohou čtenáře zaujmout i novou knihou. Již v titulku užité slovní spojení Nové knihy 

odkazuje na zpravodajskou hodnotu aktuálnost.  

Kategorie zmínka na novinky.cz byla nejčastěji spojena s texty, které informovaly o využití 

knih v jiných uměleckých formách. Šlo například o komiksové zpracování či zfilmování 

knih. Titulky tak obsahovaly zmínění známých osobností. Jednou šlo například o filmové 

zpracování české knihy a uvedení jména amerického herce, který bude představovat hlavní 

postavu, či o informaci o nově přepracovaném vydání díla kanonizovaného českého autora 

Karla Čapka v komiksovém provedení.94 Dále však tyto články o knihách neobsahovaly 

žádné další vypovídající informace. Perex opět shrnoval údaje o známých osobách vázaných 

na knihu. V případě komiksové tvorby byly často umístěny i náhledy kreseb, což se může 

opět vázat na zdůraznění vizuální atraktivity těchto knih. 

V titulcích článků kategorie tisková zpráva byla vždy obsažena jména autorů. Především 

šlo o tiskovou zprávu marketingové akce Velký knižní čtvrtek. V textu například byla 

zdůrazněna kniha Krvavý Bronx, což je povídková sbírka od slavných českých spisovatelů 

(Tučková, Mornštajnová…), tudíž jedním z principů zatraktivnění je zde opět navázání na 

známé osobnosti české literatury (vztah k celebritám). U další knihy z tiskové zprávy šlo 

zase o zdůraznění toho, že její autoři vyhráli literární ceny. 95 

 
94DVOŘÁK, Stanislav. Čapkova vzpoura robotů slaví sto let. Vyjde i komiks R.U.R. Novinky.cz [online] 

20.11.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/capkova-vzpoura-robotu-

slavi-sto-let-vyjde-i-komiks-r-u-r-40342776  

95 DVOŘÁK, Stanislav. Knižní čtvrtek: Leonard Cohen, Tokarczuková i Karika. Novinky.cz [online] 

27.02.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/knizni-ctvrtek-leonard-

cohen-tokarczukova-i-karika-40314885  

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/capkova-vzpoura-robotu-slavi-sto-let-vyjde-i-komiks-r-u-r-40342776
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/capkova-vzpoura-robotu-slavi-sto-let-vyjde-i-komiks-r-u-r-40342776
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/knizni-ctvrtek-leonard-cohen-tokarczukova-i-karika-40314885
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/knizni-ctvrtek-leonard-cohen-tokarczukova-i-karika-40314885
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Nespecifikovaný článek byl reportáží z autogramiády knihy známé bývalé české rozhlasové 

moderátorky. Můžeme zde tedy identifikovat zpravodajskou hodnotu vztah k celebritám. 

Titulek opět obsahoval jméno autorky a perex informoval a jejím životním příběhu. Celý 

text byl zaměřen nikoliv na knihu, ale na její autorku a informace o jejím životě.96 Další 

zpravodajskou hodnotou zde tedy byla důležitost lidského příběhu autorky. 

5.2.2 Lidovky.cz 

Co se článků z kategorie rozhovor týče, referoval online server lidovky.cz následujícím 

způsobem: Tak jako u serveru novinky.cz bylo běžné, že v titulku bylo užito jméno autora 

knihy a jeho citace z rozhovoru. Citace byly navázány na témata knih, která byla velmi často 

tragická, plná nefunkčních vztahů či historických dramat. Zpravodajskou hodnotou byl tedy 

i v případě rozhovorů emocionální náboj. Knihy byly často inspirovány osobními 

zkušenostmi autorů, které byly v textu dále pomocí otázek specifikovány. Důležitou 

zpravodajskou hodnotou, díky které byly rozhovory zatraktivňovány, byl lidský příběh. 

Články z kategorie recenze/kritika nesly sice na stránkách webu lidovky.cz v titulku pojem 

„recenze“, ale svým obsahem a hlubším vhledem do problematiky byly zařazeny do 

kategorie recenze/kritika. V titulku byl podobně jako u jiných zkoumaných mediálních textů 

obsažen název knihy a dále obrazné vyjádření či přívlastek, který vyjadřoval, zda článek 

bude knihu spíše kritizovat (nuda, šeď), či opěvovat.97 Perex popisoval základní informace 

o autorech a shrnoval, jaké další knihy mají již na svém kontě. Opět tedy můžeme jako 

princip zatraktivnění pomocí zpravodajské hodnoty identifikovat průběžnost. Dále byly 

v textech obsaženy fotografie knih, které mohou články o knize zatraktivňovat pomocí 

vizuální atraktivity. Texty byla také zaměřeny na témata knih, která byla nejčastěji 

existenciální či tragická, takže dalším principem zatraktivnění zde byla zpravodajská 

hodnota emocionálního náboje. Zajímavé bylo časté přirovnání a odkazování na známé 

spisovatele zabývající se stejnými tématy (A. Camus, J. P. Sartre, J. Švorecký). Narozdíl od 

jiných médií nevyužívaly lidovky.cz číselné/procentuální hodnocení knih. 

 
96 JANDOVÁ, Lucie. Spisovatelka Zuzana Maléřová chápe zákruty lidské duše. Novinky.cz [online] 

22.02.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/spisovatelka-zuzana-

malerova-chape-zakruty-lidske-duse-40314326  

97 KOPÁČ, Radim. RECENZE: Ty boty nejsou moje. Mezipřistání je nuda, šeď a pojednání stále o tom samém. 

Lidovky.cz [online] 22.11.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-ty-boty-

nejsou-moje-mezipristani-je-nuda-sed-a-pojednani-stale-o-tom-samem.A201120_101629_ln_kultura_jto  

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/spisovatelka-zuzana-malerova-chape-zakruty-lidske-duse-40314326
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/spisovatelka-zuzana-malerova-chape-zakruty-lidske-duse-40314326
https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-ty-boty-nejsou-moje-mezipristani-je-nuda-sed-a-pojednani-stale-o-tom-samem.A201120_101629_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/recenze-ty-boty-nejsou-moje-mezipristani-je-nuda-sed-a-pojednani-stale-o-tom-samem.A201120_101629_ln_kultura_jto
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U zveřejněné tiskové zprávy šlo o článek informující o tom, že známá osobnost českého 

showbyznysu napsala knihu pro děti. Opět zde můžeme spatřit navázání obsahu na známou 

postavu, a tudíž využití zpravodajské hodnoty vztahu k celebritám. Tato informace byla 

zmíněna již v titulku a dále i v perexu, který se zaměřil na působení autora v showbyznysu, 

z téhož prostředí pak byly využity i fotografie.98 

Nespecifikovaný článek na lidovkách.cz již v titulku odkazuje na to, jaké v něm dále 

představované knihy právě získaly literární cenu Muriel pro nejlepší komiksy. Jednalo se 

tedy o jednu z nejdůležitějších zpravodajských hodnot, a to o aktuálnost. Téma v článku 

referované vítězné knihy bylo inspirováno reálným příběhem české historie. Můžeme tedy 

vycházet z toho, že zdůraznění reálného historického příběhu pomůže zatraktivnit text 

o knize a následně i knihu samotnou, neboť českým čtenářům bude téma lokální historie 

pravděpodobně blízké.99 

Do kategorie zmínka byly stejně jako u novinek.cz přirazeny články o marketingové akci 

Velký knižní čtvrtek. V titulku byla obsažena informace, že text čtenářům představí celkem 

15 knižních novinek. Pouze 3 patřily k aktuální české beletristické tvorbě. Opakujícím se 

principem bylo stejně jako u předchozích mediálních obsahů to, že hned v perexu zazněla 

informace o dřívějších literárních cenách získaných autory představovaných knih.100 

5.2.3 iDNES.cz 

Server iDNES.cz byl ve zkoumaných obdobích nejčastěji píšícím médiem o nové české 

beletrii. Publikoval také nejvíce recenzí, které stejně jako v případě serveru novinky.cz nesly 

hned v titulku označení „recenze“ a procentuální hodnocení knih. Tyto prvky článku mohou 

fungovat pro jasný význam a rychlou orientaci čtenáře. Můžeme zde tedy identifikovat tuto 

zpravodajskou hodnotu. Dále titulky, pokud šlo o mediálně známého autora či jinak známou 

osobnost vázanou na knihu, obsahovaly jejich jména (Petra Soukupová, Petra Dvořáková, 

 
98TOTUŠEK, Jaroslav. Neuvěřitelně šílené příběhy. Komik Lukáš Pavlásek vydává novou knihu pro děti. 

Lidovky.cz [online] 24.11.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.lidovky.cz/kultura/neuveritelne-

silene-pribehy-komik-lukas-pavlasek-vydava-novou-knihu-pro-deti.A201124_124655_ln_kultura_jto  

99 ČTK. Ukrýval parašutisty. Komiksovou cenu získala kniha o málo známém hrdinovi heydrichiády. 

Lidovky.cz [online] 07.02.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.lidovky.cz/kultura/ukryval-

parasutisty-komiksovou-cenu-ziskala-kniha-o-malo-znamem-hrdinovi-

heydrichiady.A200207_112420_ln_kultura_jto  

100 ČTK. Lidé, čtěte! Velký knižní čtvrtek přinese 15 novinek od deseti nakladatelství. Lidovky.cz [online] 

28.02.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.lidovky.cz/kultura/lide-ctete-velky-knizni-ctvrtek-

prinese-15-novinek-od-deseti-nakladatelstvi.A200228_142131_ln_kultura_jto  

https://www.lidovky.cz/kultura/neuveritelne-silene-pribehy-komik-lukas-pavlasek-vydava-novou-knihu-pro-deti.A201124_124655_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/neuveritelne-silene-pribehy-komik-lukas-pavlasek-vydava-novou-knihu-pro-deti.A201124_124655_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/ukryval-parasutisty-komiksovou-cenu-ziskala-kniha-o-malo-znamem-hrdinovi-heydrichiady.A200207_112420_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/ukryval-parasutisty-komiksovou-cenu-ziskala-kniha-o-malo-znamem-hrdinovi-heydrichiady.A200207_112420_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/ukryval-parasutisty-komiksovou-cenu-ziskala-kniha-o-malo-znamem-hrdinovi-heydrichiady.A200207_112420_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/lide-ctete-velky-knizni-ctvrtek-prinese-15-novinek-od-deseti-nakladatelstvi.A200228_142131_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/lide-ctete-velky-knizni-ctvrtek-prinese-15-novinek-od-deseti-nakladatelstvi.A200228_142131_ln_kultura_jto
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Lucie Bílá). Ve všech výstupech kategorie recenze byl v titulku obsažen název knihy 

a náznak hodnocení (povrchní, ztrácí dech, nepřekvapí, nemá hloubku). Pokud šlo 

o kontroverzní či negativní témata, jako je například rasismus či rodinná dramata, pak byla 

zmíněna již v perexu článků. Dále byla v textech připomínána další díla autorů či jejich 

úspěchy na poli literárních cen. V případě knihy Herec šlo například také o zaměření se na 

téma, které bylo inspirováno zkušeností Lucie Bílé.101 Opět tedy můžeme vnímat důležitost 

známých osobností a literárních cen pro zatraktivnění textů a knih.  Témata recenzovaných 

knih byla tragická, negativní nebo kontroverzní. Pokud šlo o komiks, vždy byly obsaženy 

vizuální ukázky. Také redaktoři iDNES.cz v recenzích využívají zvučnost jmen mediálně 

známějších autorů (Petra Soukupová, Petra Dvořákova, Josef Kubáník, Evžen Boček) 

a prezentují fotografie nejen jejich knih, ale i jich samotných. 

U mediálních obsahů spadajících do kategorie zmínka šlo opět o krátká zmínění knih, 

například v souvislosti s marketingovým sdělením o Velkém knižním čtvrtku, či informaci 

o natáčení amerického filmu dle české knižní předlohy. Tyto zmínky se opakovaly napříč 

více online médii (lidovky.cz, novinky.cz). Opět tedy byly využity stejné principy psaní 

a aplikování zpravodajských hodnot. Navázání článku na americkou celebritu ztvárňující 

hlavního hrdinu knihy (vztah k celebritám) či informace o literárních cenách autorů knih 

Velkého knižního čtvrtku.102 

Rozhovory na iDNES.cz v titulcích obsahovaly citace autorů sdělené v rámci interview 

a jejich jméno. Vybrána byla prohlášení, která se nevázala na knihu, ale na autora, a byla 

svým způsobem kontroverzní. V jednom z případů šlo o mínění ohledně sexuálního nátlaku 

(Sexuální nátlak zažila skoro každá žena)103, v dalším například o tematiku náboženství 

(Ateisté také něčemu věří, přesvědčovat je ale nebudu).104 

 
101ZAVŘELOVÁ, Monika. RECENZE: V knize Herec ožívá nepříjemná zkušenost Lucie Bílé. iDNES.cz 

[online] 04.11.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/herec-kniha-

recenze-josef-kubanik-kveta-fialova-lucie-bila.A201103_124343_literatura_kiz  

102 ZAVŘELOVÁ, Monika. Krvavý Cejl? Knižní čtvrtek nahlédne i do brněnského Bronxu. iDNES.cz [online] 

18.02.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/velky-knizni-ctvrtek-brezen-

2020.A200217_112151_literatura_ts  

103 ZAVŘELOVÁ, Monika. Sexuální nátlak zažila skoro každá žena, míní herečka Alena Doláková. iDNES.cz 

[online] 21.11.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/alena-dolakova-

rozhovor-anna-v-hollywoodu-herecka-kniha.A201113_155545_literatura_kiz  

104 ZAVŘELOVÁ, Monika. Ateisté také něčemu věří, přesvědčovat je ale nebudu, říká spisovatel Formánek. 

iDNES.cz [online] 02.11.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/josef-

formanek-rozhovor-nova-kniha-usmevy-smutnych-muzu-kniha-o-tichu.A201030_110143_literatura_kiz  

https://www.idnes.cz/kultura/literatura/herec-kniha-recenze-josef-kubanik-kveta-fialova-lucie-bila.A201103_124343_literatura_kiz
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/herec-kniha-recenze-josef-kubanik-kveta-fialova-lucie-bila.A201103_124343_literatura_kiz
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/velky-knizni-ctvrtek-brezen-2020.A200217_112151_literatura_ts
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/velky-knizni-ctvrtek-brezen-2020.A200217_112151_literatura_ts
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/alena-dolakova-rozhovor-anna-v-hollywoodu-herecka-kniha.A201113_155545_literatura_kiz
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/alena-dolakova-rozhovor-anna-v-hollywoodu-herecka-kniha.A201113_155545_literatura_kiz
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/josef-formanek-rozhovor-nova-kniha-usmevy-smutnych-muzu-kniha-o-tichu.A201030_110143_literatura_kiz
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/josef-formanek-rozhovor-nova-kniha-usmevy-smutnych-muzu-kniha-o-tichu.A201030_110143_literatura_kiz
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Otázky jsou směřované velmi osobně a zaměřují se na osobu a soukromí autora. Obvyklé je 

také to, že rozhovory obsahují fotografie autorů. 

5.2.4 iHNed.cz 

Online verze Hospodářských novin, server iHNed.cz, pravděpodobně již ze své podstaty 

příliš o nové české beletrii nereferoval. Jeho zaměření je totiž už dle názvu spíše 

ekonomické. I přesto však bylo možné některé obsahy týkající se české beletrie zaznamenat 

a u některých z nich dokonce spatřit podobné principy jako u předchozích zkoumaných 

online médiích.  

Pro rozhovor byl například ve vybraných měsících jako respondent vybrán autor zfilmované 

knihy, která pojednává o týraných psech, což naznačuje emotivní linku článku i knihy. 

Rozhovor byl zpracován také formou videa, která může být pro publikum více atraktivní. 

Můžeme tak v tomto případě vidět dvojí snahu o zatraktivnění. V prvním případě byla 

zpracována kniha, která byla medializována a přetvořena do podoby filmu, tudíž její obsah 

může být znám již širšímu publiku. Rozhovor i kniha samotná může díky medializaci knihy 

získat více čtenářů. Další formou zatraktivnění obsahu bylo zdůraznění emocionálního 

tématu titulu. Otázky pokládané v rozhovoru se poté týkaly osobního příběhu autora a jeho 

zkušeností s týranými psy.105 

Nespecifikovaný článek se opět jako u lidovek.cz týkal přebírání literárních cen Muriel, 

tedy velmi aktuálního tématu. Titulek zdůrazňoval historické téma vítězného komiksu. 

Článek byl pak zaměřen na komiksovou knihu inspirovanou reálnou historickou událostí, 

dílo detailně rozebíral především z pohledu dějinných reálií. Obsažena byla rovněž vizuální 

ukázka komiksu a citace autora. Článek také obsahoval informaci o tom, že hrdinou 

komiksu, tedy i heydrichiády, byl strýc manželky jednoho z autorů. To může čtenářům 

navodit pocit blízkosti a zaujmout je prohloubeným lidským příběhem. Naprosto ve stejném 

znění se článek objevil také v tištěné verzi Hospodářských novin.106 V případě online článků 

na serveru iHNed.cz je zajímavé, že obsahují informace o délce doby čtení článku. 

 
105 DVTV. Lidé si psy berou i jako alarm k domu, upozorňujeme na týrání, už točíme film, říká autor knihy 

Gump – pes, který naučil lidi žít. iHNed.cz [online] 24.02.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné 

z: https://domaci.ihned.cz/c1-66725590-lide-si-psy-berou-i-jako-alarm-k-domu-upozornujeme-na-tyrani-uz-

tocime-film-rika-autor-knihy-gump-pes-ktery-naucil-lidi-zit  

106 STEJSKAL, Tomáš. Zapomenutí hrdinové českých dějin. Komiks Článek II. vypráví o heydrichiádě očima 

méně známých hrdinů. iHNed.cz [online] 21.02.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-

66724230-clanek-ii-simacek-lastomirsky-muriel-druhe-mesto  

https://domaci.ihned.cz/c1-66725590-lide-si-psy-berou-i-jako-alarm-k-domu-upozornujeme-na-tyrani-uz-tocime-film-rika-autor-knihy-gump-pes-ktery-naucil-lidi-zit
https://domaci.ihned.cz/c1-66725590-lide-si-psy-berou-i-jako-alarm-k-domu-upozornujeme-na-tyrani-uz-tocime-film-rika-autor-knihy-gump-pes-ktery-naucil-lidi-zit
https://archiv.ihned.cz/c1-66724230-clanek-ii-simacek-lastomirsky-muriel-druhe-mesto
https://archiv.ihned.cz/c1-66724230-clanek-ii-simacek-lastomirsky-muriel-druhe-mesto
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To vypovídá o způsobu konzumování textů online čtenářů, kteří spěchají, těkají po stránkách 

a dlouhé texty pro ně nejsou příliš přitažlivé. 

5.2.5 Aktuálně.cz 

Server aktuálně.cz, podobně jako iHNed.cz či metro.cz, neobsahoval takové množství 

příspěvků jako ostatní zkoumaná online média. U jedné dostupné recenze byla využita 

kniha, která měla podobně jako u dalších médií kontroverzní či emocionálně negativní 

témata (sebevraždy, rodinná dramata, týrání atd.). V titulku recenze bylo využito jméno 

autorky, a právě negativní téma knihy. V perexu se objevily informace o předchozích dílech 

autorky a emotivní zápletce knihy. Dále v textu byly stručně popsány obsahy jednotlivých 

povídek z knihy, nechyběly také citace z textu a fotografie autorky.107 Využity zde tedy jako 

zpravodajské hodnoty byly emocionální náboj a průběžnost.  

Další recenze svým popisem kontextu, rozsahem a hlubším zhodnocením knihy byla 

přiřazena ke kategorii recenze/kritika. V tomto článku byla tematizovaná kniha, která se 

stala předlohou jednoho z úspěšných českých televizních seriálů. I u předchozích médií bylo 

běžné tematizovat knihy, které byly dalším způsobem zpracovány jinými médii (film, 

televize) a tyto informace byly v textech i zmíněny. Takže i výběr těchto knih, může být 

jedním z principů zatraktivňování. V titulku bylo zmíněno jméno hlavní postavy, která je 

dobře známá právě z televizních obrazovek, takže čtenáři mohli rychle poznat propojení 

textu se známým televizním seriálem. 108 

Redakce aktuálně.cz vytvořila obsah, který byl v této diplomové práci zařazen do kategorie 

nespecifikovaný článek. Jednalo se o rozsáhlou listopadovou anketu redakce a známých 

českých osobností, která měla přinést tipy na jejich nejoblíbenější knihy.  Známé osobnosti 

mohly být inspirací pro čtenáře, jaké knihy před Vánoci koupit. Z nové české beletrie 

zvítězilo nové dílo Milana Kundery Slavnost bezvýznamnosti, které je však těžko 

definovatelné, protože se sice jedná o českého autora, ale kniha byla původně napsána ve 

 
107 ČECHLOVSKÁ, Magdalena. Povídky o sebevrazích. Viktorie Hanišová chápe jejich beznaděj i osamění. 

Aktuálně.cz [online] 03.11.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné 

z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/povidky-o-sebevrazich-viktorie-hanisova-dlouha-trat-

recenze/r~6241ceac1df411eba7deac1f6b220ee8/  

108MANDYS, Pavel. Komisařka Výrová mimo službu. Sýkora vydal detektivní povídky, škoda že žánr opouští. 

Aktuálně.cz [online] 18.11.2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/komisarka-vyrova-mimo-sluzbu-sykora-nejhorsi-obavy-

recenze/r~8931983e29a811eb9d74ac1f6b220ee8/  

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/povidky-o-sebevrazich-viktorie-hanisova-dlouha-trat-recenze/r~6241ceac1df411eba7deac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/povidky-o-sebevrazich-viktorie-hanisova-dlouha-trat-recenze/r~6241ceac1df411eba7deac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/komisarka-vyrova-mimo-sluzbu-sykora-nejhorsi-obavy-recenze/r~8931983e29a811eb9d74ac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/komisarka-vyrova-mimo-sluzbu-sykora-nejhorsi-obavy-recenze/r~8931983e29a811eb9d74ac1f6b220ee8/
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francouzském jazyce.109 V dalších případech byly opět obsaženy informace o vítězích 

literární cen. V prvním z případů šlo o komiksovou cenu Muriel, kterou vyhrála kniha 

inspirovaná heydrichiádou. Podobný článek byl obsažen i v ostatních online i tištěných 

zkoumaných médiích. Další text tematizoval výhru Ceny Ferdinanda Peroutky, kterou získal 

titul Ondřeje Štindla Až se ti zatočí hlava, a tato kniha byla také součástí mediálních obsahů 

o Velkém knižním čtvrtku. Článek o této marketingové akci byl také obsažen v dalších 

zkoumaných médiích (novinky.cz, lidovky.cz).110 

U rozhovorů se redaktoři aktuálně.cz podobně jako ti v předchozích médiích zaměřovali 

spíše na osobnost autora než na jeho dílo. Například titulek rozhovoru s Petrou Dvořákovou 

opět obsahoval její citát, v tomto případě vztahující se k českému školství.  Jinak byly otázky 

rozhovoru směřované na její osobu nebo na kontroverzní téma její nové knihy, která 

pojednává o bití dětí (Vrány).111 

5.2.6 Metro.cz 

Bohužel metro.cz neobsahovalo dostatek obsahů, které byly předmětem zkoumání této 

diplomové práce. Během obou zkoumaných měsíců online médium metro.cz tematizovalo 

ve svých článcích pouze jednou českou novou beletristickou knihu. Jednalo se o formu 

rozhovoru s autorkou, který opět nebyl primárně o knize ale o autorce. Autorka je herečka 

a influencerka Vlastimila Svátková. Část otázek, které se vázaly přímo na knihu, byly 

vztáhnuté především na téma, které bylo značně osobní. Na konci rozhovoru se objevil 

i menší teaser, že se autorka chystá psát další dílo.112 

 
109 Aktuálně.cz. To nejlepší z roku 2020. Velkého adventního průvodce knihou uzavírají tipy osobností. 

Aktuálně.cz [online] 20.11.2020. [cit.23.03.2021] Dostupné 

z:https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/knizni-anketa-aktualne-cz-

2020/r~76bc9b0c30c611eba25cac1f6b220ee8/  

110ČTK. Žurnalistickou cenu Ferdinanda Peroutky převzal publicista Štindl, který dříve psal i pro Lidové 

noviny. Lidovky.cz [online]. 05.02. 2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.lidovky.cz/kultura/cenu-

ferdinanda-peroutky-dostal-publicista-stindl.A200205_183952_ln_kultura_ele  

111 MACA, Tomáš. Dvořáková: České školství nerespektuje individualitu. Děti můžeme vychovat i bez bití. 

Magazin.aktualne.cz [online]. 23.02. 2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné 

z: https://magazin.aktualne.cz/dvorakova-ceske-skolstvi-nerespektuje-individualitu-deti-

muz/r~2fb4e52254a611ea8c1d0cc47ab5f122/  

112 BENÁKOVÁ, Iveta. Jen tak něco mě nepoloží, říká Vlastina Kounická Svátková. Metro.cz [online]. 24.02. 

2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z:  https://www.metro.cz/jen-tak-neco-me-nepolozi-rika-vlastina-kounicka-

svatkova-pkw-/spolecnost.aspx?c=A200223_172536_metro-spolecnost_hyr  

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/knizni-anketa-aktualne-cz-2020/r~76bc9b0c30c611eba25cac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/knizni-anketa-aktualne-cz-2020/r~76bc9b0c30c611eba25cac1f6b220ee8/
https://www.lidovky.cz/kultura/cenu-ferdinanda-peroutky-dostal-publicista-stindl.A200205_183952_ln_kultura_ele
https://www.lidovky.cz/kultura/cenu-ferdinanda-peroutky-dostal-publicista-stindl.A200205_183952_ln_kultura_ele
https://magazin.aktualne.cz/dvorakova-ceske-skolstvi-nerespektuje-individualitu-deti-muz/r~2fb4e52254a611ea8c1d0cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/dvorakova-ceske-skolstvi-nerespektuje-individualitu-deti-muz/r~2fb4e52254a611ea8c1d0cc47ab5f122/
https://www.metro.cz/jen-tak-neco-me-nepolozi-rika-vlastina-kounicka-svatkova-pkw-/spolecnost.aspx?c=A200223_172536_metro-spolecnost_hyr
https://www.metro.cz/jen-tak-neco-me-nepolozi-rika-vlastina-kounicka-svatkova-pkw-/spolecnost.aspx?c=A200223_172536_metro-spolecnost_hyr
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5.3 Shrnutí principů zatraktivňování nové české beletrie – online  

I přes odlišné vlastníky, vedení a zaměstnance redakcí zkoumaných online médií bylo možné 

nalézt některé podobné principy žánrového zpracování a zatraktivňování článků o nové 

české beletrii. Napříč všemi kategoriemi (recenze, anotace, zveřejněná tisková zpráva, 

recenze/kritika, nespecifikovaný článek, zmínka) bylo využíváno nejčastěji v perexu 

informací o předchozích autorových knihách či vyhraných literárních cenách. Toto 

zpracování textu můžeme označit za využití zpravodajských hodnot průběžnost či vztah 

k celebritám, kdy vyhrané literární ceny velmi často autorům napomáhají vytvořit si ve 

společnosti renomé a stát se známějšími.   

Napříč všemi kategoriemi online médií bylo také patrné, že nejčastěji zpracovávány byly 

knihy tematizující nějakým způsobem negativní, emotivní, existenciální či tragická témata 

(anorexie, sebevraždy, alkoholismus, rodinná dramata, rasismus). Toto zjištění může 

odkazovat na zpravodajskou hodnotu emocionální náboj. 

U recenzí bylo v médiích, jako jsou novinky.cz či iDNES.cz využíváno procentuálního 

hodnocení knih. To může poskytovat čtenáři rychlou a jasnou orientaci v problematice 

a umožnit rychlé zhodnocení, zda stojí za to knihu koupit. Tento aspekt můžeme označit 

jako zpravodajskou hodnotu jasný význam. 

U rozhovorů bylo patrné využití citátu autora knihy a jeho jména v titulku. Právě citace 

autora, která o něm spoustu prozrazuje, může čtenáři nabídnout blízkost, která je také jednou 

ze zpravodajských hodnot. Otázky byly nejčastěji směřovány na osobní příběhy autorů 

a popřípadě byla patrná snaha propojovat téma či děj knih s osobními zkušenostmi 

spisovatelů. Rozhovory tedy velmi často využívají zpravodajskou hodnotu lidského 

příběhu, kdy můžeme předpokládat, že lidský příběh čtenáře zaujme více než strohá fakta 

o knize či rozbor literární hodnoty díla. 

Nejen u rozhovorů, ale i u dalších mediálních výstupů, které se vážou na mediálně či jinak 

známého autora (většinou šlo o herce), byly využity fotografie těchto osobností (Josef 

Kubáník, Lukáš Pavlásek, Petra Dvořáková, Petra Soukupová, Evžen Boček, Vlastimila 

Svátková, Alena Doláková), můžeme tedy předpokládat, že čtenáři mohou autora poznat. 

Především u textů z kategorie recenze či recenze/kritika bylo využíváno porovnání 

či odkazování na známé a kanonizované autory české i světové (A. Camus, J. P. Sartre, 

J. Škvorecký). Tento druh zpracování informací v textu můžeme označit svým způsobem 
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také za vztah k celebritám, v tomto případě spíše ke známým literárním osobnostem. 

Téměř všechna zkoumaná online média referovala o aktualitě v podobě předávání literární 

ceny Muriel za nejlepší komiks, což vypovídá především o zpravodajské podstatě těchto 

médií. Další informace, která se promítla téměř do všech médií byla zpráva o marketingové 

akci Velký knižní čtvrtek. 

Při informování o knihách, které byly zpracovány také do audiovizuální formy (např. 

do podoby filmu či seriálů), byla tato informace médii vždy zmíněna. 

5.4 Principy zatraktivňování současné české beletrie – tištěná média 

5.4.1 Právo 

Deník Právo v mnoha případech zrcadlil obsahy webu novinky.cz. Články z kategorií 

recenze a rozhovor byly zpracované identicky jako v online verzi. Šlo tedy o stejné techniky 

zpracování článků, a tedy i stejné principy zatraktivnění.  

Rozhovory, tak jako u online verze, byly především zaměřeny na autory knih, jejich osobní 

příběhy a dramata (anorexie, milostný život) než na knihy samotné. Titulky článků byly 

citacemi vytvořenými na základě odpovědí respondentů. Ve všech případech (jako 

u tištěných rozhovorů) byly zahrnuty fotografie autorů knih.  

Stejně jako u rozhovorů byly na novinky.cz i v tištěném deníku Právo identicky zpracované 

také recenzní články. Jediným menším rozdílem ve zpracování bylo, že v případě některých 

recenzních článků byly v tištěné podobě vynechány některé fotografie či obrázky.  Rozdílné 

však byly obsahy kategorií anotace a zmínka. Anotacemi byly podobně jako na webu 

novinky.cz tipy na knihy, nicméně zpracované jiným redaktorem, odlišným způsobem 

a vybrány byly i jiné tituly. V případě anotací v Právu, tedy přesněji ve výběru knih v příloze 

Salon, byly v listopadu zahrnuty knihy, které byly také následně recenzovány nebo jinak 

referovány na webu novinky.cz. V textech byly opět zdůrazněny informace o vyhraných 

literárních cenách či tragická a negativní témata.  

Nespecifikovaný článek obsahoval deník Právo pouze jeden. I v tomto případě však byly 

zaznamenány podobné principy zpracování informací jako u předchozích mediálních 

obsahů. Jednalo se například o snahu informovat čtenáře o dalších úspěšných knihách autora, 

nebo o vyjádření autora k aktuální koronavirové situaci. 
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5.4.2 Lidové noviny 

Dle kvantitativní analýzy Lidové noviny obsahovaly nejvíce článků, které svým zpracováním 

a hlubší analýzou tíhnuly více než ke kategorii recenze spíše k označení recenze/kritika. 

Neobsahovaly sice takové množství příspěvků jako Mladá fronta DNES či Právo, ale co se 

kvality týče, byly jejich články svým zpracováním nejvíce vypovídající a zahrnovaly také 

literárně-kritické hledisko a kontext. U těchto článků lze spatřovat, že titulky jsou velmi 

často obrazné a není jako u předchozích médií hned jasné, o jakých knihách a autorech text 

pojednává (např. To je sebevražda, napsala113, Ty boty nejsou moje114). Také není na první 

pohled patrné, zda bude článek kladně či negativně hodnotící. Při zkoumání těchto textů bylo 

zaznamenáno časté využití připodobnění děl a stylu psaní ke kanonickým autorům 

(J. Škvorecký, A. Camus). Ve dvou případech byly články ve stejném znění také umístěny 

na webové stránky lidovky.cz. Na rozdíl od jiných nevyužívají číselné či procentuální 

hodnocení knih. V textech byly zveřejněny také fotografie autorů knih a informace o tom, 

jaké další knihy autor již vydal. To ukazuje stejně jako u předchozích médií na 

zpravodajskou hodnotu průběžnosti. Všechny recenzované knihy měly negativní či jinak 

silná témata (anorexie baletek, sebevražda, alkoholismus, sebevražda). Opět bylo možné 

identifikovat zpravodajskou hodnotu emocionálního náboje. 

5.4.3 Mladá fronta DNES 

Dle dosavadního zkoumání informuje z hlediska četnosti i z hlediska zpracování textů 

redakce Mladé fronty DNES podobně jako Právo (stejně je to také u jejich online webů). 

Dalším spojujícím prvkem je také to, že obě média publikují své tištěné texty také do online 

podoby. Nejzřetelněji je toto zřejmé především u recenzí. Další společné mají také 

procentuální hodnocení knih v recenzích. V titulcích recenzí Mladé fronty DNES je 

nejčastěji využíván název díla, popřípadě náznak hodnocení nebo tématu knihy. Napříč 

tištěnými recenzemi lze také spatřit odkazování či porovnání s jinými známými nebo 

kanonickými autory (E. A. Poe, S. King, G. Boccaccio), informace o literárních cenách 

autorů a informování o předchozích dílech autorů. Znovu se tedy objevily zpravodajské 

hodnoty vztahu k celebritám a průběžnosti. I u textů řazených do kategorie recenze/kritika 

 
113 KOPÁČ, Radim. To je sebevražda, napsala.  Lidové noviny. 11.11. 2020, s. 7. 

114 KOPÁČ, Radim. Ty boty nejsou moje...  Lidové noviny. 20.11. 2020, s. 9. 
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bylo patrné odkazování se, porovnávání textů s jinými slavnými autory (J. Hašek, Z. Jirotka).  

I kategorie zmínka obsahovala stejně zpracované články a informace jako v online podobě 

na serveru iDNES.cz. Za zmínky byl označen text o Velkém knižním čtvrtku, ve kterém byly 

zmíněny stručné informace o knihách zdůrazňující především další vydaná díla autorů či 

informaci o knize, na které se podílela celá řada významných českých autorů. 

Mladá fronta DNES v případě rozhovorů publikovala během zkoumaných měsíců pouze 

jedno interview tematizující tvorbu české beletrie. Nicméně i na něm lze spatřit opakující se 

principy zpracování jako u předchozích médií. Rozhovor byl proveden s autorkou knihy 

Anna z Hollywoodu (ve stejném znění byl rozhovor publikován také na serveru 

iDNES.cz).115 V tištěné verzi se titulek lišil od online podoby. V obou případech byla však 

zvolena citace z rozhovoru. V online formě šlo o titulek: „Sexuální nátlak zažila skoro každá 

žena, míní herečka Alena Doláková,“116 který pravděpodobně díky zakomponování slova 

„sexuální“ či uvedení, že větu pronesla herečka, může zaručit více prokliků na článek. 

Tištěná verze měla titulek: „Že jsem mrcha? To si lidi mysleli dlouho“.117 Obě citace jsou 

vyjádřeními nikoliv ke knize a literární tvorbě, ale spíše k osobním příběhům a zkušenostem 

autorky. Perex, který čtenáři čtou ihned po titulku, obsahoval informaci, že se jedná 

o herečku, tudíž zde můžeme spatřovat zpravodajskou hodnotu vztahu k celebritám. Otázky 

se poté stejně jako u online verze týkaly zejména osobních zážitků herečky z Hollywoodu 

a toho, nakolik jsou příběhy knihy totožné s těmi autorčinými. To můžeme označit za 

zatraktivnění pomocí lidského příběhu či za využití zpravodajské hodnoty blízkosti, kdy se 

dotazovatelka snaží blíže a z osobního hlediska seznámit čtenáře se spisovatelkou. Oba 

rozhovory zahrnovaly fotografii autorky knihy, která je známá z televizních obrazovek, 

a díky jejímu portrétu může článek čtenáře zaujmout více z důvodu mediální publicity 

autorky. 

 
115 ZAVŘELOVÁ, Monika. Že jsem mrcha? To si lidi mysleli dlouho. Mladá fronta DNES. 21.11. 2020, s. 11. 

116 ZAVŘELOVÁ, Monika. Sexuální nátlak zažila skoro každá žena, míní herečka Alena Doláková. iDNES.cz 

[online]. 21.11. 2020. [cit. 23.03.2021] Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/alena-dolakova-

rozhovor-anna-v-hollywoodu-herecka-kniha.A201113_155545_literatura_kiz  

117 ZAVŘELOVÁ, Monika. Že jsem mrcha? To si lidi mysleli dlouho. Mladá fronta DNES. 21.11. 2020, s. 11 

https://www.idnes.cz/kultura/literatura/alena-dolakova-rozhovor-anna-v-hollywoodu-herecka-kniha.A201113_155545_literatura_kiz
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/alena-dolakova-rozhovor-anna-v-hollywoodu-herecka-kniha.A201113_155545_literatura_kiz


 

58 

 

5.4.4 Hospodářské noviny 

Tištěné Hospodářské noviny, podobně jako jejich online verze, oproti ostatním zkoumaným 

médiím neobsahovaly mnoho příspěvků týkajících se nové české beletrie. Což vzhledem 

k jejich zaměření nebylo příliš překvapující.  

V obsazích Hospodářských novin byl zaznamenán výstup, který byl i jako u předchozích 

médií zařazen ke kategorii nespecifikovaný článek. Jednalo se o aktuální informaci o výherci 

komiksových cen Muriel, knize Článek II. Tento mediální obsah poměrně detailně dílo 

rozebírá a zaměřuje se především na reálné historické události, které byly inspirací pro 

komiks. Zahrnuty byly také obrazové ukázky z komiksu, které mohou čtenáře ihned vizuálně 

zaujmout, citace autora, nakladatel a cena díla. Článek také obsahoval informaci, že hrdinou 

komiksu, a tedy heydrichiády, byl strýc manželky jednoho z autorů komiksu. To může 

čtenářům navodit blízkost a zaujmout je lidským příběhem.118  

U kategorie anotace šlo v Hospodářských novinách o kulturní tipy na víkend, které jsou 

pravidelně obsaženy v pátečním vydání. Většinou však tipy zahrnovaly doporučení na 

koncerty, alba, výstavy, divadla nebo literaturu. Pouze v jednom případě šlo o tip na novou 

českou literaturu z oblasti beletrie. V tomto případě anotace obsahovala především 

informace o autorce, tématu a nakladateli, jak je to u anotací obvyklé. 

5.4.5 Metro 

Deník Metro publikoval během zkoumaného období z vybraných médií nejméně obsahů 

tematizujících českou beletrii. Jednalo se především o krátké anotace, které byly zpracovány 

jako tipy na čtení či nákup knih pod vánoční stromek. Tyto texty v titulku obsahovaly téma, 

žánr díla (ve dvou případech ze čtyř šlo o detektivní román) a informace o autorech, 

především to, jaká předchozí díla vydali, jaké literární ceny získali, nebo sdělení, že autor je 

i jinak mediálně známý (herečka). Dále pak byl v Metru obsažen článek informující o akci 

Velký knižní čtvrtek, ve kterém byla zmíněna také nová česká beletristická kniha 

se zdůrazněním, že se jedná o knihu od čerstvého držitele Ceny Ferdinanda Peroutky. 

 
118 STEJSKAL, Tomáš. Zapomenutí hrdinové českých dějin. Hospodářské noviny. 21.02.2020, s. 18. 
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5.5 Shrnutí principů referování o nové české beletrii – tisk 

Tištěnými médii, která nejvíce referovala o české beletrii, byly Právo a Mladá fronta DNES. 

Společné měla tato média také to, že redakce tištěných deníků publikovaly řadu svých 

obsahů i do online prostředí. Například u recenzí šlo ve všech případech o identické 

materiály. Obě média, stejně jako ve svých online verzích, využívala u recenzí číselné 

hodnocení pro jasný význam a snadné a rychlé zhodnocení kvality díla. I Lidové noviny 

některé své texty publikovaly ve stejném znění na svém webu lidovky.cz. Recenze ve 

zkoumaných médiích nesly již v titulcích základní hodnotící hledisko, tedy to, zda recenze 

bude spíše kladná nebo záporná a jméno autora knihy. Tento aspekt opět může odkazovat ke 

zpravodajské hodnotě jasný význam, kdy čtenáři již z titulku mohou zjistit, zda kniha bude 

spíše kladně či negativně hodnocena.  

Napříč médií bylo referováno o knihách zpracovávajících negativní, emocionální či tragická 

témata. Za princip zatraktivnění zde můžeme označit emocionální náboj, který je také 

jednou ze zpravodajských hodnot. 

Stejně jako u online médií je i u těch tištěných běžnou praxí informování o literárních cenách 

získaných dříve autory, o soukromí autorů či prezentace dat o jeho předchozích dílech. 

Využívaní těchto informací lze dle mého označit za celebritizaci, při které je běžnější 

zaměřit se na jiné něž literární hodnoty díla nebo na soukromý život autora. Informování 

o televizní nebo filmové adaptaci knihy lze označit za prvek vizuální atraktivity, protože 

je obecně známé, že větší část populace preferuje spíše audiovizuální obsahy než ty tištěné, 

přičemž právě zpracování knihy do televizní či filmové podoby může zvýšit její atraktivitu. 

Využívání sdělení o literárních cenách také může zvyšovat atraktivitu článků i knihu 

samotnou. To, že některý autor vyhrál nějakou z literárních cen z něj může tvořit výjimečnou 

osobnost literární scény a jeho knihy mohou čtenáře zajímat více než od neoceněných autorů. 

Anotacemi v tištěných médiích byly nejčastěji nákupní tipy na knihy. Tyto anotace přinášely 

jen stručné a jasné informace o knihách, jako je autor, cena, téma či nakladatel. Popřípadě 

zde bylo opět zdůrazněno, jaké jiné knihy autor vydal či zda je držitelem nějakých literárních 

cen.  

V případě rozhovorů bylo opět, jako u online médií, běžné zaměřit článek spíše na osobu 

autora, na jeho soukromí a osobní příběhy, než na knihu a její literární hodnoty. Opět zde 
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lze identifikovat zpravodajskou hodnotu lidského příběhu, který může být pro čtenáře 

atraktivní.  

Jistým překvapením byly Lidové noviny, které na rozdíl od ostatních médií hlouběji 

reflektovaly také literární hodnoty děl. Jedním z principů Lidových novin je, že často autory 

přirovnávají k jiným slavným spisovatelům. Nejčastěji se tak dělo v případě existenciální 

prózy. Nicméně tak jako u dalších médií bylo referováno o českých knihách s tématy spíše 

negativními, jako jsou rodinná dramata či sebevraždy (např. Viktorie Hanišová s dílem 

Dlouhá trať, Matěj Hořava s knihou Mezipřistání). 

Početně byly užívány citace a prohlášení autorů napříč všemi kategoriemi. Nejvíce uváděné 

byly v případě rozhovorů, a to již v titulcích článků. Tak jako u online médií mohou citace 

a prohlášení autorů o nich dost vypovídat, a tak mohou čtenáři navodit blízkost a zaujmout 

ho lidským příběhem autorů. 

Obecně bylo možné pozorovat, že knihy, které byly součástí akce Velký knižní čtvrtek, byly 

následně také tématem dalších mediálních obsahů přinášenými online i tištěnými médií. 

Je tedy patrné, že tato marketingová akce plní svůj účel.  

5.6 Principy zatraktivňování současné české beletrie ve vybraných 

denících a jejich online verzích 

Pro potřeby jasnějšího a ucelenějšího pohledu na problematiku považuji za žádoucí shrnout 

nejen principy zatraktivňování online a tištěných médií zvlášť, ale také dohromady, protože 

byly nalezeny společné rysy o psaní o literatuře i shodné principy snah zatraktivnit články 

pojednávající o české beletrii. 

Obecně se zkoumaná média snaží ukázat, že příběhy vázané na knihy, případně životy jejich 

autorů, mohou být příběhy nás všech. Také se snaží autory ukázat spíše ne jako spisovatele, 

ale jedince s příběhy a vlastními dramaty (to je samozřejmě nejvíce patrné u rozhovorů), 

popřípadě jako výjimečné osobnosti a celebrity. Pokud není v obsazích zdůrazněn něčím 

dramatický příběh autora, tak alespoň samotné referované knihy nejčastěji tematizují 

rodinné problémy, sebevraždy a jiná kontroverzní témata, popřípadě jsou inspirovány 

historickými událostmi. Nicméně i v tomto případě byl v díle obsažen příběh neznámého 

hrdiny českých dějin. Je tedy patrné, že dalším principem zatraktivnění může být využití 

zpravodajské hodnoty lidského příběhu, popřípadě emocionálního náboje příběhu. 
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Dále je napříč médií možné pozorovat častý princip zdůrazňování autory vyhraných cen, 

nebo alespoň nominací na ně. V některých případech jsou tyto informace aktuální, a jde tedy 

o zpravodajskou hodnotu aktuálnost. Jindy jde o snahu o vytvoření určitého obrázku 

o autorovi, který vydal novou knih a mimo jiné je také držitelem literárních cen. Tento 

princip můžeme označit za snahu o celebritizaci autora. Obvykle je známo, že literární ceny 

mohou mít za následek zatraktivnění samotné knihy i autora. Je tedy pravděpodobné, že 

informace o literárních cenách mohou rovněž zatraktivňovat článek pojednávající o nové 

knize, jejímž autorem je oceňovaný tvůrce. Celebritizace je využívána i v případě, že je 

informováno o tom, že danou knihu napsala jinak než literárně známá osobnost, jako je 

například herečka nebo bloggerka. Využití celebritizace je patrné také v případě, že jsou 

texty zaměřené na soukromí autorů.  

Pro média, jako je Právo, Mladá fronta Dnes a jejich online protějšky, a to především 

u recenzí, byl společným principem zatraktivňování pomocí zpravodajské hodnoty jasný 

význam. Čtenáři se mohou díky přímočarému titulku, který vyjadřuje již hodnotící hledisko 

na knihu, a procentuálnímu hodnocení, rychle zorientovat a na základě toho usoudit, zda je 

pro ně kniha zajímavá, a tedy i článek o ní či nikoliv.  

Jedním z mála rozdílů mezi tištěnými a online mediálními obsahy bylo to, že tištěná média 

v některých případech nevyužívala fotografie a obrázky v takovém množství jako online 

média. Ta naopak obsahovala například i fotogalerie autorů, titulky či ukázky z knih 

(nejčastěji v případě komiksů).  

Dalším společným rysem bylo využívání citací spisovatelů. Tento princip se nejčastěji 

objevoval v rozhovorech napříč médii. Běžně byly citace obsaženy již v titulcích textů. 

Během zkoumaných období byl nejčastěji tematizovanou knihou komiks Článek II, který 

vyhrál cenu Muriel. Texty pojednávající o tomto díle byly obsaženy v Lidových novinách, 

Hospodářských novinách, na webech lidovky.cz, iHNed.cz a také na aktuálně.cz. Je tedy 

pravděpodobné, že referování o této knize vykazovalo i nejvíce zpravodajských hodnot. 

Jednalo se o nově publikovaný titul, který se stal čerstvým držitelem ocenění. Nejsilnější 

zpravodajskou hodnotou zde tedy byla aktuálnost. Dále se jednalo o knihu, který získala 

známou komiksovou cenu, která zvyšuje hodnotu díla mezi čtenáři. Kniha je také komiksem, 

který je inspirován reálnou historickou událostí vázanou na Českou republiku v období 

heydrichiády. Může být tedy čtenářům zajímavá blízkostí příběhu obecně, nebo lidským 
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příběhem hlavního hrdiny. Dále může zaujmout svou vizuální atraktivitou, přičemž všechny 

texty pojednávající o komiksu také obsahovaly jeho ukázky. I ostatní výstupy ze 

zkoumaných médií zabývající se komiksy obsahovaly jejich vizuální ukázky. 

Během února 2020 se nejčastěji tematizovaným titulem stala kniha Vrány od Petry 

Dvořákové (iDNES.cz, aktuálně.cz, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes) a kniha Ondřeje 

Štindla Až se ti zatočí hlava (iDNES.cz, aktuálně.cz, Mladá fronta DNES, Metro). V průběhu 

listopadu 2020 bylo nejčastěji referováno o titulu Zuzanin Dech od Jakuby Katalpy. 

(Novinky.cz., 2x Právo). 
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Závěr 

Ať už se nám to líbí, nebo ne, literární i mediální svět se musí přizpůsobovat tržním 

mechanismům. Tržním principům musí podřizovat své fungování, dokonce i svou produkci. 

Vydat bestseller nebo článek, který si získá tisíce čtenářů, bude pravděpodobně chtít každý 

nakladatel nebo novinář. Kde je však hranice, kdy už podřizování se mainstreamu, nadbíhání 

čtenářům a touha po zisku určitým způsobem degraduje kulturu? Nad touto otázkou 

polemizuje literární odborná veřejnost, spisovatelé i novináři.    

V této diplomové práci bylo zkoumáno, jakým způsobem vybraná tištěná média (Lidové 

noviny, Právo, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Metro) a jejich online protějšky 

(lidovky.cz, novinky.cz, iDNES.cz, iHNed.cz, metro.cz a aktuálně.cz) referují o nově vydané 

české beletrii a jaké principy zatraktivňování k tomu využívají. Hlavní hypotézou práce 

bylo, že tato média vzhledem ke své zpravodajské povaze budou informovat o nové české 

beletrii optikou zpravodajských hodnot. Pomocí kvalitativní obsahové analýzy byla tato 

hypotéza potvrzena. Využívané principy zatraktivnění budou shrnuty níže. 

Pomocí kvantitativní obsahové analýzy byla zodpovězena výzkumná otázka, která se ptala, 

které ze zkoumaných médií se tématem české beletristické literatury nejvíce zabývá? 

Nejvíce o nové české beletrii během zkoumaných měsíců referovaly deníky Právo a Mladá 

fronta DNES s 15 a 13 publikovanými články. Nejčastěji z online medií o beletrii psaly weby 

novinky.cz a iDNES.cz s 20 a 14 články. Tyto weby mají také ze zkoumaných médií největší 

dosahy a jsou online verzemi výše zmíněných nejčastěji píšících tištěných deníků.  

Díky kvantitativní analýze byla vyvrácena hypotéza č. 3, která předpokládala, že v listopadu 

bude zaznamenáno více online i tištěných záznamů o české beletrii než v únoru z důvodu 

nákupu knih jako vánočních dárků. Tištěná média totiž v únoru 2020 vyprodukovala více 

tematických obsahů než v listopadu. Hypotéza byla potvrzena u online médií, která 

v listopadu publikovala 29 článků, což je o pět více než v únoru. Rozdíl ale nebyl příliš 

výrazný. Nejméně o nové české beletrii referoval deník Metro se čtyřmi články za zkoumané 

období i jeho online verze s jedním článkem (více viz. tabulky č. 3 a 6) Zajímavé je srovnání 

tohoto faktu s tím, že se jedná také o nejméně čtené médium ze zkoumaných zdrojů.  

Potvrzena byla hypotéza č. 4, která předpokládala, že online média vyprodukují za 

zkoumaná období více výstupů o nové české beletrii než ta tištěná. Online média publikovala 



 

64 

 

během únoru a listopadu 2020 celkem 53 článků tematizující novou českou beletristickou 

tvorbu. 

Online média mají daleko větší prostor pro publikování, a díky tomu mohou tvořit více 

výstupů tematizující novou českou beletristickou literaturu. Rozdíl v publikovaných 

obsazích online a tištěnými médií však nebyl tak markantní, jak bylo předpokládáno. Během 

zkoumaných měsíců online média, i přes své možnosti, vyprodukovala 53 článků, tištěná 

pak 40.  

Pomocí kvalitativní obsahové analýzy byla zodpovězena výzkumná otázka: pomocí jakých 

principů české tištěné deníky a jejich online protějšky zatraktivňují současnou českou 

beletristickou tvorbu? Díky kvalitativní obsahové analýze bylo zjištěno, jaké principy 

zatraktivnění článků, respektive zpravodajské hodnoty využívají zkoumaná média pro 

referování o nové české beletrii. Obecně byly napříč tištěními i online médii zaznamenány 

principy zatraktivnění pomocí zpravodajských hodnot, jako jsou: jasný význam, vztah 

k celebritám, blízkost, průběžnost, lidský příběh a emocionální náboj.  

Využívaní principu jasného významu bylo velmi časté u recenzních článků, ale i ostatních 

mediálních obsahů. Texty byly psány jasně, čtenáři měli rychlou možnost zorientovat se 

a najít v nich to důležité. To poukazuje stále na povahu zkoumaných médií a na to, že články 

s kulturní tématikou jsou psány spíše zpravodajsky než publicisticky. Díky jedné z nejčastěji 

využívaných zpravodajských hodnot – vztah k celebritám, můžeme říci, že mediální texty 

týkající se nové české beletrie jsou zaměřeny více na osobu autora než na literární kvality 

díla. Důležité jsou informace o autorech, které referují o jejich úspěších, osobních zážitcích, 

soukromých dramatech nebo jiných než literárních profesích. Dalším principem 

zatraktivňování byly vyhrané nebo nominované literární ceny autorů knih, o kterých bylo 

referováno. Velmi podstatný a využívaný byl lidský příběh, který byl buď vázán na osobu 

autora a jeho osobní zážitky a soukromá dramata nebo na okolnosti vzniku knihy.  

Při popisu osobních zážitků a zkušeností autorů nebo i témat referovaných knih hrál roli také 

emocionální náboj těchto informací. Zdůrazňovány byly většinou tragická, dramatická 

témata knih, ale i zkušenosti autorů (anorexie, neplodnost, sebevraždy, rodinná dramata, 

příběhy inspirované historickými událostmi, týraní psi…). Dalším využívaným principem 

bylo informování o předchozích knihách autorů, jejich úspěších či popřípadě o tom, jaké 

další knihy má autor v plánu. Tento princip zatraktivnění můžeme označit za průběžnost. 

Za princip zatraktivnění můžeme také považovat to, že nejčastěji média psala o románech, 
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které jsou obecně i nejčtenějším žánrem. Je tedy patrné, že se redaktoři snaží jít naproti vkusu 

čtenářů. Poměrně překvapujícím byl, fakt že během zkoumaných období bylo poměrně často 

referováno také o komiksech. V těchto článcích byly využívány jejích vizuální ukázky, to 

může naznačovat, že dalším důležitým principem zatraktivňování je estetika vizuální stránky 

díla. Ukázky titulek knih či fotografie jejich autorů doprovázely všechny články napříč 

médii, což opět ukazuje na princip vizuální atraktivity. Čtenáři znají dílo díky titulní stránce 

a může být tedy pro ně snazší ho identifikovat v knihkupectví. 

Zajímavým poznatkem bylo, že využívané principy nebyly tolik odlišné mezi tištěnými 

a online médii. Rozdíly byly zaznamenány spíše napříč redakcemi, kdy například deník 

Metro přinášel pouze stručné anotace o dílech, zatímco Lidové noviny publikovaly zase 

rozsáhlejší kritická zhodnocení děl. Jednalo se především o texty od Radima Kopáče. Články 

v online médiích obsahují více fotografií a obrázků než v tisku, ale například jejich délka 

a rozsah nejsou větší, jak bylo původně předpokládáno. 

Dalším zjištěním během výzkumu bylo, že autoři referovaných knih, nebyli velmi často 

pouze spisovateli ale například i herci (Josef Kubánik, Lukáš Pavlásek, Alena Doláková), 

blogerkami (Veronika Lechnerová, Vlastimila Svátková), baletkou (Miřenka Čechová), 

rozhlasovou hlasatelkou (Jitka Tokárová) nebo filmovým scenáristou (Ondřej Štindl). 

A právě tyto jejich jiné role mimo spisovatelství byly v textech zdůrazňovány a v případě 

rozhovorů dotazovány. 

Dále z výzkumu vyplynulo, že během února se napříč médií psalo nejčastěji o knize Vrány 

Petry Dvořákové. Tuto knihu tematizovala média jako jsou, iDNES.cz, aktuálně.cz, Lidové 

noviny či Mladá fronta Dnes). Dále bylo velmi často referováno o knize Až se ti zatočí hlava 

od autora Ondřeje Štindla, který je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky. Jednalo se o články 

v médiích, jako jsou iDNES.cz, aktuálně.cz, Mladá fronta DNES a Metro. Tato kniha byla 

také jednou z 15 knih Velkého knižního čtvrtku. 

Závěrem díky výsledkům této diplomové práce můžeme říci, že všechny využívané principy 

zatraktivnění mají pojítko v osobě autora, která se tedy pro novináře zkoumaných médií 

jeví být důležitější než jeho dílo samotné. Téměř se zdá, že mají literární odborníci, jako jsou 

Alena Fialová, Eva Klíčová a další pravdu v tom, že vztah médií a literatury je postaven 

především na komercionalizaci a touhách po ziscích, ostatně jako další nejen kulturní obory. 

Osoba autora je důležitým prvkem, který tyto na zisk orientované cíle ovlivňuje. Spisovatel, 
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jeho příběhy, dramata nebo úspěchy nejen na poli literárních cen jsou důležitými faktory 

ovlivňujícími principy zatraktivnění knih a psaní o nové české literatuře. Jak řekla Eva 

Klíčová „Média, aby mohla někoho prodat, musí ze všeho nejdřív prodat sebe sama.“ A tak 

se jedná o jakýsi kruh, kdy se novináři snaží psát o knihách, které mají potenciál zaujmout 

čtenáře a spisovatelé píší knihy, které si získají nejen své vlastní čtenáře, ale i prostor 

v médiích. Nicméně nejdůležitější jsou přece jenom čtenáři a pokud se média i nakladatelé 

snaží vyjít vstříc jejich vkusu, je na tom vlastně něco špatného? 

Summary  

The diploma thesis examined how the selected daily newspapers (Lidové noviny, Právo, 

Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Metro) and their online versions (lidovky.cz, 

novinky.cz, iDNES.cz, iHNed.cz, metro.cz and aktuálně.cz) report on the contemporary 

Czech fiction and what principles of attractiveness they use for this purpose. The main 

hypothesis of this work is that these media, due to their informative nature, will inform about 

the new Czech fiction works from the perspective of the news values. Using a qualitative 

content analysis, this hypothesis was confirmed. The principles of attractiveness used are 

summarized below. 

Using quantitative content analysis, it was found that the dailies Právo and Mladá fronta 

DNES reported on the contemporary Czech fiction most often. The online versions of these 

dailies - novinky.cz and iDNES.cz – also dealt with this topic the most. These websites have 

the greatest reach from the list of selected media.  

Online media have a far greater space for publishing, and thanks to that they can generate 

more articles on new contemporary Czech fiction. However, the difference between the 

amount of content published on online servers and in print media was not as significant 

as expected. During the months of the study, the online media generated 53 articles only 

(although they could generate much more content), while the print media published 40 

outputs. 

With the help of a qualitative content analysis, a research question was answered: What 

principles do Czech print dailies and their online versions use to make the contemporary 

Czech fiction more attractive? It was found out which principles of attractiveness the 

selected media used when reporting on the new Czech fiction. In general, all principles 

of attractiveness across the print and online media relate to the news values, such as: clear 
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meaning; relationship to celebrities; identification with the topic, place, time or author/hero 

of the book; continuity; the personal story; or emotional charge. 

In conclusion, thanks to the results of this diploma thesis, we can say that all used principles 

of attractiveness have connection to the personality of the author and is therefore more 

important for journalists of the selected media than the work of the author itself. The author, 

his stories, dramas or successes, not only in the field of literary awards, are important factors 

influencing the principles of making books and articles about books more attractive and 

influencing the way how to write about the new contemporary Czech literature. 
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