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Abstrakt

Bakalářská práce na téma Ohlas Ceny Jiřího Ortena v českých periodicích (2007 – 2012) se 

snaží zmapovat zájem tuzemských médií o tradiční české literární ocenění, které nese jméno 

českého básníka Jiřího Ortena a analyzovat kritický ohlas na tvorbu jeho laureátů. Cíle práce 

je dosaženo pomocí kvalitativní a kvantitativní analýzy s využitím sémiotické analýzy. 

Vlastní komparaci reakcí denního i odborného tisku předchází kapitola zachycující historický 

kontext vzniku tohoto ocenění, jež se snaží o lepší porozumění pozice, v jaké se Ortenova 

cena vůči veřejnosti nachází. K analýze bylo vybráno období let 2007 až 2012, aby bylo 

možné pozorovat proměny kritiky a mediálního ohlasu v delším časovém období. Tato 

bakalářská práce se opírá především o relevantní texty z vybraných médií.

Abstract

The Bachelor thesis on the topic Resonance of Jiří Orten´s awards in czech media during 

2007-2012 surveys interest of czech media in this traditional czech literature award, which is 

named after well-known poet Jiří Orten. Also it analyses critical response to his laureate. The 

aim is achieved through qualitative and quantitative analysis using semiotic analysis. The 

chapter showing historical context of this award seeks for better understanding of Ortens 

awards against public opininon. For this analysis was chosen the period between 2007 and 

2012 in order to observe the changes of criticism and media coverage in longer term. The 

work is based especially on relevant texts from selected media.
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Úvod

Tématem mé bakalářské práce je mediální ohlas literární Ceny Jiřího Ortena v českém denním 

tisku a vybraných literárně zaměřených časopisech. Nemohu tvrdit, že bych si téma své 

bakalářské práce vybral z nějak zvlášť silného vztahu k literatuře, ale postava básníka Jiřího 

Ortena mě zaujala už na základní škole, jejíž nešťastné úmrtí ve dvaadvaceti letech během 

druhé světové války mi utkvělo v paměti. Shodou okolností mi při výběru tématu bakalářské 

práce bylo též dvacet dva let, takže jsem si tehdy řekl, že se pravděpodobně jedná o znamení 

shůry. Myšleno s nadsázkou.

Mým dalším motivem byl fakt, že je Ortenova cena udělována autorům do třiceti let věku, 

takže ji lze považovat za jakýsi lakmusový papírek tvorby mladých, teprve zrajících, českých 

autorů, přičemž plní roli i jakéhosi „hledače talentů“. Domníval jsem se tedy, že mě bude 

čekat velmi zajímavá analýza, ve které se budou střídat recenze kvalitních literárních kritiků 

jedna za druhou.

Ovšem opak byl pravdou a velmi záhy jsem zjistil, že Cena Jiřího Ortena je denním tiskem 

reflektována jen velmi sporadicky a v mnoha případech ani není podpořena recenzí 

oceněného díla. Její postavení u literárních periodik pak nelze nazvat jinak než jako značně 

povážlivé, když na jednu stranu u některých zasvěcenců nevyvolává prakticky žádnou reakci, 

u jiných lehké opovržení a pro poslední skupinu představuje tradiční ocenění, které však 

pozbývá nějakého zásadnějšího uznání.

Slabý zájem ze strany denního tisku si vysvětluji nedostatečnou propagací samotného ocenění 

ze strany jejích pořadatelů a absenci zvučného sponzora, který by cenu více zprofanoval, jako 

je tomu třeba u ceny Magnesia Litera. Za nezájem se tedy nelze zlobit jen na média, jelikož 

kupříkladu ještě před několika měsíci neměla Cena Jiřího Ortena své vlastní internetové 

stránky. Špatný způsob práce s mediálním prostorem ze strany pořadatelů dokresluje i 

zkušenost Petry Hůlové, o kterou se se mnou podělila v rozhovoru, jež je součástí mé 

bakalářské práce.

Proč je Cena Jiřího Ortena spíše přehlížena i od literárních periodik lze těžko odhadovat, 

protože ocenění se může pochlubit již více jak dvacetiletou tradicí, jeho počátky jsou spjaté 

s českým samizdatem z dob komunistického režimu a jejími nositeli je několik bezpochyby 

výraznějších jmen současné české literatury, jako například Jaroslav Rudiš, Michal Viewegh, 
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Bogdan Trojak nebo Pavel Brycz. Dle mého názoru tedy disponuje všemi aspekty, kterými by 

mělo disponovat ocenění, které si zaslouží pozornost. Nicméně můj názor nic nemění na 

faktu, že jsem po analýze všech vydání čtvrtletníku Revolver Revue k mému velkému 

překvapení zjistil, že za šest sledovaných let se tento magazín zmínil o Ceně Jiřího Ortena 

pouze jednou a to v článku o tvorbě Jaroslava Rudiše. Tudíž jsem se rozhodl ve zbytku práce 

magazín Revolver Revue již nezmiňovat, jelikož jeho podíl na mediálnímu ohlasu Ortenovy 

ceny je nulový.

Cílů práce je více, nicméně hlavním cílem této bakalářské práce je výzkum a analýza 

mediálního ohlasu na samotné Ortenovo ocenění. Největší část práce tedy tvoří mé zkoumání 

mediálních sdělení a interpretování jejich významů, což jsem realizoval pomocí sémiotické 

analýzy.1

Začátek mé bakalářské práce však tvoří historické zasazení Ortenovy ceny a přiblížení 

okolností jejího vzniku. Poté následuje analýza mediálního ohlasu, který jsem rozdělil na dvě 

základní kategorie – denní tisk a literární časopisy. Tyto kategorie jsou pak ještě rozčleněny 

podle jednotlivých roků, které jsou předmětem mého bádání. 

Pro lepší porozumění situaci v jaké se Ortenova cena nachází a jakým způsobem je vnímána 

samotnými laureáty, jsem do mé bakalářské práce následně zařadil vlastní rozhovor se 

spisovatelkou Janou Šrámkovou, jejíž pohled z „druhé strany barikády“ tvoří společně s mou 

analýzou rozporuplný obraz. Určitě stojí za pozornost. Na závěr mé bakalářské práce jsem 

zařadil obsáhlejší celkové kvalitativní zhodnocení, které sumarizuje dílčí závěry za každým 

zkoumaným rokem.

                                                            
1

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 118.
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1. Historie vzniku Ceny Jiřího Ortena

Historie Ceny Jiřího Ortena se začala psát před 29 lety, kdy ji společnými silami založili na 

samizdatových základech Vladimír Pistorius s Jindřichem Pokorným.2 Jak sám Pistorius 

ve dvou rozhovorech přiznal, hlavním motivem prý bylo společné nutkání ocenit spisovatelku 

Zuzanu Brabcovou za její zdařilou knihu Daleko od stromu, která však vyšla pouze 

v samizdatu, jelikož tehdejší komunistický režim Brabcové znemožňoval se literatuře 

oficiálně věnovat. „Pak jsme si řekli, že by ta cena měla být udělována mladým autorům 

každý rok, ustavili malou porotu a do listopadu 1989 ji udělili ještě, myslím, dvakrát,“3

vzpomíná Pistorius.

Se sametovou revolucí a pádem komunistického režimu v roce 1989 se Ortenova cena díky 

této zanícené dvojici dostává do oficiálních struktur a to hlavně díky tomu, že se Vladimír 

Pistorius stal v dubnu roku 1990 šéfredaktorem nakladatelství Mladá fronta, který tak mohl 

zařídit, že se nakladatelství stalo oficiálním vyhlašovatelem a zřizovatelem: „Když jsem se 

dostal po listopadu 1989 do Mladé fronty, využil jsem toho a cenu na pár let organizačně i 

finančně zajistil ze zdrojů tohoto nakladatelství.“4

Se záštitou Mladé fronty přichází i první oficiální statut ocenění a výrazná spoluúčast na 

pořádání ze strany Kolegia pro podporu nezávislého umění, vědy a kultury, kterému předsedal 

již zmiňovaný Pistoriusův přítel Dr. Jindřich Pokorný. 

Pistorius jako otec zakladatel se po několika „zahřívacích“ ročnících rozhodl zvýšit prestiž 

ocenění a ujednal s magistrátem finanční participaci: „Asi o tři roky později jsme se pak s Dr. 

Janem Koukalem (tehdejší pražský primátor) dohodli, že k finančnímu zajištění ceny 

přistoupí rovněž pražský magistrát a že ji pro zvýšení jejího lesku bude předávat pražský 

primátor osobně.“5 Důležitou souvislostí je fakt, že v jiném rozhovoru Pistorius dodává, že 

primátor Jan Koukal je jeho spolužák z dob základní školy. 6 Je dost pravděpodobné, že nebýt 

                                                            
2

(RACER). Rozhovor s osobností - Vladimír Pistorius. Knihovnice.cz Pokladnice plná knih[online]. 11. 8. 2009. 

[cit. 13.5.2015]. ISSN 1802-2790. Dostupné z: http://www.knihovnice.cz/clanky/rozhovor-s-osobnosti-vladimir-

pistorius.html

3
tamtéž

4
tamtéž

5
(RACER). Rozhovor s osobností - Vladimír Pistorius. Knihovnice.cz Pokladnice plná knih[online]. 11. 8. 2009. 

ISSN 1802-2790. Dostupné z: http://www.knihovnice.cz/clanky/rozhovor-s-osobnosti-vladimir-pistorius.html
6

MICHAL JAREŠ, LUBOR KASAL. Knihy dozajista nezmizí. Tvar. 13. prosince 2007. titulní strana vydání
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této známosti z dětství, nedostála by nikdy Ortenova cena vážnosti a prestiže, kterou si do 

dnešních dní vybudovala.

Pistoriusovi vzpomínky pokračují: „Statut ceny se pak po mém odchodu z Mladé fronty 

v roce 2000 znovu měnil. Konečně vloni Mladá fronta oslovila Svaz českých knihkupců a 

nakladatelů s návrhem na předání organizace Ceny Jiřího Ortena našemu Svazu. Tento návrh 

jsme rádi akceptovali a v listopadu 2008 jej rovněž schválila naše valná hromada.“

Oslovení Svazu českých knihkupců a nakladatelů, o kterém se Pistorius zmiňuje, proběhlo 

v roce 2008 a mělo za následek změnu na pořadatelském postu, který nakladatelství Mladá 

fronta přenechala Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Následující ročník už tedy probíhal 

v režii Svazu a měl za následek přesunutí vyhlášení ocenění z pražského magistrátu na knižní 

veletrh Svět knihy, čímž došlo i k časovému posunu. Do té doby byl vítěz vyhlašován vždy na 

podzim v listopadu, od roku 2009 si musela veřejnost do kalendářů zvýraznit měsíc květen. 

Jediný znak, který zůstal nezměněn, je padesátitisícová odměna pro oceněného laureáta.

1.1 Aktuální statut Ceny Jiřího Ortena:

1. Cenu Jiřího Ortena spojenou s finanční prémií uděluje jednou za rok Svaz českých 
knihkupců a nakladatelů autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém 
jazyce. Tomuto autorovi nesmí být v době vydání díla více než třicet let.

2. Žádný autor nesmí získat Cenu Jiřího Ortena více než jednou.

3. O udělení ceny rozhoduje pětičlenná porota, jejíž členy jmenuje každý rok Svaz 
českých knihkupců a nakladatelů.

4. Autory a díla mohou do soutěže o udělení Ceny Jiřího Ortena nominovat kromě členů 
poroty buď nakladatelé, kteří dané dílo vydali, nebo veřejné knihovny, redakce deníků 
a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury 
a jejím šířením. Podmínkou každé nominace je přitom první knižní vydání 
nominovaného díla nebo alespoň časopisecké otištění jeho části během posledního 
kalendářního roku před uzávěrkou.

5. Uzávěrkou všech nominací je 31. leden, tři nominované tituly jsou vyhlášeny 
nejpozději měsíc před slavnostním vyhlášením vítěze. Rozhodnutí poroty o vítězi je 
prezentováno v rámci slavnostního večera na pražském knižním veletrhu Svět knihy.

6. Přihlášená díla je třeba odevzdat (pokud nedojde k jiné dohodě se sekretariátem 
poroty) v šesti kopiích do sekretariátu Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

7. Činnost sekretariátu Ceny Jiřího Ortena bude vykonávat sekretariát Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů.

8. Sekretariát Ceny Jiřího Ortena odpovídá za následující činnost:

a. Vyhlašuje každý rok soutěž o Cenu Jiřího Ortena a stará se o dostatečné 
zveřejnění tohoto vyhlášení. Doba mezi vyhlášením a uzávěrkou přihlášek 
nesmí být kratší než 2 měsíce.

b. Shromažďuje přihlášená díla.
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c. Oznamuje členům poroty jejich jmenování a konec mandátu a svolává schůze 
poroty.

d. Distribuuje přihlášená díla mezi porotce.

e. Zajišťuje v součinnosti se Světem knihy každoroční slavnostní vyhlášení 
laureáta Ceny Jiřího Ortena.

9. Ustanovení a jednání poroty Ceny Jiřího Ortena se řídí následujícími pravidly:

a. Porota Ceny Jiřího Ortena má pět členů. Tyto členy jmenuje Svaz českých 
knihkupců a nakladatelů. Porotci jsou jmenování na tři roky, během nichž 
nemohou být odvoláni. Každý rok se vymění jeden resp. dva porotci.

b. Porotci si každý rok volí ze svého středu předsedu.

c. Porota rozhoduje o udělení ceny hlasováním. Nedohodnou-li se porotci jinak, 
je hlasování tajné. Při rovnosti hlasů rozhoduje mezi kandidáty s nejvyšším 
počtem hlasů hlas předsedy.

1.2 Laureáti:

1987 - Zuzana Brabcová , Daleko od stromu

1988 - Martin Milan Šimečka , Žabí rok

1989 - Petr Placák, Medorek

1990 - Tereza Boučková, Indiánský běh

1991 - Vít Kremlička, Lodní deník

1992 - Jaroslav Pížl, Manévry

1993 - Michal Viewegh, Báječná léta pod psa

1994 - Jaromír Typlt, Ztracené peklo

1995 - Petr Borkovec, Ochoz

1996 - Božena Správcová, Výmluva

1997 - Jan Jandourek , V jámě lvové

1998 - Bogdan Trojak, Pan Twardowski

1999 - Pavel Brycz, Jsem město

2000 - Věra Rosí, Holý bílý kmen

2001 - cena nebyla udělena

2002 - Martin Langer, Pití octa a Jaroslav Rudiš, Nebe pod Berlínem

2003 - Radek Malý, Vraní zpěvy

2004 - Marie Šťastná, Krajina s Ofélií

http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=24
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=24
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=23
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=45
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=22
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=46
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=21
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=20
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=19
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=49
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=18
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=50
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=17
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=51
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=16
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=52
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=15
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=53
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=14
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=54
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=13
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=55
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=12
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=56
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=11
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=57
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=9
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=10
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=10
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=8
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=61
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=7
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=62
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=44
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=47
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=20
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=48
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=15
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=54
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=13
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=55
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=12
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=58
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=60
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2005 - Kateřina Kováčová , Hnízda

2006 - Marek Šindelka, Strychnin a jiné básně

2007 - Petra Hůlová , Umělohmotný třípokoj a Jonáš Hájek, Suť

2008 - Petra Soukupová, K moři

2009 - Jana Šrámková , Hruškadóttir

2010 - Jan Těsnohlídek ml. , Násilí bez předsudků

2011 - Františka Jirousová, Vyhnanci

2012 - Vratislav Maňák, Šaty z igelitu

2013 - Ondřej Buddeus, Rorýsy

2014 – Ondřej Hanus, Výjevy; nominace: Martin Poch, Jindřich Jerusalem, Jonáš 
Zbořil, Podolí

2015 – nominace: Alžběta Michalová, Zřetelně nevyprávíš; Alžběta Stančáková, Co s 
tím; Luboš Svoboda, Vypadáme, že máváme

2. Analýza příspěvků

2.1 Analýza příspěvků v roce 2007

Rok 2007 se nesl ve znamení velmi neobvyklého rozhodnutí poroty, která za vítěze Ortenovy 

ceny označila hned dva autory. Petru Hůlovou s prózou Umělohmotný třípokoj a Jonáše Hájka 

s básnickou sbírkou Suť. Nestalo se tak však poprvé. Odborná porota totiž dva laureáty 

vyhlásila už v roce 2002, kdy se na stupni pro vítěze sešli Jaroslav Rudiš s knihou Nebe pod 

Berlínem a Martin Langer s básnickou sbírkou Pití octa.

Netradiční rozhodnutí poroty vyvolalo smíšené reakce, nicméně našly se i velmi pochvalné. 

Pro Petru Hůlovou znamenala Ortenova cena již třetí ocenění, jelikož za svoji prvotinu Paměť 

mojí babičce (2002) obdržela cenu Magnesia Litera za Objev roku a zároveň obsadila 1. místo 

v anketě Lidových novin KNIHA ROKU 2002. Naopak pro básníka Jonáše Hájka, kterému 

bylo v době vyhlášení pouhých 23 let, se jednalo o první závažnější ocenění.

Podle mé rešerše byl Umělohmotný třípokoj, který pojednává o životě prostitutky, přijat 

kritikou velmi kladně a Petra Hůlová díky němu potvrdila stoupající tendenci kvality jejích 

počinů i velmi dobrý výběr popisovaných témat. Pravdou ovšem zůstává, že v době předání 

http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=6
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=63
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=5
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=64
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=4
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=3
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=67
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=2
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=14
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=1
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=34
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=79
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=88
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=104
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=86
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/2015
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lubo%C5%A1_Svoboda&action=edit&redlink=1
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=64
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=65
http://sckn.cz/index.php?p=orten_autor&id=25
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=66
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=118
http://sckn.cz/index.php?p=orten_titul&id=142
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Hanus
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Poch&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jon%C3%A1%C5%A1_Zbo%C5%99il&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C5%BEb%C4%9Bta_Michalov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C5%BEb%C4%9Bta_Stan%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&action=edit&redlink=1
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ceny jí už bylo 27 let a jednalo se o vcelku zkušenou spisovatelku s už třemi úspěšně 

vydanými tituly.

Sbírka Suť z pera mladého básníka Jonáše Hájka už nevzbudila tak silně pozitivní reakci, dost 

pravděpodobně kvůli tomu, že si literární kritici při jejím čtení připadali jako na horské dráze. 

Velmi slabá místa se zde totiž střídají s brilantními kusy a celkový dojem ze sbírky podle nich 

vyznívá jako spíše smíšený. Vzhledem k Hájkovu mladému věku a faktu, že se jednalo o jeho 

prvotinu, lze obecně vzato reakci literární obce vnímat jako shovívavou, s nadějí v postupný 

rozpuk Hájkova nesporného talentu.

Oba autoři se na české literární scéně udrželi a publikovali i v následujících letech. Petra 

Hůlová - Stanice Tajga (2008); Strážci občanského dobra (2010); Čechy, země zaslíbená

(2012); Macocha (2014). Jonáš Hájek – Vlastivěda (2010); Básně 3 (2013).

2.1.1 Příspěvky denního tisku

V roce 2007 se v denních periodicích Právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny objevilo 

celkem 29 článků, které obsahovaly heslo „Cena Jiřího Ortena“. Ze sledovaných pěti let se na 

počet zmínek jedná sice o „nejúrodnější“ rok, nicméně se ve většině případů bohužel jednalo 

jen o krátká vzpomenutí o několika slovech typu: „V roce 1998 získal Cenu Jiřího Ortena 

(…)“7 Důvodů, proč se právě tento rok dostal na první místo v počtu zmínek je jistě mnoho, 

tím nejvýraznějším však je bez pochyby téma oceněného díla Umělohmotný třípokoj

spisovatelky Petry Hůlové. Řešilo totiž čtenářsky velmi atraktivní problematiku života 

prostitutek a kniha byla navíc vřele přijata i kritikou. Její tvorbě se dostalo větší pozornosti i 

díky divadelní adaptaci s názvem Česká pornografie, divadelního studia Továrna, o kterém

například informovala Mladá fronta Dnes hned dvakrát.8

První vzpomenutí Ortenovy ceny, které však stojí za zmínku, se ve sledovaném denním tisku 

objevilo až v druhé polovině února ve vcelku rozsáhlém portrétu básníka Bogdana Trojaka, 

který Ortenovo ocenění získal v roce 1998. Autor se o Ortenově ceně zmínil hned dvakrát, 

                                                            
7

Trojak přečte své verše U Mloka. Mladá fronta Dnes, 16. ledna 2007, vydání Střední Morava, s. 4.

8
MF DNES doporučuje. Mladá fronta Dnes, 27. listopadu 2007, vydání Praha, s. 6

  Volný čas Na autogramiádu Toulavé kamery. Mladá fronta Dnes. 3. prosince 2007, vydání Praha, s. 5
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s tím že v druhém případě ji čtenářům i lehce přiblížil: „To už ale byl Bogdan Trojak 

nositelem Ceny Jiřího Ortena, udělované autorům do třiceti let.“9

Opravdu důležité zprávy se však čeští čtenáři dočkali na den přesně o tři měsíce později, kdy 

Lidové noviny informovali o vyhlášení nového ročníku Ortenovy ceny zprávou „Vyhlášen 20. 

ročník Ceny Jiřího Ortena“. Byť se zprávě dostalo prostoru až na sedmnácté straně vydání 

v příloze Kultura, obsahovala všechny potřebné a důležité informace: „Nakladatelství Mladá 

fronta ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlašují 20. ročník Ceny Jiřího Ortena. Ta se 

udílí autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, přičemž tvůrci díla 

nesmí být v kalendářním roce vyhlášení soutěže více než 30 let a dílo nesmí být v době 

nominace starší pěti let. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2007. Podmínkou pro přihlášení je knižní 

vydání díla, nebo alespoň otištění jeho podstatné části časopisecky během posledních dvanácti 

měsíců před uzávěrkou soutěže. Autory a jejich díla mohou do soutěže nominovat 

nakladatelé, veřejné knihovny, redakce časopisů, novin, rozhlasu i televize či instituce 

zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Vítěznému autorovi věnuje Hlavní město 

Praha finanční odměnu 50 000 korun.“10 Vzhledem k analýze dalších článků a let, je dobré si 

povšimnout věty o peněžité odměně padesát tisíc korun, jelikož tento fakt, nás bude 

pravidelně provázet všemi sledovanými roky. Nicméně lze tuto zprávu považovat za jeden 

z nejpodrobnějších útvarů, se kterým se v mé bakalářské práci setkáme.

Po této obsáhlé a podrobné zprávě z denního tisku Ortenova cena na několik měsíců prakticky 

zmizela. Kromě několika zmínek o dřívějším ocenění některých autorů se o ní čtenáři 

nedočetli. Neobvyklé pojmenování se jí dostalo jen jednou na stránkách Lidových novin 

v portrétu básníka a laureáta Radka Malého z pera Ondřeje Horáka, ve kterém si Ortenova 

cena vysloužila označení „tradiční ocenění pro mladé české autory“11.

S blížícím se vyhlášením nových laureátů Ortenovy ceny zařadila na konci října Mladá fronta 

Dnes do svého vydání krátkou zprávu „Muzeum Karlova mostu chystá program“, ve které 

čtenáře pozvala na literární večer s budoucími laureáty: „V listopadu se chystá jazzový 

                                                            
9

ONDŘEJ HORÁK. Z plechové dělohy do brněnského metra. Lidové noviny. 17. února 2007, Kulturní Revue, s. 15 

10
Vyhlášen 20. ročník Ceny Jiřího Ortena. Lidové noviny. 17. února 2007, Kultura, s. 17

11
ONDŘEJ HORÁK. S titulem před jménem se líp umírá. Lidové noviny. 8. září 2007, Kulturní revue, s. 15
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koncert skupiny Vít Švec Trio, pořad o architektuře a literární večer s čerstvými nositeli Ceny 

Jiřího Ortena.“12

První zpráva o vyhlášení laureátů Ceny Jiřího Ortena pro rok 2007 se objevila v deníku Právo 

ve středu 7. listopadu na šestnácté straně vydání v rubrice Kultura. Jednalo se o krátkou 

zprávu ryze informačního charakteru s názvem: „Ortenova cena Hájkovi a Hůlové“.  Zpráva 

ve stručnosti informovala o oceněných dílech laureátů a o chystaném konání slavnostního 

ceremoniálu. Autorovi zprávy však bohužel lze vytknout nepřesnost, které se ve zprávě 

dopustil. V první větě totiž Ortenovu cenu představuje jako „Letošní Cena Jiřího Ortena pro 

mladé umělce byla udělena…“13 Mezi mladým umělcem a mladým spisovatelem je jak 

známo rozdíl. Zatímco umělec se může zabývat například socháním či hrou na hudební 

nástroje, literáti pouze píší. Buďto prózu, v případě Hůlové, nebo poezii, v případě Hájka. 

Redaktor Práva František Cinger se tedy dopustil zavádějící nepřesnosti. Dalším specifickým 

znakem zprávy je poznámka o finanční odměně, která je s oceněním spojená: „Vítězům 

věnuje město Praha dohromady 50 tisíc korun.“14 Je trochu zarážející, proč se tento fakt do 

zprávy vešel, na úkor například několikaslovného představení obou knih: „Letošní Cena 

Jiřího Ortena pro mladé umělce byla udělena básníku Jonáši Hájkovi za sbírku Suť (Fra, 

2007) a spisovatelce Petře Hůlové za knihu Umělohmotný třípokoj (Torst, 2006). Cenu 

převezmou v úterý 13. listopadu na slavnostním ceremoniálu v Brožíkově sále Staroměstské 

radnice. Vítězům věnuje město Praha dohromady 50 tisíc korun. Hájkova kniha zahrnuje 

básně z let 2003 až 2006, porota si váží jeho sebeironie. Na knize Petry Hůlové ocenila hlavně 

její jazyk.“15

O den později vyšla i zpráva „Cena Jiřího Ortena Hůlové a Hájkovi“ v Lidových novinách na 

straně devatenáct v rubrice Kultura. Jednalo se opět o krátkou, stručnou a ryze informační 

zprávu. Čtenář se dozvěděl o vyhlášených laureátech, o chystaném slavnostním předávání 

ceny a padesátitisícové odměně pro oceněné autory. Je pravdou, že Lidové noviny byly o celý 

jeden den pomalejší, na druhou stranu poskytly čtenáři více informací. Například ve zprávě 

jako první médium zmínily odbornou porotu a dokonce i jmenovitě její složení. Na druhou 

stranu dostala zpráva prostor až na devatenácté straně, oproti šestnácté straně Práva: 

„Letošními nositeli Ceny Jiřího Ortena se stali prozaička Petra Hůlová a básník Jonáš Hájek. 
                                                            
12 (PHA). Muzeum Karlova mostu chystá program. Mladá fronta Dnes. 30. října 2007, vydání Praha, s. 2

13 FRANTIŠEK CINGER. Ortenova cena Hájkovi a Hůlové. Právo. 7. listopadu 2007, Kultura, s. 16

14 tamtéž
15

tamtéž
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Porota ocenila prózu Umělohmotný třípokoj a básnickou sbírku Suť. Slavnostní předání ceny 

určené autorům do třiceti let se uskuteční 13. listopadu 2007 v 15 hodin v Brožíkově sále 

Staroměstské radnice. Vítězům věnuje hlavní město Praha dohromady částku 50 000 korun. O 

laureátech rozhodla pětičlenná porota Ceny Jiřího Ortena ve složení Petr Borkovec, Libuše 

Bělunková, Jindřich Jůzl, Pavel Kosatík a Pavel Mandys.“16

V listopadu vyšel v Lidových novinách i portrét Jonáše Hájka: „Kde si nepřekáží pumpa 

s tajemstvím“. Článek Ondřeje Horáka z 10. listopadu se jako první zabýval oceněnými 

knihami obou laureátů i neobvyklým výrokem poroty. Pod drobnohled si pak vzal i Hájkovu 

sbírku Suť, přičemž její hodnocení nechal převážně na literárních kapacitách a kriticích, což 

textu dodává dávku odbornosti a velkou výpovědní hodnotu. Článek byl dokonce doprovázen 

fotografií Jonáše Hájka. Cena Jiřího Ortena je pak zmíněna hned na úvod článku v jakémsi 

mezititulku a poté v prvních několika větách: „Cenu Jiřího Ortena dostala letos ta Hůlová a 

pak ještě někdo, myslim, že to je básník…“ I tak si lze představit reakce na letošní laureáty 

Ceny Jiřího Ortena, která je určena autorům do třiceti let. Porota ocenění rozdělila mezi 

nejnovější prózu Petry Hůlové s názvem Umělohmotný třípokoj a básnickou sbírku Suť 

Jonáše Hájka, vydanou nakladatelstvím Fra. Dělení cen je sice věc podivná, ale v tomto 

případě lze říci, že obě knihy jsou hodné pozoru, a ocenění s více než dvacetiletou tradicí na 

ně správně poukázalo.“17

Článek je pozoruhodný hlavně kvůli faktu, že se jedná o jeden z mála publicistických a 

zároveň hodnotících článků, které o Ortenově ceně v denním tisku vyšly. Navíc se alespoň 

krátce zabýval převratným rozhodnutím poroty – cenu rozdělit mezi dva autory, což bylo do 

roku 2007 nemyslitelné a v žádném jiném článku ani médiu se toto téma neobjevilo.

O čtyři dny později (14. listopadu) přispěchalo s ohlédnutím za Ortenovou cenou i Právo, 

které do vydání na stranu čtrnáct zařadilo rozhovor s čerstvě oceněnou Petrou Hůlovou. Byť 

byl rozhovor vedený Františkem Cingrem vcelku krátký a obsahoval pouze čtyři otázky, 

přiblížil oceněné dílo veřejnosti a pokusil se i zlehka odkrýt pozadí s jakým kniha vznikala. 

                                                            
16

Cena Jiřího Ortena Hůlové a Hájkovi. Lidové noviny. 8. Listopadu 2007, Kultura, s. 19

17
ONDŘEJ HORÁK. Kde si nepřekáží pumpa s tajemstvím. Lidové noviny. 10. Listopadu 2007, Kulturní Revue,

s. 15
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Rozhovor uvozoval titulek „Psát Umělohmotný pokoj bylo riskantní“18 a byla k němu 

připojena i fotografie laureátů.

Ve stejný den se stal opět terčem pozornosti i Jonáš Hájek, ale tentokrát v článku Mladé 

fronty Dnes, která s hodnotícím útvarem přišla stejně jako Právo 14. listopadu. Titulek článku 

ze čtvrté strany rubriky Kultura byl „Hájek je slibný, ale nehotový autor“. Článek svou 

kvalitou snese srovnání s výše zmiňovaným článkem „Kde si nepřekáží pumpa s tajemstvím“, 

jelikož se v něm vyskytl jak autorův vyargumentovaný kritický pohled na Hájkovu básnickou 

sbírku Suť, tak stručné představení samotné Ortenovy ceny a dokonce i hodnocení (byť jen 

procentuální) literárního kritika Radima Kopáče, který Hájkovu sbírku ocenil na 60%. Rozdíl 

obou článků se skrývá v celkovém vyznění hodnocení. Zatímco „Kde si nepřekáží pumpa

s tajemstvím“ ve výsledku působí kladně a dílo chválí, „Hájek je slibný, ale nehotový autor“

vyznívá spíše negativně a autor Hájkovy verše kritikou opravdu nešetří, na což poukazuje již 

samotný titulek. Cena Jiřího Ortena je zmíněná ve větě: „Řeč je o Jonáši Hájkovi, 

třiadvacetiletém básníku, který získal letošní Cenu Jiřího Ortena – napůl s prozaičkou Petrou 

Hůlovou.“ A poté v nadpisu jakéhosi boxu o Ortenově ceně: „Včera ji převzali Petra Hůlová a 

Jonáš Hájek. Udílí se od roku 1987 autorům mladším třiceti let. Provází ji 50 tisíc korun, které 

si laureáti rozdělí.“19

14. listopad byl pro Cenu Jiřího Ortena velmi úrodným dnem. Celkově se o ní totiž zmínila 

všechna tři sledovaná média denního tisku. S nejkratším útvarem toho dne přišly Lidové 

noviny, které se omezily pouze na krátkou zprávu ohledně slavnostního předání Ortenovy 

ceny oběma laureátům. Zpráva se jmenovala Laureáti Hůlová a Hájek a vyšla až na 

devatenácté straně vydání v rubrice Kultura. Nicméně nesla podnadpis Cena Jiřího Ortena a 

hned první věta zněla: „Letošními laureáty Ceny Jiřího Ortena se stali Petra Hůlová a Jonáš 

Hájek.“ Následovaly informace o místě, kde se předávání událo, zmínka o padesátitisícové 

odměně pro vítězné autory i složení poroty. Závěr zprávy pak tvořily věty: „Cena Jiřího 

Ortena je určena pro autory do 30 let. Předává se od roku 1987 a mezi její dosavadní laureáty 

patří Zuzana Brabcová, Petr Placák, Vít Kremlička, Michal Viewegh, Petr Borkovec či 

Bogdan Trojak.“20 Lidové noviny lze za tuto, byť krátkou, zprávu pochválit, jelikož 
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FRANTIŠEK CINGER. Psát Umělohmotný třípokoj bylo riskantní. Právo. 14. Listopadu 2007, Kultura, s. 14
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Hájek je slibný, ale nehotový autor. Mladá fronta Dnes. 14. listopadu 2007, Kultura, s. 4

20
Laureáti Hůlová a Hájek. Lidové noviny. 14. listopadu 2007, Kultura, s. 19
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obsahovala veškeré podstatné informace a navíc čtenáře seznámila i s Ortenovou cenou jako 

celkem, což u doposavad zkoumaných zpráv a článcích lze říct jen u pár z nich. 

Do konce roku 2007 už Cena Jiřího Ortena příliš vzruchu nevzbudila, a pokud se o ní denní 

tisk zmínil, tak převážně jen v rámci výčtu kariérních úspěchů některého z laureátů, nicméně 

v souvislosti s Ortenovou cenou se dostalo vcelku velké pozornosti divadelní hře Česká 

pornografie, která byla ztvárněna podle knihy laureátky Petry Hůlové – Umělohmotný 

třípokoj. Lze předpokládat, že představení malého divadelního studia Továrna, by bez 

aktuálního ocenění Hůlové, nedostálo zdaleka takového ohlasu, jakým dvě pozvánky ve 

vydání Mladé fronty Dnes bezpochyby jsou. V obou byla dokonce zmíněná i Cena Jiřího 

Ortena: „V Divadle La Fabrika dnes hrají od 19.30 hodin představení Česká pornografie, 

které je ztvárněno podle novely Petry Hůlové Umělohmotný třípokoj, za kterou získala Cenu 

Jiřího Ortena 2007.“21

„Divadelní studio Továrna uvádí v divadle La Fabrika dnes od 19.30 hodin představení s 

názvem Česká pornografie, napsané podle novely Petry Hůlové Umělohmotný třípokoj, za 

kterou obdržela Cenu Jiřího Ortena 2007.“22

Rok 2007 byl pro Ortenovu cenu na počet zmínek ze sledovaných let nejplodnější, přičemž 

vícekrát ji vzpomenula Mladá fronta Dnes, nejméně krát pak deník Právo. Nicméně kvantita 

nebývá vždy zárukou kvality. Mladá fronta totiž do svého edičního plánu nezařadila ani 

rozhovor s aktuálním laureátem, nýbrž ani pozvánku na předávání ceny nebo samotné 

vyhlášení nového ročníku ocenění. Naopak Právo a Lidové noviny o Ortenově ceně 

informovaly své čtenáře pravidelně, a jakmile se objevily nové informace o Ortenově ceně, 

tak je svým čtenářů takřka neprodleně servírovaly. Sice až na posledních stránkách vydání a 

někdy v okrajových přílohách, ale přeci.

Všechna sledovaná média se dopouštěla podobných informačních klišé, kdy převážná většina 

významnějších zmínek obsahovala informaci o padesáti tisících pro nově oceněného autora a 

selhávala také v podobných aspektech – nedostatečně informovaly o historii a okolnostech 

vzniku jednoho z našich v literární obci nejrespektovanějších ocenění. S přihlédnutím ke 

kvalitě referování o Ceně Jiřího Ortena lze za pozitivum považovat už to, když autoři uvedli 

alespoň několik významnějších autorů-laureátů z předchozích let.
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MF DNES doporučuje. Mladá fronta Dnes. 27. Listopadu 2007, vydání Praha, s. 6

22
Volný čas Na autogramiádu Toulavé kamery. Mladá fronta Dnes. 3. Prosince 2007, vydání Praha, s. 5
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2.1.2 Příspěvky literárních časopisů

V roce 2007 literární časopisy Ortenovu cenu příliš nereflektovaly a kupříkladu přímo o 

vyhlášení vítěze ani nijak neinformovaly. Pokud Cenu Jiřího Ortena vzpomenuly, tak v drtivé 

většině případů v rámci recenzí aktuálních textů dříve oceněných autorů. Jedinou výjimkou 

byl rozhovor s Vladimírem Pistoriem, ve kterém došlo i na historii vzniku Ortenovy ceny a 

jejím vlivu na nakladatele, prodejnost a autory.

První případ, kdy se některé z literárních periodik zabývalo Cenou Jiřího Ortena, se objevil až 

v září a stojí za zmínku hlavně kvůli svému velmi paradoxnímu obsahu. Literární noviny 24. 

září otiskly podrobný report Lucie Česálkové z literárního festivalu Ortenova Kutná Hora 

s názvem „Kde déšť jsou housle pro básníka“. I přesto, že hlavním tématem byl festival, který 

nese Ortenovo jméno ve svém názvu, na prestižní Ortenovo ocenění čtenář narazil až 

v souvislosti s účastí Marie Šťastné na festivalu, jež byla Ortenovou cenou oceněna v roce 

2004. Oním velkým paradoxem je fakt, že se festivalu zúčastnil i Jonáš Hájek a ačkoliv byl 

v té době již čerstvým nositelem Ortenovy ceny, v textu se o tom neobjevila jediná zmínka: 

„Hostujícími konzultanty letošního literárního semináře tak byli mimo jiné Jonáš Hájek či 

Marie Šťastná. (…) Poslední ročník Magnesie Litery 2007 si všiml básníka Mikuláše Bryana 

a jeho sbírky Kolem lámání a již v roce 2004 získala Marie Šťastná za Krajinu s Ofélií Cenu 

Jiřího Ortena.“23

V prosinci se k připomenutí existence Ortenovy ceny připojily i časopisy Host a Tvar. První 

jmenovaný vydal 10. 12. rozsáhlý komentář Jonáše Hájka „Region bez krajiny“ mapující 

internetové básnické servery. Ten však předmětem mého badatelského zájmu nebyl. Ten 

naopak vzbudila přiložená fotografie k článku a její popisek: „Takový básník Jonáš Hájek 

(nevirtuálně přednášející na snímku vpravo dole) letos získal za svou první sbírku Suť Cenu 

Jiřího Ortena.“24

Časopis Tvar pak 13. 12. Svým čtenářům přinesl velmi obsáhlý rozhovor s Vladimírem 

Pistoriem „Knihy dozajista nezmizí“, který vyšel na titulní straně vydání časopisu. Mezi 

hlavní témata patřila Pistoriova dosavadní kariéra i současný stav české literatury a 

nakladatelské obce. V poslední třetině rozhovoru se pak Pistorius dotknul Ortenovy ceny u 

otázky: „Co nového vás v současné české próze zaujalo?

                                                            
23 LUCIE ČESÁLKOVÁ. Kde déšť jsou housle pro básníka. Literární noviny. 24. září 2007. Literatura, s. 10
24

JONÁŠ HÁJEK. Region bez krajiny. Host. 10. prosince 2007. Pohledy, s. 42
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Četl jsem nedávno v rukopise román od Martina Šindelky a myslím si, že je velice dobrý a že 

Ortenova cena mu byla udělena právem.“25

Na Cenu Jiřího Ortena mířily i další otázka: „Zmínil jste Cenu Jiřího Ortena - tu jste do Mladé 

fronty přinesl ze samizdatu vy. Jaká byla geneze vzniku této ceny? 

Důvodem vzniku Ortenovy ceny, kterou jsme vymysleli spolu s doktorem Pokorným v 

půli 80. let, bylo hlavně to, aby Zuzana Brabcová dostala za svou knihu Daleko od stromu 

nějaké ocenění. V samizdatu jsme pak cenu udělili ještě, tuším, dvakrát. Když jsem se dostal 

po listopadu 1989 do Mladé fronty, využil jsem toho a cenu na pár let organizačně i finančně 

zajistil ze zdrojů tohoto nakladatelství. A když se pak pražským primátorem stal můj spolužák 

Jan Koukal, dohodli jsme s magistrátem, že cenu bude zaštiťovat a sponzorovat Hlavní město 

Praha a organizačně zajišťovat Mladá fronta. Jsem opravdu moc rád, že Ortenovka přežila 

onu mladofrontovní krizi v roce 2000, že ji nakladatelství po mém odchodu neopustilo, že 

dodnes funguje docela dobře a že se její prestiž dokonce stále posiluje. Když se podíváte na 

ty, kdo ji dostali, jde o docela hezkou sbírku autorů.“26

Tento rozhovor z pohledu mé bakalářské práce zakončil rok 2007 a poskytl neobvyklý pohled 

do zákulisí vzniku Ortenovy ceny, který žádné jiné médium, ani denního či literárního 

charakteru, svým čtenářům doposavad nenabídlo.

Otázek a neznámých ohledně způsobu referování literárních časopisů o Ortenově ceně zůstává 

po roce 2007 několik a jen obtížně se na ně hledají odpovědi. Žádný z časopisů například 

nenabídl svým čtenářům rozhovor s oceněným autorem nebo dalšími nominovanými a 

neobjevila se dokonce ani jedna recenze vítězného nebo nominovaného díla. 

Proč se tak stalo, lze odhadovat jen stěží, dle mého názoru tomu tak mohlo být z přesvědčení 

redakcí, že Ortenovu cenu informačně pokryje denní tisk a není proto potřeba se 

nominovanými nijak podrobněji zabývat.

                                                            
25 MICHAL JAREŠ, LUBOR KASAL. Knihy dozajista nezmizí. Tvar. 13. prosince 2007. titulní strana vydání
26

MICHAL JAREŠ, LUBOR KASAL. Knihy dozajista nezmizí. Tvar. 13. prosince 2007. titulní strana vydání
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2.2 Analýza příspěvků v roce 2008

V roce 2008 zaujala odbornou porotu ve složení Petr A. Bílek, ředitel ÚČLLV na FF UK 

(předseda poroty); Libuše Bělunková, šéfredaktorka A2; Jindřich Jůzl, šéfredaktor Odeonu;

Pavel Kosatík, publicista a spisovatel; Pavel Mandys, redaktor časopisu Týden, prvotina 

autorky Petry Soukupové. Próza K moři vynikla hlavně kvalitně vystavěným příběhem, který 

pojednává o prázdninovém výletě několika lidí vzájemně propojených rodinnými vztahy, 

avšak lidsky velmi vzdálených. Dobře napsal charakteristiku knihy Pavel Janoušek: „Tvarem 

i myšlenkou tato próza odkazuje k Virginii Woolfové a její – dnes již klasické – próze K 

majáku. Nejde ale o napodobivé formální cvičení: z autorčiny výpovědi lze vyčíst (vzhledem 

k jejímu věku) až překvapivě niterný prožitek rozpadu mezilidských vztahů a nemožnosti 

plnohodnotné komunikace ani mezi nejbližšími.“27 Kniha K moři kritiku i porotu skutečně 

zaujala kvůli velmi silně a autenticky sdělenému emočnímu zážitku, který je u tak mladé 

autorky k vidění málokdy. Petra Soukupová na svojí prvotinu K moři navázala v následujících 

letech dalšími díly a podobně jako její předchůdci s Ortenovým oceněním se pevně zařadila 

do české literární scény – Zmizet (2009); Marta v roce vetřelce (2011); Bertík a čmuchadlo

(2014); Pod sněhem (2015).

Mezi nominované finalisty pak patřili ještě Bára Gregorová s knihou Kámen – hora – papír a 

Ondřej Macura s básnickou sbírkou Indicie.

2.2.1 Příspěvky denního tisku

V roce 2008 se ve sledovaných českých tištěných denících objevilo celkově 27 zmínek o ceně 

Jiřího Ortena – šest v Lidových novinách, sedm v deníku Právo a čtrnáct v Mladé frontě 

Dnes. 

Prvních pět výskytů hesla Cena Jiřího Ortena, které byly otištěny do konce března roku 2008, 

bylo převážně symbolických. Denní tiskoviny se totiž omezily pouze na zmínky typu: „za níž 

obdržel Cenu Jiřího Ortena v roce XY.“ Ať už se jednalo o rozhovor Mladé fronty Dnes 

s laureátem Pavlem Bryczem či dalším laureátem Jaroslavem Rudišem pro deník Právo, nebo 

pozvánky na divadelní hru na motivy knihy Petry Hůlové, autorské čtení Rudiše, či opět 

divadelní hru, avšak z pera dalšího laureáta Ortenovy ceny Radka Malého. Důležitým 

poznatkem je fakt, že všechny články kromě rozsáhlého rozhovoru s Jaroslavem Rudišem pro 

                                                            
27

http://www.petra-soukupova.cz/k-mori.html



17

deník Právo, který vyšel v celorepublikovém vydání, se všechny další útvary objevily pouze 

v Mladé frontě Dnes a navíc výhradně v regionálních mutacích.

V dubnu se o Ortenově ceně zmínily české deníky pouze čtyřikrát a opět se o to postarala 

hlavně Mladá fronta Dnes. Lidové noviny a Právo si na své konto připsaly po jednom článku. 

Pro Lidové noviny to byl za rok 2008 první výskyt Ceny Jiřího Ortena vůbec.

Podobně jako v únoru a březnu se zmínky o Ortenově ceně opět omezily pouze na stručné 

konstatování, že ten či onen byl laureátem Ortenovy ceny. První článek „Do Olomouce míří 

básníci z Česka a Polska“ však použil při informování o účasti laureáta Jonáše Hájka 

přídavné slovo prestižní: „Na akci se podle ní představí rovněž autoři úspěšných prvotin, jako 

jsou Marta Veselá Jirousová a Jonáš Hájek, který za svůj básnický debut získal v minulém 

roce prestižní Cenu Jiřího Ortena.“28 O dva dny později o Festivalu básníků informovala i 

Mladá fronta Dnes. Obě zprávy byly obsahem, množstvím sdělených informací i stavbou 

velmi podobné. V dalších dvou případech, kdy Mladá fronta Dnes informovala o autorském 

čtení Jaroslava Rudiše v Olomouci a Lidové noviny o vydání nové knihy Rok kohouta 

laureátky z roku 1990 Terezy Boučkové, už se zmiňovaly pouze o tom, že byli Ortenovou 

cenou dříve oceněni. Dlužno dodat, že kromě Lidových novin, zařadily ostatní tiskoviny své 

příspěvky pouze do regionálních mutací.

Květen byl pro Ortenovu cenu velmi chudý, jelikož byla zmíněna pouze jednou a to v deníku 

Právo v rámci ukázky z knihy Stisk, jejího laureáta z roku 1994 Jaromíra Typlta. Malý počet 

připomenutí existence Ortenovy ceny, který český denní tisk zaznamenal v květnu, předčil 

následující měsíc červen, kdy se o Ortenově ceně nezmínilo žádné ze sledovaných médií.

Z dnešního pohledu to vypadá, jako by si Lidové noviny šetřily síly a prostor ve vydání na 

červenec. Na patnácté straně kulturní rubriky totiž vyšla relativně krátká zpráva (1136 znaků), 

ale s největší informační hodnotou ze zatím sledovaných záznamů. Zpráva „Cena Jiřího 

Ortena pojednadvacáté“ nejenže referovala o blížícím se datu uzávěrky přihlášek a nutných 

podmínkách pro přihlášení, ale i podrobně o historii Ortenovy ceny. Nechyběla ani jména 

několika předešlých laureátů a samozřejmě zmínka o padesáti tisících pro vítěze: „Uzávěrka 

přihlášek pro 21. ročník Ceny Jiřího Ortena, která se udílí autorovi prozaického či básnického 

díla napsaného v českém jazyce, je 31. srpna. Autorovi díla nesmí být v kalendářním roce 
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VLASTA HRADILOVÁ. Do Olomouce míří básníci z Česka a Polska. Právo. 19. Dubna 2008, vydání Střední a 

Východní Morava, s. 12
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vyhlášení soutěže více než 30 let a dílo nesmí být v době nominace starší pěti let. Slavnostní 

předání ceny, kterou vyhlašuje Mladá fronta ve spolupráci s Hlavním městem Praha, se 

uskuteční v listopadu. 

Podmínkou pro přihlášení je knižní vydání díla, nebo alespoň otištění jeho podstatné části v 

časopise během posledních 12 měsíců před uzávěrkou soutěže. Autory a jejich práce mohou 

do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce časopisů, novin, rozhlasu i 

televize, instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Vítěznému autorovi 

věnuje Hlavní město Praha částku 50 000 korun. 

Cenu založilo na popud Vladimíra Pistoria v roce 1986 Kolegium pro podporu nezávislé 

vědy, umění a vzdělání s cílem oceňovat autory publikující v samizdatu. Mezi laureáty patří 

například Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, 

Marie Šťastná a v loňském ročníku Petra Hůlová a Jonáš Hájek.“29

Po této nezvykle podrobné zprávě však přišel více jak dvouměsíční útlum, během kterého 

nebylo možné ve sledovaných médiích nalézt byť jen jedinou zmínku o Ceně Jiřího Ortena. 

Mlčení prolomila až posledního zářijového dne Mladá fronta Dnes a poté se v říjnu v denním 

tisku objevily zmínky o Ceně Jiřího Ortena dokonce dvě.

Po drtivou většinu měsíců roku 2008 byl český denní tisk k Ceně Jiřího Ortena víceméně 

netečný. To však rozhodně nelze říci o listopadu, během kterého se v nich Ortenova cena 

vyskytla hned v deseti případech, což je ve srovnání s ostatními měsíci takřka obrovské číslo. 

Obrovský podíl na tom mělo samozřejmě samotné vyhlášení nového laureáta Ortenova 

ocenění, které způsobilo, že čtvrtek 13. 11. 2008 byl z hlediska četnosti výskytu Ortenovy 

ceny opravdu nezvykle úrodný. S lehkou nadsázkou by onen den snesl označení jako 

„literární den v českých médiích“. Se zmínkou o Ortenově ceně totiž ten den vyšlo celkově 

pět článků a to dokonce ve všech sledovaných médiích.

Nejmarkantněji se v listopadu, lidově řečeno, pochlapily Lidové noviny a to hlavně kvůli 

krátké zprávě „Ortenovu cenu získala Petra Soukupová“, díky které si připsaly prvenství 

v informování o této události. Zpráva obsahovala krátké představení oceněné knihy K moři i 

stručné představení Ortenovy ceny: „Přirozená obratnost vyprávění „Próza scenáristky Petry 

Soukupové překvapila zdánlivou jednoduchostí a přímočarostí stylovou. Zatímco v první a 
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poslední třetině románu (…) Cena Jiřího Ortena se udílí autorovi prozaického či básnického 

díla napsaného v českém jazyce, přičemž autorovi nesmí být v době dokončení díla více než 

třicet let a kniha nesmí být v době nominace starší pěti let. Praha dotuje ocenění 50 tisíci 

korunami.“30 Na tuto zprávu pak Lidové noviny navázaly 13.11., tedy den po slavnostním 

předání Ortenovy ceny článkem „Ocenění Petry Soukupové“. Tento článek rekapituloval 

informace, které si již sice mohl pravidelný čtenář z minulého článku dozvědět, nicméně je 

rozšířil o kusou historii Ortenovy ceny a jména porotců. Autor se nezapomněl zmínit i o 

padesátitisícové odměně pro vítěze: „Letošní nositelkou Ceny Jiřího Ortena se stala Petra 

Soukupová. Na slavnostním ceremoniálu v Brožíkově sále na Staroměstské radnici včera 

autorka převzala ocenění a s ním spojenou odměnu padesát tisíc korun, kterou věnuje hlavní 

město Praha. Porota ve složení Petr A. Bílek, Libuše Bělunková, Jindřich Jůzl, Pavel Kosatík 

a Pavel Mandys ocenila její debutový román K moři, který vydalo nakladatelství Host.“31

Pomocí fotografie oceněné Petry Soukupové se s vyhlášením vítězky Ortenovy ceny 

vypořádalo Právo. Fotografii otisklo taktéž 13.11, ale nezvykle už na čtvrté straně vydání 

v sekci Zpravodajství. Její popisek pak obsahoval stručné informace jak o Ortenově ceně a 

oceněné knize, tak samozřejmě i padesátitisícové odměně pro vítězku.

Mladá fronta nezůstala oproti dalším výrazněji pozadu a vydala na jedenácté straně v rubrice 

Kultura krátkou zprávu, která informovala, podobně jako zprávy dalších titulů, o převzetí 

Ortenovy ceny Petrou Soukupovou za knihu K moři. O historii ceny nebo dalších 

souvislostech nebyla ve zprávě žádná zmínka.

Vzhledem ke slavnostnímu předání Ortenovy ceny se o den později (14.11.) v Mladé frontě 

Dnes objevil, vzhledem k Ortenově ceně, velmi neobvyklý útvar. Komentář Josefa Chuchmy 

s titulkem „Ortenova cena letos ve správných rukách“ pozitivně hodnotil jak ortel poroty, tak 

oceněnou knihu. Nadto se lehce zmínil i o historickém kontextu ceny: „Předevčírem převzala 

Cenu Jiřího Ortena, určenou literátům do třiceti let, Petra Soukupová (1982) za román K moři, 

vydaný nakladatelstvím Host. V tomto případě však o laureátství nemusí být pochyb! Jde o 

dílo tvárně sice ne dokonalé, nicméně autorka se dokázala vpravit do pozoruhodně rozsáhlé 

plejády postav a výtečně vystihla spektrum rodinných vztahů a konstelací. Běží o jeden z 

nejlepších českých prozaických debutů uplynulých let. A jeden detail ukazující na jev nejspíš 
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nikoliv náhodný. Ortenova cena se uděluje od roku 1987. Mezi jejími prvními deseti laureáty 

figurovaly tři autorky, zatímco mezi pěti posledními laureáty se nacházejí čtyři ženy.“32

Rok 2008 byl pro Ortenovu cenu o dvě zmínky chudší než rok předchozí a nepřinesl čtenářům 

z hlediska informačního servisu ani nijak zásadní kvalitu. Nedočkali se rozhovoru s laureátem 

a dvě ze tří sledovaných médií je o aktuálním laureátovi informovala až po slavnostním 

vydání a ne bezprostředně po vyhlášení porotou. Podobně jako v roce 2007 se většina zmínění 

Ortenovy ceny objevovala jen jako doplňující informace v rámci představení probíraného 

autora.

Nejvytíženějším měsícem se stal s deseti zmínkami listopad, naopak zbytek roku se 

vyznačoval maximálně dvěma zmínkami v jednom měsíci. Vzhledem ke slabé pozornosti 

denního tisku vůči Ortenově ceně a tudíž i slabému informačnímu pokrytí, nelze zcela 

jednoznačně určit titul, který se k Ceně Jiřího Ortena postavil nejzodpovědněji a nejkvalitněji. 

2.2.2 Příspěvky literárních časopisů

V roce 2008 došlo ze strany literárních časopisů k velkému „zlepšení“. Souhrnný počet 

zmínek dosáhl čísla třináct a minimálně pro příští dva roky se toto číslo stalo metou, kterou se 

literárně zaměřená periodika „společnými silami“ snažila dostihnout nebo dokonce překonat. 

Pravdou ovšem zůstává, že o ono zlepšení se postaraly jen časopisy Tvar a Host. Literární 

noviny pokračovaly v ignorování Ortenovy ceny a nejinak tomu bylo u čtvrtletníku Revolver 

Revue.

Prvního významnějšího textu, který dokonce přímo reagoval na Ortenovu cenu, se čtenáři 

Hostu dočkali už na začátku ledna. Jednalo se o rozhovor Martina Stöhra s laureátem 

Ortenovy ceny za rok 2007 Jonášem Hájkem. V rozhovoru sice na ocenění žádná z otázek 

nenarazila, ale v úvodním odstavci autor poskytnul čtenářům stručný vhled, představil autora 

a svými otázkami už poté mířil na samotné dílo a způsob jeho tvorby:

„Útlou sbírku s názvem Suť Jonáše Hájka (nar. 1984) jsem dostal darem už v létě, ale 

k zevrubné četbě jsem bohužel nenašel čas ani na podzim, kdy za ni autor obdržel Cenu Jiřího 

Ortena. Strávil jsem s jeho básněmi až předpůlnoční hodinku na přelomu roku. Velmi brzy 

jsem u Hájkových básní přestal vnímat, „jak je to uděláno“, a fascinovaně sledoval, jaké 

scény si autor vybírá k básnickému znehybnění. Uvidět záblesk neokázalého zázraku i ve 
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zdánlivě nicotné chvíli — to je snad podstatný kus z tajemství zdařilé básnické práce. Básník 

Petr Hruška na obálce vítá debut, „v němž máme co do činění s autorem hotovým, který 

neředí první sbírku publikováním netrpělivých, náčrtků‘, chvíli vypadajících tak básnivě…“33

Host v referování o Ceně Jiřího Ortena pokračoval i v následujícím měsíci březnu, když 

otisknul rozsáhlou studii o stavu české poezie z pera literárního kritika Jana Štolby „Právo 

prvotiny“. Ortenova cena sice nebyla ústředním motivem studie, nicméně se v textu objevila 

zajímavá reflexe významu tohoto literárního ocenění pro literárně zasvěcenou část 

společnosti, pro kterou celostátními i literárními médii lehce ignorované ocenění, zastává pro 

zasvěcenou společnost roli důvěryhodného rozhodčího: „Dnes? Když vyvstane úkol 

obhlédnout současnou mladou či novou poezii, začnu hlavně tápat. Na mysli vytane pár 

prvotin, několik dalších laureátů Ortenovy ceny, s jejichž volbou se nemusím ztotožnit, ale 

přesvědčivé protikandidáty nenabídnu.“34

A ve společnosti časopisu Host a tvorby jeho redaktorů ještě chvíli zůstaneme. Martin Stöhr 

totiž na stránky březnového vydání přinesl rozhovor s básníkem Martinem Langrem, ve 

kterém opět došlo na zajímavé vyjádření na adresu Ortenovy ceny. Tentokrát však už ne 

v pochvalném nebo respektujícím vyznění:

„Granty, ceny, tak to myslím řada autorů vůbec nechce, nebo aspoň ne v první řadě. 

Přijde mi ale docela příznačné, že jsi jakousi zlomyslnou náhodou dostal Cenu Jiřího Ortena 

spolu s Rudišem. Jako byste reprezentovali úplně rozdílné pojetí psaní…     

Nechce? A proč si ty ceny dáváme tak vehementně do bibliografií? Máš ale pravdu, že 

na předávání Ortenovky bylo přítomné okamžité zrcadlo i zlomyslnost současně. Tehdy byl 

tuším primátor Igor Němec, a ten mi cpal do ruky ty desky s obálkou a řekl: „Přepočítejte si 

to.“ Tak jsem mu vyděšeně řekl: „Proboha proč, vždyť jste stát.“ A on na to: „Ale to víte, jste 

v Čechách.“ Měl jsem vybraný text, ale rozmyslel jsem si to a řekl, že přečtu jiný, pro potřebu 

pana primátora. Ta báseň se jmenuje „Poznej své malé Čechy“ a je zčásti o tom, jak ostudný 

měl Josef Hiršal důchod a že fotografka Dagmar Hochová nemůže vycházet ze svého domu, 

protože má nemocné nohy a majitel domu jí odpojil výtah. Nejde o žádnou sociální báseň, ale 

přesto byla reakce nulová. Když skončil se čtením Rudiš, najednou se všichni zdvihli a šli na 
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ten velký raut a já pochopil, že devadesát procent lidí v sále byla všudypřítomná „holubí 

letka“, která vymetá veškeré rauty v Praze, a tudíž jsme jim před švédským stolem udělali 

kulturní aperitiv. Šel jsem do nejbližší hospody, nakopal do sebe v rychlém sledu tři panáky a 

rozesmál se sám nad sebou. Tys tam byl za Host černej vzadu, ale kdybys zůstal, mohls tu 

tragikomedii sdílet až do konce se mnou, taxi do Brna bych ti jistě mohl zaplatit.“35

I přesto, že se trochu jedná o jakousi „historku z natáčení“, stále poukazuje na odvrácenou 

stranu vnímání Ceny Jiřího Ortena a v rozhovoru zcela určitě stojí za povšimnutí.

Druhou polovinu roku 2008 si pro svou zajímavou produkci „zarezervoval“ literární 

obtýdeník Tvar a v červnu otisknul útvar zvaný „Jedna otázka pro“, jež směřovala na 

programového ředitele nakladatelství Mladá fronta Antonína Kočího. Rozsahem kratší text 

odkryl pozadí pořádání Ortenovy ceny a poskytnul zajímavý vhled do zákulisního dění. Jedná 

se zároveň o jediný text, který s předstihem informoval o možné změně hlavního pořadatele:

„Jste programovým ředitelem Mladé fronty, nakladatelství, které již dlouhá léta 

zaštiťuje Cenu Jiřího Ortena. Co pro vaši firmu tato cena znamená a jaká je budoucnost ceny 

ve vztahu k MF?

Mladá fronta si váží toho, že již tradičně pořádá a uděluje, za pomoci pražského 

magistrátu, Cenu Jiřího Ortena. Považujeme tuto cenu za výjimečnou nejen tím, kteří laureáti 

ji od jejího založení dostali (netřeba snad jmenovat), ale i tím, že tato cena může nastartovat 

spisovatelskou či básnickou dráhu autora do nejvyšších pater české literatury. Myslíme si, že i 

díky péči vydavatelského domu Mladá fronta se daří udržovat prestiž tohoto ocenění pro 

začínající autory. Stručně: začíná to Cenou Jiřího Ortena a často končí Státní cenou za 

literaturu… Proto jsme rádi byli u toho, a to i za cenu nemalých finančních prostředků i 

lidských sil, kterými v podstatě pomáháme podporovat díla vydaná ostatními nakladateli. 

Neslušelo by se, aby soutěž, kterou organizujeme, vyhrálo dílo vydané naším nakladatelstvím, 

a rovněž bychom se v blízké době rádi zaměřovali na vydávání mladých autorů, abychom tak 

naplnili to, co má Mladá fronta v názvu – tedy být nakladatelstvím vydávajícím mladé autory 

a díla určená mladým čtenářům. Toto vše jsou důvody, proč jsme dlouhodobě cítili potřebu 

předat pořadatelství této soutěže nezávislé organizaci. V současné době vedeme jednání, která 
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by měla vyústit v nalezení stabilního partnera, aby tak byla i v budoucnu zachována 

kontinuita udělování této významné literární ceny.“36

Poslední pozoruhodný článek se objevil v listopadu. Jednalo se publicistický článek Michala 

Škrabala v časopisu Tvar a měl titulek „21. ročník ceny Jiřího Ortena“. Jeho článek, který na 

první přečtení zaujme netradičně zvolenou stavbou textu i velmi ostrou kritikou, dokázal 

poskytnout kvalitní informační servis a zároveň nenechat na slavnostním předávání Ortenovy 

ceny doslova suchou nit.

„Osoby a obsazení: Porota: předseda Petr A. Bílek, členové Libuše Bělunková, 

Jindřich Jůzl, Pavel Kosatík a Pavel Mandys (…)

Dva laureáti, co „předávali štafetu“: Petra Hůlová a Jonáš Hájek

Dva, jimž pocta jen o vlásek unikla: Ondřej Macura a Bára Gregorová (…)

Firma, která z někdejší kulturní události udělala večírek pyšných nazobanců a z laureátů 

neurotickou stafáž: Mladá fronta, a. s. 

Firma, která (po vzoru MK ČR a jeho Státní ceny za literaturu) i Ortenovu cenu 

zbagatelizovala a zneprestižnila zamícháním do balíku dalších nesouvisejících cen ve stejném 

čase a místě: Mladá fronta, a. s.

Firma, která si přihřála polívčičku tím, že spolu s Ortenovou cenou, dotovanou hlavním 

městem a tradičně hostující na pražské radnici, rozdala i své firemní ceny: Mladá fronta, a. s. 

(…)

Podnik, který se raduje a Ortenovu cenu si přemístí na svůj veletrh Svět knihy na výstavišti, 

bude-li jaké: Svaz knihkupců a nakladatelů (…)

Hlavní bod programu: Možná je Petra Soukupová milé a sympatické děvče, na letošním 

předávání Ceny Jiřího Ortena připomínala spíš štvanou zvěř, zahnanou do kouta náhončími s 

fotoaparáty, a tak ocenění přebírala s očividnou otráveností a rezignovaností. Omluvou jí 

budiž atmosféra Brožíkovy síně, rezonující záplavou zbytečných slov, frází a teatrálních gest, 

nicméně i tak se dá hloupá otázka odbýt s espritem a nadhledem. Chce to ale nervy ze železa, 

pro laureáta-novice představuje absolvování celého martýria, slovy porotců počínaje a 

rádobyvtipným glosováním moderátora konče, výkon téměř nadlidský. A tak je vcelku 
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pochopitelná i omluvitelná ona pubertální bezradnost: Nóó tak, je to dobrý, že jó, dobře se 

cejtim, nóó. Tak či tak, letošní laureátce Ceny Jiřího Ortena blahopřejeme a vyjadřujeme 

obdiv nad tím, že to celé přečkala ve zdraví. (Připomínáme, že recenzi oceněné knihy přinesl 

Tvar č. 4/2008.) Ortenova cena, kterou dosud zaštiťovalo nakladatelství Mladá fronta, 

přechází od příštího roku pod patronát Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Snad se tedy 

konečně nadějeme vlastních webových stránek Ortenovky, kde se dozvíme nominované 

autory i složení poroty dříve než dva roky po vyhlášení. Snad i řeči o „prestižním ocenění“, na 

každém z posledních ročníků vděčně omílané, konečně nabudou podoby skutků také během 

předávání...“37

Tento kritický článek byl v roce 2008 posledním dílem do celkového obrazu mediálního 

ohlasu Ceny Jiřího Ortena. Přičemž pro časopisy Tvar a Host je výsledný obraz vcelku 

lichotivý. Tvar si na své konto připsal dva články, Host dokonce tři. Přičemž obě periodika 

svým čtenářům umožnila si přečíst zajímavé názory na samotné ocenění i tvorbu 

dekorovaných autorů.

Časopis Literární noviny si trochu překvapivě nepřipsal ani jeden významnější počin a 

čtvrtletník Revolver Revue potvrdil naprostý nezájem o dění okolo Ortenovy ceny, který 

prokázal už v přechozím roce.

2.3 Analýza příspěvků v roce 2009

Další výraznou autorkou, která zaujala porotu (ves tejném složení jako v roce 2008) a dostála 

ocenění Cenou Jiřího Ortena, byla v roce 2009 Jana Šrámková se svou novelou Hruškadóttir. 

Nebylo se čemu divit – kritikou i veřejností velmi kladně přijatá knížka zaujala, podobně jako 

v předchozím roce K moři Petry Soukupové, především velmi neotřelým příběhem, nabitým 

emocemi, navíc skvěle odvyprávěným. Z vlastní čtenářeské zkušenosti mohu říct, že příběh je 

velmi zajímavým a nezvyklým způsobem pomalý. Autorka pomalu rozplétá svazek 

vzpomínek a zážitků a čtenář si dlouho láme hlavu s tím, o co tu vlastně jde. Po celou dobu 

čtení jsem si tudíž připadal jak na trní a doopravdy hltal každou další stránku. Podobné pocity 

Janě Šrámkové popisovali i další čtenáři, což mi sdělila už off record po mém rozhovoru s ní, 

který naleznete v příloze mé bakalářské práce. V něm také najdete zdůvodnění, proč již od 
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svého ocenění napsala pouze dvě knihy, zatímco laureátky z předchozích let jich vydaly i 

dvakrát více. Jana Šrámková – Putování žabáka Filemona (2010); Zázemí (2013).

Je důležité podotknout, že dvacátý druhý ročník Ceny Jiřího Ortena nejvíce poznamenalo 

vystřídání pořadatele, kterým se nově stal Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). 

Tato změna s sebou přinesla i změnu místa a času vyhlášení, jež se z magistrátu přesunulo 

přímo na knižní veletrh Svět knihy, který se každoročně koná v květnu v Praze.

2.3.1 Příspěvky denního tisku

Rok 2009 byl pro Cenu Jiřího Ortena v mnoha směrech výjimečný. Nově se totiž vyhlášení 

laureáta přesunulo z listopadu na květen na známý veletrh Svět knihy a změnil se i její 

pořadatel. Cenu přestalo vyhlašovat nakladatelství Mladá fronta, kterou vystřídal Svaz 

českých knihkupců a nakladatelů. Dalo by se očekávat, že s touto záštitou v zádech bude 

Ortenova cena více na očích a denní tisk se jí bude zabývat více než obvykle, nicméně opak 

byl pravdou. Optikou počtu připomenutí byl tehdejší rok pro Cenu Jiřího Ortena naopak 

s pětadvaceti zmínkami jedním z nejslabších ročníků. Z velké části má tak nízké číslo na 

svědomí deník Právo, který se Ortenovou cenou v roce 2009 zabýval pouze čtyřikrát – nejmíň 

krát ze sledovaných let.  Na druhou stranu však oproti ostatním periodikům svým čtenářům 

poskytnul rozhovor s novou laureátkou Janou Šrámkovou.

Mladá fronta Dnes se o Ortenově ceně v roce 2009 zmínila oproti deníku Právo skoro 

dvaapůlkrát více, tedy devětkrát, nicméně ve většině případů se jednalo jen o několikaslovné 

zmínky v rámci profilů různých autorů a krátké informační zprávy o nominacích či 

slavnostním vyhlášení. Podobně na tom byly i Lidové noviny, které si však na počet zmínek 

s číslem dvanáct připsaly překvapivé prvenství.

Ortenovo ocenění dostálo výraznější pozornosti na konci ledna ve vydání Mladé fronta Dnes 

díky zprávě „Nominujte knihu, která vás zaujala“. Informovala o uzávěrce přihlašování děl 

do soutěže a v několika větách Ortenovu cenu i představila. Byli zmíněni i někteří předešlí 

laureáti: „Svaz českých knihkupců a nakladatelů prodloužil do konce února termín uzávěrky 

soutěže o Cenu Jiřího Ortena, určené autorům do třiceti let. „Vyzýváme všechny, kdo vědí o 

knize, která by si cenu zasloužila, aby ji nominovali,“ uvedl tajemník svazu Luděk Blažek. 
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Cena Jiřího Ortena vznikla roku 1986, první ji získala Zuzana Brabcová, později Tereza 

Boučková či Michal Viewegh. Loni ji za prózu K moři dostala Petra Soukupová.“38

Jak už v mnou sledovaných letech bývalo zvykem, po vcelku kvalitním článku přišla dlouhá 

odmlka, kterou denní tisk prolomil až 15. dubna. Postarala se o to deník Právo spolu s Mladou 

frontou Dnes. Zpráva s nezvyklým tázacím titulkem „Kdo získá cenu po Hůlové, Rudišovi či 

Vieweghovi?“ se objevila už na páté straně vydání Mladé fronty a polepšila si tak o jednu 

stránku oproti předchozí popisované zprávě. Rozšířila informovanost čtenářů o jména 

nominovaných, krátké představení jejich děl, připomenula lákavých padesáti tisících pro 

vítěze a dokonce upozornila na změnu pořadatele: „Nejúspěšnějším českým autorem či 

autorkou do třiceti let bude letos někdo z trojice Jakuba Katalpa, Jakub Řehák a Jana 

Šrámková. Shodla se na tom porota Ceny Jiřího Ortena určené mladým autorům. Její 

dvaadvacátý ročník se uzavře v květnu na veletrhu Svět knihy, kde bude ze tří nominovaných 

vyhlášen vítěz. 

Jakuba Katalpa je nominována za román psaný ve třech liniích nazvaný Hořké moře, který 

vydalo nakladatelství Paseka. Porota ocenila hlavně její „fabulační odvahu a energický, 

osobitý styl vyprávění“. Jana Šrámková vydala v edici Fresh v nakladatelství Labyrint 

prvotinu Hruškadóttir, ceněnou novelu o lásce a smutku. Světla mezi prkny Jakuba Řeháka 

vydaná ve Fra porota nominovala „za pozorovatelství, které neutkvívá na povrchu věcí a stává 

se formou osobního poznávání“. Ortenova cena vynesla ve své historii Michala Viewegha, 

Terezu Boučkovou, Jaroslava Rudiše či Petru Hůlovou. Letos ji poprvé pořádá Svaz českých 

knihkupců a nakladatelů, vítěz obdrží padesát tisíc korun.“39

Deník Právo 15. dubna vydal zprávu „Nominace na Ortenovu cenu“, která stejně jako u 

zprávy Mladé fronty Dnes, informovala o vyhlášení tří nominovaných, ze kterých porota 

později vybere vítěze.  Obsahovala jména nominovaných autorů a několikaslovné představení 

jejich počinů. Nechybělo datum plánovaného vyhlášení vítěze v rámci veletrhu Svět knihy 

Praha a takřka samozřejmě zmínka o padesáti tisících pro vítěze: „Dvaadvacátá Cena Jiřího 

Ortena, určená autorům knih vydaných do jejich třiceti let, má tři nominace. Jsou jimi Jakuba 

Katalpa: Hořké moře (Paseka), za energický, osobitý styl vyprávění, Jakub Řehák: Světla 

mezi prkny (Agite/Fra), za pozorovatelství, které neutkvívá na povrchu věcí a Jana Šrámková: 
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Hruškadóttir (Labyrint) za stylově čisté, tematicky ojedinělé, nedoslovné vyprávění. 

Vyhlášení ceny spojené s dotací 50 tisíc Kč bude 14. 5. od 17 hodin v rámci knižního veletrhu 

Svět knihy Praha.“40

O den později (16.4) se mediální ohlas Ortenovy ceny projevil i v Lidových novinách a to 

konkrétně článkem „Cena Jiřího Ortena zná trojici nominovaných“. Článek kromě jmen 

nominovaných autorů a jejich knih obsahoval, podobně jako předchozí popisované zprávy, 

stručné informace přímo o Ortenově ceně – minulé laureáty, zmínku o historii i 

padesátitisícové odměně pro vítězného autora. Odlišností však byl o poznání větší prostor, 

které Lidové noviny zprávě věnovaly, takže si autor mohl dovolit zabřednout do větších 

podrobností a osvětlit čtenářům všechny důležité souvislosti: „Prozaičky Jakuba Katalpa a 

Jana Šrámková a básník Jakub Řehák jsou nominováni na letošní Cenu Jiřího Ortena. Vítěz 

ceny pro mladé literáty, pojmenované po básníkovi zesnulém v mladém věku, bude vyhlášen 

na veletrhu Svět knihy 14. května. Cena Jiřího Ortena, kterou od letoška udílí Svaz českých 

knihkupců a nakladatelů, již byla udělena jedenadvacetkrát. Mezi jejími laureáty jsou 

například Michal Viewegh, Tereza Boučková, (…) Toto ocenění se udílí autorovi prozaického 

či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla není více než 30 let. 

Partnerem Ceny Jiřího Ortena je letos opět pražský magistrát. Vítěz obdrží odměnu 50 000 

korun. V minulých dnech komise ve složení šéfredaktorka čtrnáctideníku A2 Libuše 

Bělunková, vedoucí katedry české literatury na FF UK Petr A. Bílek, (…) vybrala z 25 

přihlášených prací tři kandidáty. Fabulace i pozorovatelství Jakubu Katalpu komise 

nominovala za její druhý román Hořké moře (vydaný v Pasece), za „fabulační odvahu a 

energický, osobitý styl vyprávění“. Jakuba Řeháka navrhla za „pozorovatelství, které 

neutkvívá na povrchu věcí a stává se formou osobního poznávání“, které uplatnil v debutové 

sbírce Světla mezi prkny (vydala Fra), a Janu Šrámkovou za knihu Hruškadóttir (vydal 

Labyrint) a její „stylově čisté, tematicky ojedinělé, nedoslovné vyprávění“. Cenu Jiřího 

Ortena založilo v roce 1986 Kolegium pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání s cílem 

oceňovat autory publikující v samizdatu, později ji organizovala Mladá fronta.“41

Na přelomu dubna a května přebraly iniciativu Lidové noviny a Ortenovou cenou se zabývaly 

hned dvakrát. Poslední dubnový den Lidové noviny vydaly obsáhlou pozvánku na knižní 

veletrh Svět knihy, v jejímž rámci si samozřejmě své místo našlo i o plánované předání 
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Ortenovy ceny42. Podobnou pozvánku otiskla i Mladá fronta Dnes, avšak až 14. května. Jen o 

pár dnů později po otištění zmíněné pozvánky pak „lidovky“ zareagovaly na nominaci 

finalistů Ortenovy ceny, byť s dvoutýdenním odstupem, krátkou recenzí Ondřeje Horáka. 

Měla titulek „Moc jsem toho nenašla, ale pořád se snažím“ a zabývala se nominovaným 

počinem Jany Šrámkové – Hruškadóttir. V recenzi je samozřejmě zmíněna aktuální nominace 

Šrámkové, nicméně z ní není zcela patrné, zda autor recenze s nominací souhlasí: „Kniha, jež 

se nyní objevila mezi trojicí nominovaných na letošní Cenu Jiřího Ortena, jako by totiž 

pominula prvotní otázku: Musím to psát, případně vydávat? Fakt, že se zde někdo snaží 

pomocí psaní nahlédnout svůj život, že si zkouší své literární dovednosti, je totiž jedna věc, 

druhá věc pak je, jaký to má výsledek. V konečném důsledku pak tato kniha dopadá stejně 

jako většina těch „turistických“ a „světáckých“ - přečtou si ji rodinní příslušníci a kamarádi 

autorů a pak recenzenti, širší čtenářská obec ji však nechá stranou. U debutů nemá být recenze 

tolik přísná, aby autora hned na začátku nezaplašila. Pokud tedy příkrost soudu, pak jen proto, 

že Jana Šrámková svou knihou Hruškadóttir vzbuzuje určité očekávání. V tomto směru se zdá 

být obdobným případem jako prozaický debut K moři Petry Soukupové, ostatně poslední 

laureátky Ceny Jiřího Ortena.“43

14. května došlo k vyhlášení vítěze Ortenovy ceny, kterým se stala Jana Šrámková s knihou 

Hruškadóttir. 15. května tedy Právo a Mladá fronta Dnes své čtenáře o této události 

informovaly. Deník Právo si opět, podobně jako v předchozím roce, poradil pomocí 

fotografie, pod níž mohl čtenář nalézt popisek „Jana Šrámková převzala 14. května na 

veletrhu Svět knihy v Praze Cenu Jiřího Ortena za novelu Hruškadóttir.“44

Redakce Mladé fronty Dnes se rozhodla s Ortenovou cenou vypořádat pomocí krátké zprávy 

„Ortenovu cenu má Šrámková“. Ta stručně informovala o vítězce, knize a jako bonus 

obsahovala i vyjádření jednoho z porotců: „Jako o jednom z největších literárních objevů 

mladé generace se už od vydání její prvotiny Hruškadóttir mluví o Janě Šrámkové. (…) 

Šrámková včera získala Cenu Jiřího Ortena pro autory do třiceti let, kterou od letošního roku 

nově uděluje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. (…) „Zajímá mne, čím a jak to Jana 

Šrámková udělala, že napsala jen další, už jistě více než milióntý příběh o lásce, a přitom 
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napsala příběh jedinečný, který se vrývá do paměti a nutí i po dočtení přemýšlet, ba i číst 

znova,“ uvedl porotce ceny Petr A. Bílek. Pětičlenná porota se shodla, že Hruškadóttir je 

„stylově čisté, tematicky ojedinělé, nedoslovné vyprávění“. Útlá novela je příběhem mladé 

dívky, jejího platonického vztahu a snahy naučit se plavat v moři smutku.“45

S jednodenním zpožděním informovaly o nové laureátce i Lidové noviny v článku „Svět 

knihy o víkendu vrcholí“ a opravdu jen několika slovy informoval i o předání Ortenovy ceny 

Janě Šrámkové za knihu Hruškadóttir: „Na veletrhu se udílela také ocenění – Cenu Jiřího 

Ortena pro mladé autory získala Jana Šrámková za debut Hruškadóttir, vietnamský bohemista 

Duong Tat Tu dostal Premiu Bohemicu za šíření české literatury ve světě (…).“46

Za jednoznačně největší mediální ohlas Ortenovy ceny lze považovat rozhovor Zdenka 

Pavelky s čerstvou laureátkou Janou Šrámkovou v deníku Právo, který vyšel 25. června. 

Rozhovor uváděl titulek „Radši mám outsidery“ a zabýval se jak osobním životem laureátky, 

tak jejími pohnutkami ke spisovatelské činnosti. Snesl by označení jako profilový rozhovor a 

objevil se na první straně rubriky Salon. Nicméně trochu ke škodě nepojednával ani 

v nejmenším o jejích pocitech z ocenění, maximálně z jejích pocitů z ohlasu její knihy 

Hruškadóttir: 

„Nečekala jsem to a také mě to ještě udivuje. Všichni, kdo text předem znali, mě 

připravovali, že zůstane velmi komorní záležitostí, ať počítám s tím, že asi nebude mít žádný 

veliký ohlas. Příjemně mě překvapilo, že knížku čtou jak ti literárně zdatní a zběhlí, kteří si 

spíš užívají, jak je to napsané, snad kompozici, nějakou celkovou sevřenost textu, práci s 

motivy, nedoslovnost, ale že oslovuje i ty, kteří zase nejsou zvyklí číst až tak moc nebo čtou 

víc spotřebně. Ti silně prožívají příběh, ze kterého jsem já měla dojem, že tam vlastně ani 

není, nebo že je jen takovou spodní jednoduchou linkou, co drží text pohromadě. Až mě 

zaskočilo, že je pro spoustu čtenářů tak silná, chytne je a nese až k poslední stránce. Snad jsou 

lidi tak vyprahlí po příbězích, že jim stačí malinko. (…) 

A spisovatelkou jste být chtěla?

Psát jsem chtěla, byl to sen, ale brala jsem to spíš jako pokus. Nutkavě jsem hledala nějakou 

cestu, jak se tvořivě vyjádřit. Zkoušela jsem to trochu přes hudbu, přes focení, ale pořád jsem 
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věděla, že to není přesně ono. A pak přišel ten pocit, když to poprvé zafunguje, jak má. Teď 

mám pocit, že jsem se našla.“47

Rok 2009 se nesl ve znamení změn. Nový vyhlašovatel, nové místo předávání i nové datum. 

Nabízí se myšlenka, že tyto změny, lehce vykolejily denní periodika ze zažitého rytmu a

důsledkem bylo slabší informační pokrytí, než bylo dosud obvyklé. Na druhou stranu ji denní 

periodika v období duben-květen zmiňovala vcelku často a v některých případech i velmi 

kvalitně, když se neomezila na pustá sdělení, kdo se stal vítězem.

Nejlépe se s informováním o Ortenově ceně popasoval podle mého názoru deník Právo, který

si i přes nejnižší počet jednotlivých zmínek zachoval vysokou kvalitu, informoval včas a 

uveřejnil rozhovor s čerstvou laureátkou, což žádné jiné sledované denní periodikum 

neudělalo.

2.3.2 Příspěvky literárních časopisů

Rok 2009 vyzněl pro Ortenovu cenu na počet zmínek stejně jako v roce 2008, což v překladu 

znamená celkově třináct příspěvků. Jako první se o Ortenově ceně vyjadřoval literární časopis

Tvar 5. února krátkým leč výstižným oznámením o prodloužení uzávěrky pro zaslání titulů 

nominovaných na Ortenovu cenu: „Svaz českých knihkupců a nakladatelů prodlužuje letošní 

termín uzávěrky pro zasílání titulů nominovaných na Cenu Jiřího Ortena mimořádně do 28. 

února 2009. Jako nový organizátor chce do soutěže získat co nejvíce prozaických a 

básnických děl mladých autorů do třiceti let a z této literární ceny udělat prestižní událost 

současné kulturní scény. Ještě jednou proto vyzýváme všechny, kteří jsou přesvědčeni, že 

vědí o knize, která by si Ortenovu cenu zasloužila, aby neváhali a do soutěže ji nominovali.“48

Tematicky podobný artikl obsahoval o deset dní později i časopis Host, který ve svém vydání 

otiskl text „Ceny Jiřího Ortena“. Nutno podotknou, že mi zůstalo skryto, proč autor použil do 

titulku množné číslo. I přes tuto mystifikaci se však článek zařadil do velmi skromné 

společnosti článků, u kterých se Ortenova cena vyskytla přímo v titulku. Zpráva informovala 

o vyhlášení nového ročníku Ceny Jiřího Ortena, o novém pořadateli, krátce vzpomenula 

historii ceny a dokonce seznámila čtenáře i s podmínkami pro přihlášení díla do nominací 

včetně uzávěrky: „Svaz českých knihkupců a nakladatelů letos převzal záštitu nad Cenou 

Jiřího Ortena a její pořadatelství. Vyhlašuje proto její nový ročník. Cena byla ustavena v roce 

                                                            
47

ZDENKO PAVELKA. Radši mám outsidery. Právo. 25. Červen 2009. Salon, s. 1

48
(SČKN). Oznámení. Tvar. 5. února 2009. Recenze, s. 23



31

1986 a počínaje tímto rokem byla udělena již jedenadvacetkrát. Cena Jiřího Ortena je spojena 

s finanční prémií a udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém 

jazyce. Tomuto autorovi nesmí být v době vydání díla více než třicet let. Autory a jejich díla 

mohou do soutěže nominovat nakladatelé, kteří dané dílo vydali, nebo veřejné knihovny, 

redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou 

literatury a jejím šířením.“49

Ve stejný den se pak v časopise objevila dokonce i velmi rozsáhlá (více jak 33 tisíc znaků) 

srovnávací analýza českých literárních cen od Miroslava Balaštíka „Vzkaz z ghetta, nebo 

služba čtenářům?“ Kromě všeobecné kategorizace a polemiky nad vážností a smyslem 

některých literárních cen, se v textu objevily dvě velmi zajímavé části, které se dotýkaly 

přímo Ortenovy ceny. První byla: „ (…)Druhou kategorii, která má ambici oslovit také širší 

publikum, tvoří ceny spojené s důležitou společenskou institucí nebo jménem všeobecně 

uznávaného autora. Jejich smyslem je především udržovat povědomí o literární tradici (Státní 

cena za literaturu, Cena Jaroslava Seiferta) nebo naopak vyzdvihnout perspektivní směry v 

literatuře soudobé (Cena Jiřího Ortena určená tvůrcům do třiceti let, případně nová Cena 

Josefa Škvoreckého za prozaické dílo). Třetí skupinu pak představují ocenění, jejichž gesto je 

jednoznačně určeno široké čtenářské veřejnosti, a jejich existence je tudíž těsně svázaná s 

některým z masových médií (Kniha roku Lidových novin a zejména Magnesia Litera, 

prezentovaná televizí a následně též rozhlasem, novinami či týdeníky).“50

A druhá: „Připomeňme, že náročná literatura měla svá ocenění už od počátku devadesátých 

let v podobě Ceny Jaroslava Seiferta či Jiřího Ortena a dalších žánrových cen a od roku 1996 

Státní ceny za literaturu. Což nepochybně souviselo s tím, že po listopadu 1989 bylo potřeba 

navázat přerušenou kontinuitu a deklarovat hodnoty, které jsou pro literární tradici podstatné. 

Populární čtivo má naopak své orientační body v žebříčcích prodejnosti.“51

Balaštíkova analýza měla podtitul Rozpaky nad cenou Magnesia Litera a text se z velké části 

věnoval právě jí, nicméně Ortena ocenění z ní vyšlo s lichotivým hodnocením, jako cena, jež 

přináší literární obci hodnoty a má ji co nabídnout.

Pomyslné „skóre“ v počtu relevantních příspěvků vyrovnal v dubnu časopis Tvar díky recenzi 

na knihu Jany Šrámkové – Hruškadóttir „Nenápadná novela, nápadný talent“. Na konci 
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velmi pozitivně vyznívající recenze se autorka Anna Cermanová nezapomněla zmínit o 

nominaci Šrámkové na aktuální nominaci recenzované knihy na Ortenovu cenu: „Novela 

Hruškadóttir Jany Šrámkové je svým obsahem příznačně freshní - tématem je duševní zrání 

mladé dívky, konfrontované na prahu dospělosti se smrtí blízkého člověka. Sebezpyt dosahuje 

vrcholu: jediným kukátkem, otevřeným dovnitř textu, je myšlení a cit vypravěčky. (…) 

Zajímavostí a aktuální novinkou je fakt, že novela Jany Šrámkové je nominována na letošní 

Cenu Jiřího Ortena. Ať už bude vítězem kdokoliv, v případě nominace Šrámkové porotci 

rozhodně nešlápli vedle.“52

Pokud bych zůstal u sportovní terminologie, tak květnový článek Literárních novin „Dobré 

místo, ale trochu drahé“ bych nazval „nadějným pokusem o zmírnění výprasku“ ze strany 

ostatních sledovaných literárních časopisů. Nadějným proto, že se sice jednalo o jediný 

případ, kdy Literární noviny referovaly o Ceně Jiřího Ortena, avšak ze všech sledovaných 

literárních periodik tak učinily nejaktuálněji. Text Josefa Brože totiž vyšel hned na druhé 

straně vydání 11. května, tedy tři dny před zahájením knižního veletrhu Svět knihy, na němž 

byl vítěz Ortenovy ceny vyhlášen. Na druhou stranu je nutné podotknout, že aktuálnost textu 

zastiňuje velmi slabé množství poskytnutých informací, jelikož se autor omezil pouze na 

oznámení, že se bude cena udělovat. Nezmínil například ani žádného z nominovaných. 

Pravdou však zůstává, že článek měl pravděpodobně za úkol zmapovat knižní veletrh jako 

celek, takže na „ortenovku“ už jednoduše nezbyl prostor: „Jubilejní patnáctý ročník 

mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2009 zahajuje ve 

čtvrtek v Průmyslovém paláci holešovického Výstaviště. (…) Poprvé bude na veletrhu 

udělena Cena Jiřího Ortena (pořadatel Svaz českých knihkupců a nakladatelů), dále cena 

Premia Bohemica (Obec spisovatelů), Mapa roku (Kartografická společnost ČR) (…)“53

Rok 2009 potvrdil stupňující se zájem literárních periodik o Ortenovu cenu, ale stejně tak 

potvrdil i jejich neschopnost být aktuální a pružně reagovat. Kvalitní pokrytí před samotným 

vyhlášením, podpořené recenzí nominované knihy a dalšími publicistickými texty tak bohužel 

vychází naprázdno, jelikož po vyhlášení vítěze se již neobjevil žádný text, který by novou 

laureátku vyzpovídal nebo alespoň popsal její vítěznou knihu. Zvlášť zarážející je tento fakt 

například u Literárních novin, které o Ortenově ceně a veletrhu Svět knihy referovaly jen tři 

dny před začátkem veletrhu, je tedy těžko pochopitelné, proč do svých dalších vydání 

nezařadily jakoukoliv zpětnou reflexi.
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2.4 Analýza příspěvků v roce 2010

Tři roky od společného prvního místa Jonáše Hájka a Petry Hůlové se novým laureátem 

Ortenovy ceny stal opět básník. Byl jím Jan Těsnohlídek ml. se sbírkou Násilí bez předsudků. 

Dílo přijala kritika velmi vřele a několikrát jeho dílo označila za výraznou generační 

výpověď, která se stala hlavním argumentem pro jeho zvolení jako laureáta za rok 2010. 

Osobně jsem Těsnohlídkovu sbírku také přečetl, nicméně mě jako nepříliš velkého fanouška 

současné poezie nijak zásadně neoslovila. Rozhodně ne natolik abych ji ocenil Cenou Jiřího 

Ortena.

Básníkovo vítězství vzešlo z rozhodnutí tentokrát personálně lehce obměněné poroty, kde 

nově zasedla laureátka Ortenovy ceny Petra Hůlová a literární kritik a publicista Lidových 

novin Jiří Peňás. Mezi finalisty se objevili ještě Jan Němec s povídkovým souborem Hra pro 

čtyři ruce a Kateřina Tučková s knihou Vyhnání Gerty Schnirch.

Z dnešního pohledu je otázkou, jestli ona generační výpověď Jana Těsnohlídka poněkud 

nevysála, jelikož od svého vítězství vydal už jen jednu sbírku v roce 2011 s názvem Rakovina. 

Kdo ví, třeba jen čeká, až bude zase o čem generačně vypovídat.

2.4.1 Příspěvky denního tisku

Rok 2010 si v celkovém počtu vzpomenutí Ortenovy ceny nijak nezadal s rokem předchozím 

a celkově jich tak lze ve sledovaných periodicích napočítat dvacet pět. Právo se o jednu 

zmínku polepšilo, Mladá fronta Dnes dokonce o dvě, kdežto Lidové noviny oproti roku 2009 

tři zmínky ubraly.

Ve zvláštní shodě v informování o ceně Jiřího Ortena začaly rok deník Právo s Mladou 

frontou Dnes, když obě periodika vydala první zajímavější zprávu 14. dubna. V Právu měla 

titulek „Nominace na Ortena“, a i přes velmi krátký rozsah – necelých 300 znaků -

obsahovala nejen jména nominovaných autorů a jejich knih, ale i upozornění na slavnostní 

vyhlášení vítěze: „Na Cenu Jiřího Ortena pro autory do třiceti let jsou letos nominováni: 

Kateřina Tučková za román Vyhnání Gerty Schnirch, Jan Němec za knihu povídek Hra pro 
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čtyři ruce a Jan Těsnohlídek ml. za básnickou sbírku Násilí bez předsudků. Vítěz bude 

vyhlášen 13. května na veletrhu Svět knihy Praha 2010.“54

Zpráva Mladé fronty ze stejného dne pak nesla název „Ortenova cena pro mladé má tři 

finalisty“ a obsahovala velmi podobné penzum informací, nicméně se „blýskla“ ojedinělou 

souvislostí, když upozornila na vliv Ortenovy ceny na pozdější kariéru oceněných: 

„Spisovatelé Jan Němec, Jan Těsnohlídek mladší a Kateřina Tučková jsou nominovaní na 

letošní Cenu Jiřího Ortena. Ocenění pro mladé literáty se bude udělovat na veletrhu Svět 

knihy 13. května. Zisk Ortenovy ceny bývá často předzvěstí dalších úspěchů jejích laureátů. 

Mezi nimi jsou třeba Michal Viewegh, Tereza Boučková či Petra Hůlová.“55

Přesně o čtrnáct dní později upozornily na trio finalistů i Lidové noviny v článku „Ortel o 

Ortenovi v květnu“, který podobně jako dvě předchozí popisované zprávy obsáhnul informace 

o nominovaných a datu slavnostního vyhlášení. Odlišností bylo jen jmenování jména 

předsedy poroty v textu: „Viewegh, Boučková, Borkovec, (…) Co spojuje tato více či méně 

známá jména české literatury? Cena Jiřího Ortena. Tato tradiční cena, udělovaná tvůrcům, 

kteří sepsali své dílo do třiceti let, bude udělena 13. května od čtyř hodin ve Velkém sále 

Průmyslového paláce na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2010. Počátkem dubna se 

pětičlenná porota s předsedou Petrem A. Bílkem dohodla na třech nominantech. Jsou jimi Jan 

Němec za povídky Hra pro čtyři ruce (Druhé město), Jan Těsnohlídek ml. za básnickou sbírku 

Násilí bez předsudků (Klub přátel Psího vína) a Kateřina Tučková za historický román 

Vyhnání Gerty Schnirch (Host). Od loňského roku se záštity nad cenou a jejím pořádáním ujal 

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN).“56

Tradičně nejsilnějším měsícem byl kvůli samotnému vyhlášení opět květen. Nicméně se 

český mediální prostor stal svědkem velké zvláštnosti. Mladá fronta Dnes i deník Právo se 

totiž z neznámých důvodů dopustily obrovského nedostatku, když své čtenáře nijak 

neinformovaly o tom, kdo se nakonec stal vítězem Ortenovy ceny. Co k těmto krokům 

redakce obou periodik vedlo, už nyní zjistíme jen těžko.
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Toto pochybení je u Práva ještě o to více zarážející, protože přímo v den vyhlašování otisklo,

byť vcelku krátký, rozhovor s jedním z nominovaných a krátce na to i oceněným básníkem 

Janem Těsnohlídkem. Rozhovor měl titulek „Syrovost si pleteme s fňukáním“ a obsahoval 

otázky a odpovědi ohledně jeho stylu tvorby. V perexu se objevila i zmínka o udělování 

Ortenovy ceny:

„Na Cenu Jiřího Ortena, která se uděluje právě dnes, je nominován také básník JAN 

TĚSNOHLÍDEK ml. (1987), jehož Násilí bez předsudků bylo v prvním vydání (příloha 

časopisu Psí víno) vyprodáno. (…) Sbírku Násilí bez předsudků označili za generační 

zpověď. Platí to? 

Kdo je mladá generace? Cikáni, co hrajou na Žižkově fotbal, nebo lidi, co nedělají nic jiného, 

než že chodí do školy a ze školy? Já se počítám spíš k těm chudším… Jediný veliký společný 

problém takzvané mé generace je, že žádný veliký problém není. (…)“57

Za tento rozhovor lze Právo pochválit, snažilo se přiblížit čtenářům aktuálního nadějného 

autora a jeho tvorbu, nicméně z dnešního pohledu je nepochopitelné, proč zrovna deník 

Právo, který až do roku 2010 byl svědomitým médiem a svým čtenářům poskytoval všechny 

potřebné informace, takto trestuhodně selhal.

Mladá fronta se s informováním o vyhlášení nového laureáta taktéž neobtěžovala a to i přesto, 

že 11. května tedy dva dny před konáním veletrhu Svět knihy, zařadila do svého vydání 

recenzi knihy Petry Hůlové – Strážci občanského dobra, jejíž součástí byla samozřejmě 

zmínka o jejích literárních oceněních, mezi která patří i Ortenova cena. Přesto se vyhlášením 

ocenění Mladá fronta nezabývala.

V tomto směru si pochvalu zaslouží pouze Lidové noviny, za zprávu „Ortenova cena 

k Těsnohlídkovi“, která vyšla den po vyhlášení vítěze - 14. května - na jedenácté straně vydání 

v rubrice Kultura. Zpráva si zaslouží pozornost hned z několika důvodů. Na rozdíl od 

předchozích let ale i dalších sledovaných periodik dostala abnormálně velkou porci prostoru –

2911 znaků. Prostor se našel i na doprovodnou fotografii. Dále kromě běžných informací o 

vítězi, jeho díle a padesáti tisících korunách, přinesla čtenářům i osobní hodnocení vítězného 

díla od Petry Hůlové, též laureátky Ortenovy ceny. Největší odlišností oproti předchozím 

zprávám o vítězi však je část věnovaná historii ceny, která je vzhledem k charakteru zprávy 
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nezvykle podrobná a rozsáhlá. Věnuje se jejímu vzniku, minulým laureátům i trendu 

ženských vítězek v posledních letech: „Cena Jiřího Ortena je tradiční české literární ocenění, 

jež je určeno autorovi, který napsal své dílo do třiceti let svého věku. Má kořeny v 

samizdatovém či undergroundovém období české literatury, kdy historik a překladatel 

Jindřich Pokorný přišel s ideou podpořit mladé začínající prozaiky a básníky, kteří nesměli 

nebo nechtěli publikovat v oficiálních nakladatelstvích, ale neznámí byli i v prostředí 

nezávislé kultury či exilu. První laureátkou se stala v roce 1987 Zuzana Brabcová za debut 

Daleko od stromu, následoval Martin M. Šimečka, před listopadem 1989 získal cenu ještě 

Petr Placák za prózu Medorek. Mezi laureáty jsou dále Michal Viewegh, Petra Hůlová, Vít 

Kremlička, Jaroslav Pížl a další. V posledních letech převládaly mladé ženy, jak básnířky 

(Kateřina Kováčová, Marie Šťastná), tak prozaičky (Petra Hůlová, Petra Soukupová, loni Jana 

Šrámková).“58

O laureátech Ortenovy ceny se mohli čtenáři Mladé fronty Dnes dočíst ještě v několika 

článcích ve „frontě“ a „lidovkách“, bohužel většinou jen v rámci pozvánek na literární večery, 

autorská čtení nebo v souvislosti s plzeňským festivalem Cigistock, na kterém se představili 

dva laureáti ceny Jiřího Ortena – Jan Němec a nedávno oceněný Jan Těsnohlídek. Ortenova 

cena si v této souvislosti vysloužila od autora článku přídavné jméno prestižní.59

Tímto uznáním však mediální ohlas Ortenovy ceny pro rok 2010 skončil. V porovnání 

s ostatními dosud analyzovanými lety se jednalo o jeden ze slabších ročníků. Dalo by se říci, 

že čtenáři byli sledovanými médii informováni nedostatečně a Cena Jiřího Ortena 

z nepochopitelných důvodů ochuzena o větší ohlas mezi laickou i zainteresovanou veřejností. 

Jak už jsem popsal výše, fatálního selhání se dopustila dvě ze tří médií – Právo a Mladá fronta 

Dnes totiž úplně „vypustila“ hlavní událost, kterou vyhlášení nového laureáta bezpochyby je. 

Vyzdvihnout lze jedině rozhovor Práva s Janem Těsnohlídkem a podrobný článek Lidových 

novin „Ortenova cena k Těsnohlídkovi“.

2.4.2 Příspěvky literárních časopisů

V roce 2010 si prvenství v počtu zmínek o Ortenově ceně s ohledem na předchozí rok trochu 

překvapivě připsaly Literární noviny s šesti články. Díky nejvyššímu počtu zmínek získaly i 
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další prvenství, když se díky článku „Ušlechtilá rebelie“ ze 17. května staly prvním 

významněji referujícím periodikem. Jednalo se o podrobný a vcelku rozsáhlý report ze 

samotného předávání Ortenovy ceny. Obsahoval jak krátký vhled do současnosti i historie 

Ceny Jiřího Ortena, tak hodnocení poroty a dokonce se našlo místo i na recenzi 

Těsnohlídkovy oceněné básnické prvotiny Násilí bez předsudků: „Cena Jiřího Ortena je 

prestižním oceněním pro české autory mladší třiceti let. Vznikla v roce 1987 – tehdy ještě 

mimo „oficiální“ kulturní struktury. Od loňského roku je jejím zřizovatelem Svaz českých 

knihkupců a nakladatelů. Cenu během let získali například Zuzana Brabcová, Petr Placák, 

Tereza Boučková, Michal Viewegh, Petr Borkovec, Radek Malý, Petra Hůlová či Petra 

Soukupová. Stalo se však i to, že cena nebyla udělena. Laureátem ročníku 2010 se stal Jan 

Těsnohlídek ml. za svoji básnickou prvotinu Násilí bez předsudků. Do užšího výběru se spolu 

s ním dostali Jan Němec (za povídkovou knihu Hra pro čtyři ruce) a Kateřina Tučková (za 

román Vyhnání Gerty Schnirch). Odborná porota (Petr A. Bílek, Petra Hůlová, Jindřich Jůzl, 

Pavel Kosatík a Jiří Peňás) Těsnohlídkovu knihu nominovala „za generační básnickou 

výpověď o revoltě v době, kdy se k ní těžko hledá důvod. Jan Těsnohlídek ovšem v žádném 

případě nepředkládá lyrizující žvást. Texty jsou určeny pro inteligentní publikum spíše než 

pro úzce orientovaný poetariát. Laudátio pro Násilí bez předsudků při čtvrtečním vyhlašování 

na veletrhu Svět knihy přednesla spisovatelka Petra Hůlová: „Básnickou sbírku Jana 

Těsnohlídka Násilí bez předsudků jsem četla několikrát. (…) Poprvé mě kniha nadchla, 

nadchla mě i podruhé a potřetí. Že jde o text, který na mě zapůsobil nejsilněji ze všech, další 

čtení a časový odstup pouze potvrdily. (…)Co je tedy výhradně Těsnohlídkovo? Budu osobní 

a řeknu, že mě jeho text jako jediný z těch, nominovaných na Ortenovu cenu, dojal k slzám. 

Konkrétně báseň Mamky. Který třiadvacetiletý básník zvolí jako téma rozsáhlé básně smutné 

padesátnice s odrostlými dětmi, místo aby opěval nebo zatracoval svou první, druhou, třetí 

lásku? Který básník Těsnohlídkova věku brojí nikoli proti nepoetickým maloměšťákům, ale 

proti rozpadajícím se rodinám?“60

Tento text lze v kontextu způsobu referování literárních časopisů za velmi kvalitní a do 

značné míry neobvyklý. Jak celkovým pojetím, tak aktuálností samotného textu.

Časopis Tvar se v roce 2010 omezil pouze na jednu jedinou významnější reflexi Ortenovy 

ceny, jež se na stránkách Tvaru objevila 10. června pod titulkem „Jedna otázka pro Jana 

Těsnohlídka ml.“ S přivřenými očima by tento počin snesl označení, jako krátký rozhovor. 
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Ona jedna otázka na čerstvě oceněného básníka zněla: „Jste letošním laureátem Ortenovy 

ceny, která má více než dvacetiletou tradici. Jak se cítíte ve společnosti ostatních oceněných? 

Kteří autoři by prošli vaším osobním sítem?“61 Básníkovi byl k odpovědi poskytnut vcelku 

velký prostor a vyjádřil se poměrně podrobně a sebevědomě: „V té společnosti se cítím 

samozřejmě dobře. Ocenění je pro mě velkým motorem k další tvorbě. Zároveň mám radost, 

že se zúročila dlouhodobá práce celé redakce časopisu Psí víno. Vnímám to především jako 

úspěch jedné z našich knih, i když velký osobní autorský úspěch je to také. (…)Tvorba 

ostatních, kteří dostali Cenu Jiřího Ortena za poezii, mě (i přes značné osobní sympatie k 

některým z nich), přiznám se, příliš nebaví. V próze jsou mezi oceněnými Jaroslav Rudiš a 

Petra Hůlová, které respektuju již několik let jako českou špičku. Jsou to autoři, kteří jsou 

schopni zaujmout širší čtenářstvo a zároveň mu předložit kvalitní četbu. Vedle nich v 

posledních dvou letech oceněné prózy mladých autorek, u nichž jsem zvědavý na další tituly. 

A třeba Michal Viewegh, jehož kredit se podle mě od Báječných let pod psa vyčerpal dost 

rychle. Celkově tedy pestrá řada povětšinou etablovaných autorů, což mě na jedné straně těší, 

na druhé mě to nechává chladným, protože věřím, že se v brzké době můžeme těšit na ještě 

lepší knížky (alespoň v poezii), než jaké doposud Cenu Jiřího Ortena získaly.“62

Tento „krátký rozhovor“ si zaslouží speciální pozornost. Jedná se totiž o úplně první případ, 

kdy je čerstvý laureát dotázán na vlastní pocity z ocenění. Dokonce je konfrontován i 

s plejádou předchozích oceněných. S takto položenou a zároveň velice chytrou otázkou jsme 

se zatím v rámci mé bakalářské práce nikdy nesetkali a jedná se podle mého soudu o velmi 

zajímavý moment v rámci mé analýzy.

Z produkce časopisu Host v roce 2010 stojí rozhodně za zmínění text svou stavbou podobný 

jako předchozí popisovaný článek časopisu Tvar „Jedna otázka pro…“, který se objevil pod 

titulkem „Kam sebe vrazit?“ a vyšel dokonce v úplně stejný den. Článek začal krátkým 

úvodem, který byl zakončen otázkou na mladého básníka:

„Ve čtvrtek 13. května byla v rámci programu knižního veletrhu Svět knihy předána 

Cena Jiřího Ortena určená mladým autorům do třiceti let. Cenu od loňska organizuje Svaz 

českých knihkupců a nakladatelů. Ze tří nominovaných (prozaiků Jana Němce a Kateřiny 

Tučkové a básníka Jana Těsnohlídka) vybrala porota posledně jmenovaného. Své rozhodnutí 

zdůvodnila mj. slovy: „za generační básnickou výpověď o revoltě v době, kdy se k ní těžko 
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hledá důvod“. Laureáta jsme se tedy dotázali právě na toto: Jaké jsou vlastně pocity tvé 

generace? Označení mé sbírky jako generační výpověď je dost závažné a samozřejmě mě to 

těší. Na druhou stranu se jistě najdou lidé, kteří s tím nebudou souhlasit, a i ty chápu. V každé 

generaci je spousta různosti — ať už v sociálním postavení rodin, ve vzdělanosti a tak… 

Takhle barvitá „generace“ má samozřejmě odpovídajícím způsobem různorodý pohled na své 

okolí. Moje knížka je o životě mladých lidí a jejich hledání svýho „kam sebe vrazit“, jak 

napsal Jáchym Topol. (…)“63

V červnu to opět vypadalo, jako by se Literární noviny odmítaly nechat zahanbit ostatními 

časopisy, takže čtyři dny po „jedno otázkových“ rozhovorech Tvaru a Hostu otiskly mnohem 

rozsáhlejší rozhovor s Janem Těsnohlídkem s titulkem „Koupit brýle a poplatit dluhy“. 

Profilový rozhovor obsahoval otázky na jeho dosavadní život, vztah k literatuře a psaní i jeho 

oceněnou básnickou sbírku. Přímo Ortenovy ceny se dotkla sice až poslední otázka, nicméně 

svou stavbou byla rozhodně neobvyklá:

„Vaše sbírka „Násilí bez předsudků“ je označována za generační výpověď. Máte vy 

sám podobný dojem?

Na jednu stranu je to veliká věc, když vás pasují na mluvčího generace. Ale moc to tak 

necítím. Četl jsem nedávno na Slovensku a po čtení za mnou přišla snad osmdesátiletá 

babička, která z básniček byla nadšená, a skvěle jsme si popovídali. (…)

(…) Na Ortenově ceně je cenné, že porota je ochotna ji neudělit, pokud se jí nikdo nezdá 

dostatečně vhodný k tomu, aby jej prohlásila za vítěze. O to více si jí cením. Je to velký 

úspěch pro mě a pro Psí víno, pro Petra Štengla, že knížku vydal. Na Ceně Jiřího Ortena jsou 

navíc fajn i peníze, které přišly opravdu v poslední chvíli. Koupím si nové brýle, protože tyto, 

co mám, jsem už musel třikrát slepovat a pořád to nedrží. A aspoň z části poplatím dluhy.“ 64

Posledním významnějším textem z redakční činnosti Literárních novin byl zářijový 

polemický komentář Vladimíra Novotného o českých literárních cenách „Literární pondělí“. 

Autor v textu Ortenovu cenu zmínil na začátku polemiky a zpochybnil kvalitu konečných 

ortelů její odborné poroty, více se však již cenou v textu nezabýval: „U Ceny Jiřího Ortena, 

určené pro mladou literaturu, se v poslední době zdá, že porota ztratila soudnost (třeba když 

                                                            
63 (MAST). Hořovice Václava Hraběte podeváté. Host. 16. června 2010. Z kraje, s. 5
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pominula román Jakuby Katalpy Hořké moře) a její novější verdikty připomínají hýkání 

strýčka Jedličky, což je oblíbený příměr předsedy poroty. Škoda, že nejde pouze o příměr! 

Epigoni Petra Borkovce (jemuž se vyčítává notné epigonství) by si trofej odnášet neměli… 

Přesto je výběr talentovaného díla nepochybně těžší, než vybrat z řad žijících klasiků českého 

písemnictví nebo z autorů knižních novinek (většinou též z pera zasloužilých tvůrců) 

kandidáta na Státní cenu za literaturu.“65

Tečku za mediálním ohlasem Ortenovy ceny pro Jana Těsnohlídka udělala v říjnu redakce 

časopisu Host prostřednictvím recenze na jeho oceněnou básnickou sbírku Násilí bez 

předsudků. Recenze „Navzdory vavřínům“, která se rozsahem přiblížila čtyřem a půl tisícům 

znaků a zařadila se tak mezi nejpodrobnější reflexe, však ve výsledku vyzněla spíše 

nerozhodným dojmem a příliš Těsnohlídkovo dílo nepochválila:

„ (…) Prvotina Jana Těsnohlídka, oceněná letos Cenou Jiřího Ortena, je však počinem 

poněkud rozporuplným. Na jedné straně nesporná osobitost pohledu, na druhé straně zjevné 

básnické greenhornství. Sbírka tvoří jakousi generační výpověď části nejmladší generace, 

která v dnešní době zažívá pocit nespokojenosti a deziluze. Ve volných (rytmicky 

organizovaných) verších se setkáváme s naléhavou potřebou reflektovat současnost. (…) 

Navzdory snaze o nekonvenčnost výrazu, kdy promluva je nesena obecnou češtinou s četnými 

grafickými ozvláštněními, totiž text sám příliš jazykové invence nenabízí a o mnoho lepší to 

není ani na poli obrazném. Když k tomu přidáme fakt, že básníkova revolta získává po čase 

příchuť manýry, nabízí se otázka, co zbývá. (…)“66

Mediálně-literární scéna byla v roce 2010 svědkem dosud nevídaného jevu. Tři ze čtyř 

sledovaných periodik totiž otiskla na svých stránkách rozhovor s oceněným Janem 

Těsnohlídkem a zároveň v každém z nich použila citaci jednoho z odborných porotců, který 

Těsnohlídkovu poezii označil za generační výpověď. Ve dvou případech sice obsahovaly 

pouze jedinou otázku, ale i přesto se snažili čtenářům přiblížit oceněnou knihu i autora více 

než bylo doposavad obvyklé.
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2.5 Analýza příspěvků v roce 2011

Doslova za pět minut dvanáct stihla Františka Jirousová napsat knihu Vyhnanci (2010), která 

získala v roce 2011 Cenu Jiřího Ortena, přestože autorce bylo v době předání ceny již 31 let. 

V době vydání knihy však Františce Jirousové bylo „jen“ třicet let, což je pro pravidla Ceny 

Jiřího Ortena jediné směrodatné. Odborná porota, která se stará o kvalifikovaný výběr 

laureátů, dostála opět personálních změn, které byly tentokrát velmi výrazné. Z předchozí 

pětice zůstaly jen spisovatelka Petra Hůlová a publicista Jiří Peňás, který se stal předsedou 

poroty. Nově je doplnily nakladatelka a spisovatelka Markéta Hejkalová, vedoucí katedry 

bohemistiky FF UP v Olomouci Tomáš Kubíček a redaktor časopisu Tvar Michal Škrabal. Do 

finálové trojice se spolu s Jirousovou probojovali ještě Zuzana Frantová s fantasy příběhem 

Vikinská princezna aneb velké velrybí vyprávění a Jaroslav Balvín s románem Mácha: 

Deníky.

Hodnocení vítězného díla z úst porotců jakoby charakterizoval obecný postoj širší literární 

veřejnosti. Na jedné straně velká chvála ze strany Markéty Hejkalové, na druhé straně 

rozčarování a nezájem ze strany předsedy Jiřího Peňáse, který svůj pohled dokonce otisknul 

v Lidových novinách.67 Osobně se spíše ztotožňuji s názorem Jiřího Peňáse, jelikož 

rozvláčný, nábožensky zaměřený román není běžně oceňované dílo, které by rezonovalo 

českou společností. Tím mu samozřejmě nechci ubírat na kvalitě, jenže na druhou stranu si 

nemyslím, že by knihy měli být oceňovány jen proto, že jsou něčím jiné, což podle mne je 

trochu případ Vyhnanců. Určitým důkazem lehkého přešlapu poroty může být i fakt, že 

Františka Jirousová, dcera básníka Ivana Martina Jirouse (zvaného Magor), od knížky 

Vyhnanci už nevydala žádnou další knihu a z literární scény se stáhla.

2.5.1 Příspěvky denního tisku

V roce 2011 zaznamenala křivka celkového počtu zmínek o Ortenově ceně mírný nárůst a 

ustálila se na čísle 28. I přes tento fakt se však rok 2011 nijak obzvlášť nevymykal 

z ustáleného způsobu referování o Ceně Jiřího Ortena. Opět byla drtivá většina z 28 případů 

výskytu Ortenovy ceny prakticky zanedbatelná, jednalo se převážně o několikaslovné 

vzpomenutí v rámci výčtu kariérních milníků recenzovaných autorů. Nicméně v jejich počtu 

tentokrát skončily nejhůře Lidové noviny, které se o jednu zmínku nechaly přeskočit deníkem 

Právo. Takřka tradičně měla na svém kontě největší počet zmínek Mladá fronta Dnes. 
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Bohužel však opět potvrdila, že velká kvantita se nemusí nutně snoubit s velkou kvalitou. Za 

výraznější počiny lze považovat rozhovor Práva s čerstvě oceněnou Františkou Jirousovou a 

recenzi oceněné knihy Vyhnanci z pera Jiřího Peňáse otištěnou v Lidových novinách.

První zmínka, o které stojí za to psát, si připsala nezvykle Mladá fronta Dnes díky textu 

„Arábie, to není jen říše Aladina, ukáže Svět knihy“. Tento článek, který se ve vydání Mladé 

fronty objevil 5. května, zval čtenáře k účasti na Světu knihy a referoval o veškerých 

událostech a podrobnostech veletrhu. Tudíž nechybělo ani upozornění na vyhlášení vítěze 

dalšího ročníku Ortenovy ceny, byť jen v několika větách: „A ve čtvrtek po zahájení festivalu 

bude samozřejmě také udělena Ortenova cena pro mladého autora či autorku. Na ni jsou letos 

nominovaní Jaroslav Balvín za turistický průvodce Máchovými deníky, Zuzana Frantová se 

svojí Vikinskou princeznou a Františka Jirousová za duchovní román Vyhnanci.“68

U Mladé fronty Dnes ještě zůstaneme, jelikož zaměřením velmi podobnou zprávu, bohužel v 

menším rozsahu otiskla Mladá fronta přesně o týden později - 12. května - v pražské 

regionální mutaci, tedy v den začátku veletrhu Svět knihy. Měla titulek „Co se dnes koná“ a 

mezi 491 použitými znaky si Ortenova cena vysloužila největší prioritu. První věta zprávy 

totiž zněla: „Na Světě knihy vyhlásí vítěze Ceny Jiřího Ortena.“ 69

Ve stejný den a na stejné straně vyšla tentokrát už v celorepublikovém vydání ještě zpráva 

„Pět důvodů, kvůli kterým letos půjdete na Svět knihy“. V této pozvánce si vyhlášení 

Ortenovy ceny pohoršilo o tři příčky a bylo použité jako čtvrtý důvod: „Zažijete soutěžní 

adrenalin. Na veletrhu jsou udělovány ceny různých nakladatelství, ale hlavně Ortenova cena 

pro mladé autory. Dnes v pět hodin jí bude předcházet pásmo sestavené z ukázek tří 

nominovaných, po něm vyhlásí oceněného autora Lukáš Hejlík.“70

13. květen se v roce 2011 stal zásadním mezníkem. Všechny tři sledované tituly denního tisku 

totiž zařadily informační zprávy o nově vyhlášené laureátce Františce Jirousové a její oceněné 

knize Vyhnanci.

Nejvíce samotné referování odbyl deník Právo, který nejenže zprávě „Koniášova cena 

Kalouskovi, Ortenova Jirousové“ poskytl prostor pouhých 568 znaků, ale dokonce samotné 
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Ortenově ceně v textu věnoval pouze poslední větu: „Cenu Jiřího Ortena, určenou autorům do 

30 let, získala Františka Jirousová za román Vyhnanci.“71 Zbytek zprávy se zabýval pouze 

Koniášovou anticenou pro tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska.

Mladá fronta Dnes oproti Právu věnovala vyhlášení vítěze Ortenovy ceny více jak dvakrát 

větší prostor a na obsahu a kvalitě zprávy „Ortenovu cenu dostala kniha o hledání Boha“ se 

to projevilo více než citelně. Autor například poskytl čtenáři malý úvod do letošního 

vyhlašování, představil nominované autory a dokonce i předsedu odborné poroty Jiřího 

Peňáse. Své místo si ve zprávě našly i dvě hodnotící citace porotkyně a spisovatelky Markéty 

Hejkalové na adresu samotné oceněné knihy: „Cenu Jiřího Ortena mají Vyhnanci a jejich 

autorka Františka Jirousová. Cenu pro autory do třiceti let včera odpoledne na veletrhu Svět 

knihy uděloval Český svaz knihkupců a nakladatelů. Porota vybírala ze tří finalistů. Kromě 

Jirousové byli nominováni ještě Jaroslav Balvín za knihu Mácha: Deníky, Turistický 

průvodce, kterého vydala Novela bohemica, a také Zuzana Frantová za knížku Vikingská 

princezna aneb Velké velrybí vyprávění, která vyšla v Albatrosu. Porotě předsedal Jiří Peňás. 

(…) Troufám si Vyhnance Františky Jirousové označit za velký křesťanský román – její 

otázky po místu Boha a víry v něj v současném světě nejsou jednoduše přímočaré a nelze je 

odbýt odpověďmi plnými všeobjímajících ušlechtilých frází,“ vysvětluje Hejkalová 

rozhodnutí poroty.“72

Lidové noviny se k Ortenově ceně postavily minimálně co do rozsahu zprávy nejlépe. Zpráva 

s lehce familiárním titulkem „Ortenova cena pro Františku“ přesáhla dvě tisícovky znaků, 

obsahovala důležité faktografické informace o Ortenově ceně i dalších finalistech a objevily 

se v ní i citace již zmiňované porotkyně Hejkalové. Páteří zprávy pak byla stručná biografie 

laureátky Františky Jirousové a představení oceněného díla Vyhnanci: „Za odvážný pokus o 

velký duchovní román v době rozpadlé do mikropříběhů označila porota román Františky 

Jirousové Vyhnanci, za který včera obdržela Ortenovu cenu. Členka poroty, nakladatelka 

Markéta Hejkalová, jej ve svém laudatiu nazvala „velkým křesťanským románem“. (…) 

Vystudovala Policejní akademii v Praze. V současné době je doktorandkou filozofie na FF 

UK v Praze a věnuje se především filozofii křesťanské. V Praze také pracuje jako archivářka 

v samizdatové knihovně Libri prohibiti. Žije střídavě v Praze a na Vysočině ve Staré Říši. 

(…) Ač čtivě napsaný a poutavý, není to nicméně děj a zvědavost na jeho vývoj, co na knize 

zaujme nejvíc, nýbrž intenzita duchovního hledání. Podle Markéty Hejkalové „je ono hledání 
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mnohem mučivější a mnohem opravdovější než v první knize, hrdinové nehledají především 

své místo v okolním světě, nýbrž hlubší smysl a náplň existence své a existence vnitřního i 

vnějšího světa, a v jejich hledání se mísí ideje a myšlenky z nejvyšších nebeských sfér s těmi 

nejběžnějšími a nejpřízemnějšími věcmi“. Cena Jiřího Ortena je cenou pro autory do 30 let, 

kterou organizuje SČKN. Partnerem ceny je Magistrát hlavního města Prahy. Do užší 

nominace se kromě Jirousové dostal Jaroslav Balvín s knihou Mácha: Deníky. Turistický 

průvodce (Novela bohemica) a Zuzana Frantová: Vikingská princezna aneb Velké velrybí 

vyprávění (Albatros).“73

Ve společnosti Lidových novin zůstaneme i nadále, jelikož po patnácti dnech otiskly v rámci 

přílohy Orientace vcelku rozsáhlou recenzi čerstvě oceněné knihy Vyhnanci od 

nejvýraznějšího kritika z redakce Lidových novin – Jiřího Peňáse. Měla název „Nebýt 

z tohoto světa“ a zjednodušeně lze říci, že na oceněné knize nenalezla mnoho pozitivního: 

„Jednou za čas se objeví dílo, ke kterému má recenzent asi podobný vztah, jaký by měl k 

hromadě uhlí, kterou mu naložili před vrata, a on věděl, že mu nezbude nic jiného než sebrat 

síly, překonat pohodlí a odnosit ho do sklepa. Takovým dílem je rozsáhlý román Františky 

Jirousové Vyhnanci. (…) Protože číst její knihu vyžaduje velké sebezapření, a nevěřím těm, 

kteří tvrdí, že si „početli“, a říkají, že je to kniha čtivá (našli se takoví). Ne, ta kniha je 

nesmírně monotónní, rozvleklá, únavná, ba dokonce až fyzicky vyčerpávající. Desítky a 

desítky stran se v ní „neděje“ nic, co by oživilo čtenářovu pozornost, co by ho nějakým 

způsobem povzbudilo, vzrušilo, co by osvěžilo jeho oči unaveně klouzající po těch větách, jež 

mohou kdekoli začít a zase skončit. (…) Pro lepší představu by bylo možné použít snad 

příměr s velmi alternativní formou reality show a la Big Brother: čtyři postavy spolu musí 

trávit čtvrt roku v uzavřené místnosti, do níž téměř nepronikne nic zvenčí, neboť koneckonců 

oni ani žádný okolní svět nepotřebují a ani ho příliš nevnímají. Jsou, stejně jako autorka 

záznamu, zcela zaujati sami sebou, svou duchovní a životní látkou a pří, s níž jedině vstupují 

do kontaktu s ostatními. (…)“74

Nicméně i přes fakt, že recenze vyznívá veskrze negativně, je potřeba tuto recenzi 

vyzdvihnout, jelikož se jedná o jednu z nejvýraznějších reakcí na vyhlášení vítěze Ortenovy 

ceny v průběhu mnou sledovaných let a doposavad jedinou podrobnou recenzi, která se svými 

přibližně devíti tisíci znaky hravě strčila do kapsy například několik předchozích rozhovorů 

s laureáty v podání deníku Právo.

                                                            
73 (kul). Ortenova cena pro Františku. Lidové noviny. 13. května 2011. Kultura, s. 9
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Za reakci na vyhlášení nového laureáta Ortenovy ceny lze i po dvouměsíční prodlevě 

považovat rozhovor s novou laureátkou Františkou Jirousovou, který vyšel 21. července 

v deníku Právo. Rozhovor dostal vcelku velký prostor, jeho délka se zastavila za číslem osm 

tisíc znaků. I přesto však uvnitř rozhovoru nedošlo byť jen jednou k debatě o ocenění, které 

jak autorku Jirousovou tak redaktorku Markétu Pilátovou svedlo ke stejnému stolu, což je 

z dnešního pohledu trochu nepochopitelné. Místo toho se zabýval například jejím dětstvím, 

vírou nebo způsobem psaní.75 I přes dle mého názoru nezajímavé otázky typu „ovlivnilo vás 

vaše dětství“, které se mi jeví jako plytké a klišovité a mohly být nahrazeny rozhodně 

zajímavějšími dotazy, je tento velký profilový rozhovor opět hlavním milníkem v celoročním 

referování o Ceně Jiřího Ortena a to napříč všemi sledovanými periodiky denního tisku.

Zbytek roku 2011 už byl pouze ve znamení krátkých zmínek na koncích různých článků či 

rozhovorů, které jsem již popisoval u předchozích ročníků a až do konce roku neznamenaly 

pro Ortenovu cenu jakékoliv zásadnější připomenutí.

Již takřka tradičně z pomyslného zápolení v kvalitě referování o Ceně Jiřího Ortena vyšly lépe 

tituly Právo a Lidové noviny, přičemž za rok 2011 bych první místo udělil Lidovým novinám. 

Imaginární ocenění za největší počet zmínek by si pak za celkově dvanáct zmínek odnesla 

Mladá fronta Dnes, která však svým čtenářům kromě jednoduché zprávy nepřinesla žádné 

další přiblížení vítězného díla nebo autora.

2.5.2 Příspěvky literárních časopisů

V roce 2011 byl znatelný značný pokles zájmu literárních periodik o Ortenovu cenu. 

Výsledkem bylo celkově pouhých devět příspěvků u tří ze čtyř sledovaných odborných 

časopisů a v porovnání s předchozím rokem, kdy časopisy do svých vydání například 

zařazovaly rozhovory s aktuálním laureátem, lze mluvit spíše o silném nezájmu. Kde se tento 

nezájem vzal a čím byl způsobený, lze odhadovat jen stěží. Osobně mě napadá pouze 

„těžkopádnost“ a neatraktivita oceněné knihy Vyhnanci od Františky Jirousové. Ostatně jak 

jsem již popisoval na předchozích stránkách u periodik denního tisku, knihu příliš nepochválil 

například ani literární kritik Jiří Peňáz z Lidových novin, což určitě nepřispělo jejímu ohlasu.

Podstatnější článek se objevil až na konci května v časopisu Tvar ve formě krátké zprávy, 

která však i přes relativně malé množství znaků referovala o nedávném vyhlášení Ortenovy 

ceny velmi kvalitně: „Cena Jiřího Ortena, která je určena básníkům a prozaikům, jejichž věk 
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nepřesáhl třicet let, byla udělena i letos, a to již počtyřiadvacáté. Stalo se tak ve čtvrtek 12. 5. 

2011 na pražském veletrhu Svět knihy. Ze tří finalistů, představených publiku prostřednictvím 

laudatia a krátké ukázky z nominované knihy, vyhrála nakonec Františka Jirousová se svým 

románem Vyhnanci. Komise byla však zjevně nejednotná: Markéta Hejkalová knihu ve svém 

laudatiu neváhala označit za „velký křesťanský román“, zatímco jiný z porotců jí přisoudil 

nálepku „poněkud nabubřelé duchovní agitky“. V souvislosti s předáním letošní Ortenovky 

jsme se v jedné z četných novinových zpráv (psaných mimochodem jako přes kopírák) mohli 

dočíst toto: „Její udělení bývá velmi často předzvěstí dalšího úspěšného tažení českou 

literaturou.“ Uvidíme.“76

Bohužel poslední zmínka významnějšího charakteru se objevila opět v časopise Tvar. 

Tentokrát v červnu v rámci recenze „Výlov“, z pera redaktora Michala Škrabala, která se 

zabývala tvorbou hned několika mladých českých autorek. Jejich společným jmenovatelem 

byl fakt, že se všechny ucházely o ocenění Ortenovou cenou za aktuální rok. Překvapivě však 

autor nezahrnul do svého článku vítězku Ortenovy ceny Františku Jirousovou: „Dnes 

recenzované autorky mají leccos společného. Všechny jsou mladé (ovšem nedodávejme pod 

diktátem doby automaticky „… a nadějné“), všechny absolvovaly Literární akademii Josefa 

Škvoreckého (dále jen LAJŠ) a všechny se ucházely o letošní Cenu Jiřího Ortena. (…) Začnu 

tou nejlepší. Zuzana Frantová budiž prohlášena za premiantku dnešního Výlovu. Talent 

rozhodně má, duchaplná je taky a i to řemeslo od pánů akademiků pochytila. (…) Klára 

Podobová vsadila na kratičké povídky se společným jmenovatelem, pražskou MHD (…) Že 

mladí autoři jsou literárně nevyzrálí a nezkušení, je pochopitelné, ale v těch knížkách, z nichž 

některé posloužily i jako absolventské práce na LAJŠ, se bohužel odráží jen úporná snaha 

jejich pisatelů něco – cokoliv – ze sebe vypotit. (…)“77

Ve zbytku roku se už naneštěstí v žádném ze sledovaných médií neobjevil žádný text, který 

by Ortenovu cenu nezmiňoval pouze jako jeden z kariérních úspěchů toho či onoho autora. 

Velké překvapení je to obzvlášť u Literárních novin, které až trestuhodně nenavázaly na 

z jejich strany velmi působivý rok 2011. Podobně nevýznamně a navíc sporadicky se k ceně 

Jiřího Ortena postavil i literární časopis Host. Rok 2011 tedy můžeme z hlediska síly, 

intenzity a kvality mediálního ohlasu v celkovém měřítku vnímat jako jeden z nejslabších 

ročníků.
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2.6 Analýza příspěvků v roce 2012

V posledním roce, mou bakalářskou prací sledovaném, obdržel Cenu Jiřího Ortena teprve 

dvaceti čtyř letý spisovatel Vratislav Maňák s povídkovou sbírkou Šaty z igelitu. Jeho 

prvotina se setkala s velmi vřelou reakcí kritiky i veřejnosti a vzhledem k intenzitě jeho 

publikování lze říci, že Ortenovo ocenění nastartovalo jeho tvůrčí kariéru, když 

v následujících třech letech vydal tři tituly: Co se skrývá pod břečťanem (2012); Martin a 

dvířka do pohlednic (2013); Muž z hodin (2014).

Vedle bývalého studenta žurnalistiky na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově se ve 

finálové trojici objevili ještě Ondřej Buddeus s díly 55 007 znaků včetně mezer a Orangutan 

v zajetí má sklony k obezitě a básnířka Michaela Keroušová se sbírkou Nemístnosti.

2.6.1 Příspěvky denního tisku

Poslední rok, který se stal předmětem mé bakalářské práce, byl na počet článků se zmínkami 

o Ortenově ceně ročníkem nejslabším. Celkově se jí sledovaný denní tisk totiž zabýval pouze 

čtyřiadvacetkrát. Dokladem o nezájmu denního tisku je i například pouhých pět článků 

Lidových novin, což je vůbec nejslabší pokrytí, které Lidové noviny v rámci mé bakalářské 

práce předvedly a potvrdily tak trvale klesající zájem o Ortenovu cenu, který se od roku 2009 

zmenšil o více jak polovinu. Zbylá periodika si na rozdíl od Lidových novin alespoň udržela 

laťku z minulého roku.

I přes malé množství článků, které splňují aspekty pro mou analýzu, byly Lidové noviny 

prvním periodikem, které se Ortenovým oceněním zabývalo. Lidově řečeno „lví podíl“ na 

tom měl nynější šéf kulturní rubriky Lidových novin Jiří Peňás, který byl autorem tří z oněch 

pěti článků. Jeho prvním počinem byla vcelku obsáhlá recenze „Mladí muži a bílé velryby“, 

jež vyšla poslední březnový den a ve které zhodnotil některé z nominovaných knih a v úvodu 

rozsáhlého článku dokonce i stručně popsal cenu samotnou: „Do letošního ročníku literární 

Ceny Jiřího Ortena – soutěž je určena literátům do třiceti let – se přihlásilo třicet autorů s 

knížkami spíše lehké váhy a těžko postižitelného obsahu. (…) O povídkách Vratislava 

Maňáka (* 1988) Šaty z igelitu je dosti obtížné něco konkrétního sdělit. V těch povídkách se 

neděje nic, takže se tam může stát všechno. Postavy něco začnou, pak zjistí, že to nemá smysl, 

neboť vše se před nimi kamsi rozplývá. Dívka se má vdávat, ale padne na ni splín, tak uteče 

kamsi do záhrobí. Jiná postava, starý muž, zase zjišťuje, že jeho právě zemřelá žena si 

nechávala šít drahé rukavice podle odlitku své ruky na míru, tak si je nechá šít též, aby mu to 
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mrtvou připomínalo.“78 O tom kdy nebo kde se bude Ortenova cena předávat, případně o její 

historii se však nezmínil.

„Ortenova cena se představuje“ byl titulek dalšího článku v Lidových novinách, který se 

zabýval výhradně Cenou Jiřího Ortena. Zpráva vyšla 24. dubna na deváté straně vydání 

v rubrice Kultura a informovala především o konání autorského čtení tří nominovaných 

autorů v jedné z pražských kaváren. Dále upozornila na místo slavnostního vyhlášení ceny 

(veletrh Svět knihy), obsahovala základní informace o ocenění, i krátké představení všech tří 

nominovaných autorů a jejich knih včetně hodnocení poroty. Celou zprávu pak zakončila 

krátká sonda do historie: „Tři mladí autoři nominovaní na Cenu Jiřího Ortena za rok 2012 se 

dnes poprvé představí na společném čtení v kavárně Krásný ztráty v Náprstkově ulici 10 na 

Praze 1. Cena je určena autorům do třiceti let, vyhlašuje ji Svaz českých nakladatelů a 

knihkupců a je dotována obnosem padesát tisíc korun. Vítěz bývá vyhlašován během 

květnového pražského festivalu Svět knihy, tři nominovaní jsou porotou vybráni měsíc 

dopředu. (…) Básnířka Michaela Keroušová se narodila v roce 1987 v Praze. Vystudovala 

obor tvorba písňového textu a scénáře na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka. Prý od raného 

dětství sbírá pivní zátky. Nominace jí byla udělena za sbírku Nemístnosti (…)Jediným 

prozaikem je třetí z nominovaných, Vratislav Maňák, z jehož sbírky Šaty z igelitu (Host) 

porota usoudila, že ovládá „úsporné psaní, které nezjednodušuje, ale míří ke dřeni“. Maňák se 

narodil v roce 1988, pochází ze Stříbra na západě Čech, vystudoval žurnalistiku na Fakultě 

sociálních věd UK (…) Cena Jiřího Ortena vznikla v roce 1987 mimo oficiální struktury, 

prvními nositeli byli Zuzana Brabcová, Milan Šimečka, Petr Placák, Vít Kremlička nebo 

Michal Viewegh.“79

Již tradičně se měsícem, ve kterém se o Ortenově ceně psalo nejvíce, stal opět květen a to 

samozřejmě díky samotnému vyhlášení v rámci knižního veletrhu Svět knihy. Pozornost si 

vysloužil u všech tří sledovaných periodik. První zprávou byla podrobná pozvánka redaktora 

deníku Právo Františka Cingera „Rumunsko, severští autoři i kouzlo komiksu“. Ceně Jiřího 

Ortena se sice příliš nevěnovala, spíše představovala veletrh jako celek, nicméně i na ni se 

v závěru článku dostalo: „Bude předána řada uznání včetně Ceny Jiřího Ortena nebo Anticeny 

                                                            
78 JIŘÍ PEŇÁS. Mladí muži a bílé velryby. Lidové noviny. 31. března 2012. Orientace/Kritika, s. 29
79

(kul). Ortenova cena se představuje. Lidové noviny. 24. dubna 2012. Kultura, s. 9



49

Skřipec za špatný překlad. Cenu Jiřího Theinera za propagaci české literatury převezme Ruth 

Bondyová.“80

Den po pozvánce Práva, se o slovo přihlásily jak Mladá fronta Dnes tak opět Lidové noviny. 

Mladá fronta se zprávou „Ortenova cena otevřela Svět knihy, získaly ji hravé povídky“, jejíž 

páteř tvořilo vyjádření jednoho z porotců k aktuální volbě vítěze:  „Veletrh Svět knihy, který 

na pražském holešovickém Výstavišti potrvá do neděle, vyhlásil některé výroční ceny 

jednotlivých nakladatelství a také prestižní Cenu Jiřího Ortena pro autory do třiceti let. Získal 

ji Vratislav Maňák za sbírku povídek Šaty z igelitu, která vyšla v nakladatelství Host.“ 

Následovalo hodnocení jednoho z porotců, Michala Škrabala: „Autor utkal důmyslnou osnovu 

aluzí, náznaků a indicií, kterou je radost rozplétat. Prvek hravosti nedovoluje jeho textům 

utopit se v samoúčelné, do sebe zahleděné melancholii,“ tvrdí o knize porotce Michal 

Škrabal.“81

Lidové noviny ve stejný den, tedy den po začátku knižního veletrhu vydaly zprávu „Začal 

veletrh Svět knihy“, jež uvozovala věta: „Na včera zahájeném knižním veletrhu byla předána 

letošní Cena Jiřího Ortena. Získal ji Vratislav Maňák.“82 Zpráva se sice nezabývala 

Ortenovým oceněním v celé zprávě, pouze v první půlce, avšak dokázala pojmout stručný 

popis vítězné knihy i hodnotící proslov literárního novináře Michala Škrabala: „Povídka se 

pro Maňáka zdá být ideálním žánrem, autor se v něm zjevně cítí přirozeně - umí se vyjádřit 

úsporně, ba hutně, na omezeném prostoru zkušeně manévruje, zdatně balancuje mezi 

vyřčeným a nevyřčeným, vynalézavě pracuje s pointou,“ uvedl v laudatiu překladatel a 

redaktor časopisu Tvar Michal Škrabal.“83

O tři dny později se Ortenovou cenou zabývalo opět Právo, které ji velmi krátce zmínilo 

v rozhovoru s dánským spisovatelem Jossi Adler-Olsenem „Mým hrdinou je Charles 

Dickens“. Jednalo se jen o jednu jedinou větu v rámci výčtu Z udělených cen na Světu knihy, 

který se objevil pod rozhovorem: „Ortenova cena Vratislav Maňák za sbírku povídek Šaty 

z igelitu“84
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Prvenství si Právo připsalo i na poli publicistických reakcí, když 2. srpna vydalo rozhovor 

s aktuálním laureátem Ortenovy ceny Vratislavem Maňákem „Chci malovat slovy“. Rozhovor 

se však převážně zabýval pouze Maňákovou oceněnou knihou Šaty z igelitu, přičemž autorka 

rozhovoru Veronika Trestrová do rozhovoru nevložila jedinou otázku týkající se přímo 

Ortenovy ceny:

„VRATISLAV MAŇÁK (1988) nedávno úspěšně dokončil studium mediálních studií na 

Karlově univerzitě. Pracuje v České televizi. Za svou knižní prvotinu, sbírku třinácti povídek 

Šaty z igelitu (Host 2011), získal Cenu Jiřího Ortena 2012, určenou pro autory do třiceti let. 

(…) Vaše Šaty z igelitu jsou sbírkou povídek, jež spojuje téma osamění. Cítíte se osamělý? 

Momentálně ne. Ale samota nemusí být dlouhodobá a kontinuální. Může být momentální, 

třeba pětiminutová. Například ve chvíli, kdy má člověk pocit, že mu není rozuměno, že ho 

ostatní nechápou. A on neví, jakým způsobem vysvětlit svůj problém. V tu chvíli je sám. 

Myslím, že takovou samotu v zásadě zažívá každý. Minimálně jednou do týdne.“85

Pro mou bakalářskou práci velmi zajímavou zprávu otiskla Mladá fronta Dnes 16. října 

v regionální mutaci Vysočina. Rozsáhlá zpráva „Mamutí knižní akce na Vysočině věští rekord. 

Tématem jsou sny“ vyšla na třetí straně vydání a zvala na Podzimní knižní veletrh 

v Havlíčkově Brodu. Značnou část textu tvořila citace ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové, 

která mimo jiné čtenáře pozvala i na autorské čtení laureátů Ortenovy ceny: „(…) Pak bych 

pozvala na čtení laureátů Ceny Jiřího Ortena. Název lidem sice moc neříká, ale je to cena pro 

mladé autory. Takže ti, kteří si ho poslechnou, získají přehled o mladé české literatuře. Navíc 

je mezi nimi i havlíčkobrodský rodák Jan Těsnohlídek.“86

Hejkalová tak svými slovy nevědomky charakterizovala nejenom přístup veřejnosti 

k Ortenově ceně, ale i přístup denního tisku, který podle mé dosavadní analýzy, Ortenově 

ceně nevěnuje nějak zvlášť zásadní pozornost.

O dva týdny později se Ceně Jiřího Ortena věnovala Mladá fronta Dnes opět. A dokonce 

v celorepublikovém vydání. Bohužel však jen 263 znaky, které tvořily velmi krátkou zprávu 

„Ortenova trofej čeká na nominace“ v rubrice Kultura a sekci Krátce. Text informoval o 

novém kole přijímání nominací a podmínky, které musí kniha i autor pro zařazení mezi 
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nominované splňovat: „Svaz českých knihkupců a nakladatelů, který každoročně uděluje 

Cenu Jiřího Ortena, přijímá od včerejška nominace na ocenění pro mladé spisovatele. Do 

konce ledna je možné přihlásit dílo, které vyšlo letos a jehož autorovi nebylo v době vydání 

víc než třicet let.“87 Jako zajímavost lze zmínit, že tato zpráva byla prvním případem, kdy 

tvůrce textu použil k označení Ortenovy ceny slovo trofej.

Posledním textem v roce 2012, hodným výraznějšího vzpomenutí, byl poslední ze 

zmiňovaných tří článků Jiřího Peňáse pro Lidové noviny. Byl jím portrét první laureátky 

Ortenovy ceny Zuzany Brabcové „Strop v zahradě duševního bolu“. Vzhledem k tématu

bakalářské práce je pro ni tento portrét z drtivé většiny nevýznamný, avšak Jiří Peňás u 

ilustrační fotografie použil tento popisek: „V zahradě přece bylo možné vše (Stropy, str. 24). 

Zuzana Brabcová byla v roce 1987 první laureátkou samizdatové Ceny Jiřího Ortena“88, čímž 

alespoň trochu nabývá na důležitosti.

Z celkového pohledu se rok 2012 po právu jeví jako relativně silný a pro denní tisk vydařený 

ročník. Sledovaná média svým čtenářům zajistila vcelku kvalitní informační servis, přičemž 

nezvykle hojně využívala citace odborných porotců a na poměry let předchozích si čtenáři 

mohli díky kvalitně vystavěným článkům udělat přibližný obrázek o autorovi vítězné knihy i 

díle samotném. Média denního tisku tak potvrdila a umocnila roli Ceny Jiřího Ortena, jejímž 

cílem je podpořit v tvorbě výrazného mladého autora. Přelomovou zvláštností roku 2012 je 

fakt, že ani v jednom z analyzovaných článků se neobjevila takřka tradiční zmínka o padesáti 

tisících pro vítěze.

2.6.2 Příspěvky literárních časopisů

V roce 2012 byl opět nejkvalitněji referujícím médiem časopis Tvar, který v tomto roce 

„předvedl“ nevídaný výkon, když do svých vydání zařadil hned čtyři kvalitní texty, které 

budu na následujících řádkách podrobně reflektovat. Ostatní sledovaná periodika v tomto 

ohledu „porazil“ rozdílem třídy. Z produkce časopisů Literární noviny a Host totiž nebudu 

podrobněji popisovat byť jen jeden jediný článek. Za krátkou zmínku stojí snad jen článek 

Vratislava Maňáka, otištěného v říjnu v časopisu Host, ve kterém se Maňák zabýval tvorbou 

Jaroslava Seiferta, v jehož závěru se objevil autorův krátký profil, jež samozřejmě obsahoval 

krátkou větu o jeho aktuálním ocenění Ortenovou cenou.
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Prvním důkazem, že časopis Tvar bral Ortenovu cenu daleko vážněji než ostatní periodika 

budiž březnová recenze knihy laureátky z roku 2011 Františky Jirousové Vyhnanci, která měla 

titulek „Modelový člověk v roce 2011“ a napsal ji redaktor Jakub Vaníček. Recenze 

porovnávala analýzy díla z ostatních časopisů a přinesla i vlastní názor na dílo Jirousové. 

Úvodní věta recenze zněla: „Vraťme se znovu k románu, který minulý rok získal Cenu Jiřího 

Ortena. Porota opět vybrala text, v němž lze postihnout stopy generační výpovědi. S 

podobným odůvodněním porotci přišli už v případě Jana Těsnohlídka ml. (který se jim za to 

posléze poděkoval několika kontroverzemi a facebookovou eskapádou); nejnověji se tedy 

téhož vysvědčení dostalo románu Františky Jirousové Vyhnanci.“89

O necelý měsíc později, v dubnu, pak časopis Tvar v dubnu otiskl velmi významný článek, 

který měl titulek „Litera a Ortenovka“. Článek sice obě ceny neporovnával, omezil se pouze 

na jejich charakteristiku, ale přinesl kompletní seznam nominovaných knih pro obě ceny. O 

Ortenově ceně se pak čtenáři dozvěděli nejvíce obecných informací z posledního odstavce 

článku: „Udílí se od roku 1987 autorovi básnického či prozaického díla, jemuž v době vydání 

nebylo více než třicet let. Podmínkou nominace je první knižní vydání nominovaného díla 

nebo alespoň časopisecké otištění jeho části během posledního kalendářního roku před 

uzávěrkou. Žádný autor nesmí získat Cenu Jiřího Ortena více než jednou.  O udělení ceny 

rozhoduje pětičlenná porota, jejíž členy jmenuje každý rok Svaz českých knihkupců a 

nakladatelů.  Porotci jsou jmenováni na tři roky, během nichž nemohou být odvoláni. Každý 

rok se vymění jeden, resp. dva porotci.  Díla mohou do soutěže o udělení Ceny Jiřího Ortena 

nominovat kromě členů poroty buď nakladatelé, kteří dané dílo vydali, nebo veřejné 

knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se 

podporou literatury a jejím šířením.“ 90 V rámci analyzování ohlasu Ortenovy ceny 

v literárních časopisech se jedná o velmi výjimečný odstavec, svým obsahem doslova 

ojedinělým. Například informace o obměnách porotců, nebo že Ortenovu cenu nelze získat 

dvakrát, se díky tomuto článku objevily vůbec poprvé v rámci mého analyzování mediálního 

ohlasu Ceny Jiřího Ortena.

Všechny zbylé zásadní texty se pak v Tvaru objevily v květnu. První z nich bylo otištění 

laudatia proneseného porotcem Michalem Škrabalem na veletrhu Svět knihy při vyhlašování 

vítěze Ortenovy ceny: „Vratislav Maňák byl nominován na letošní Cenu Jiřího Ortena za 

dovednost úsporného psaní, které nezjednodušuje, ale míří ke dřeni. Listuju svým 
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domovským literárním obtýdeníkem Tvar z roku 2008, abych našel dvě rané Maňákovy 

povídky, které v něm byly otištěny. Jsou tu, a oproti podobě vydané v knižní prvotině, 

povídkové sbírce Šaty z igelitu, se prakticky neliší. Ani se nechce věřit, že ty překvapivě 

vyzrálé texty pocházejí z pera tehdy čerstvě dvacetiletého mladíka, jemuž byste však podle 

fotografie u medailonku hádali sotva patnáct. Slibný závdavek, který byl po pár letech 

dovršen neméně povedeným debutem a dnes se po zásluze uchází o Cenu Jiřího Ortena. –

Gratuluju Vám, Vratislave, k takovéto prvotině – a kdoví, jestli Vám zanedlouho 

nepogratuluju i k Ortenově ceně. (…)Povídka se pro Maňáka zdá být ideálním žánrem, autor 

se v něm zjevně cítí přirozeně – umí se vyjádřit úsporně, ba hutně, na omezeném prostoru 

zkušeně manévruje, zdatně balancuje mezi vyřčeným a nevyřčeným, vynalézavě pracuje s 

pointou. Krátkost útvaru mu dovoluje opakovaně se vracet k vytyčenému tématu, rafinovaně 

je variovat a rozvíjet, střídat vypravěčskou perspektivu. Současně však jako by tento žánr 

vymezoval autorovy aktuální tvůrčí hranice; má-li však Ortenova cena povzbudit talentované 

a nadějné literáty k dalšímu rozvoji, nebude v případě Maňákova úspěchu – pevně věřím –

udělena nadarmo: oceníme tak autorovo nepochybné nadání.91

Tento text nemá v rámci literárních časopisů, ani denního tisku, srovnání a zcela vybočuje ze 

zažitých standardů při referování o Ceně Jiřího Ortena. Nikdo jiný, než časopis Tvar, nedal 

dosud tak obrovský prostor prezentaci vlastního názoru odborné poroty na oceněné dílo a 

autora. Je však důležité zmínit, že tak obrovské pozornosti se mu dostalo s největší 

pravděpodobností kvůli tomu, že jeho autor Michal Škrabal je zároveň redaktorem samotného 

časopisu Tvar.

Na své vlastní laudatio pak sám Škrabal plynule navázal rozhovorem s čerstvě oceněným 

Vratislavem Maňákem, který však proběhnul ještě před samotným vyhlášením vítěze. Na 

Ortenovu cenu a literární ocenění obecně, však v rozhovoru samozřejmě došlo:

„Jsi jedním ze tří finalistů letošního ročníku Ortenovy ceny. Máš nějaké předchozí 

zkušenosti s literárními cenami?

Na gymplu jsem se úspěšně i neúspěšně zúčastnil několika literárních soutěží, zejména těch 

pořádaných Památníkem Terezín, ale všechny byly určené pro středoškoláky. Orten je cena 

jiné kategorie.

Co pro tebe literární ceny znamenají obecně?
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Já je beru jako formální ocenění autorovy práce, pozitivní reflexi a znamení, že ta či ona 

knížka není jenom výkřik do tmy, ale že přináší nějakou literární hodnotu. Že stojí za 

pozornost, že jsou tu lidi, co ji četli, a další lidé, kteří ji teprve číst budou. Pro mě osobně je to 

ohromná radost, motivace a stimul k dalšímu psaní. A taky vidina nových a zvědavých 

čtenářů, protože literární ceny s sebou samozřejmě nesou publicitu a zájem publika; nevěřím 

žádnému spisovateli, který vydává knihy a zároveň tvrdí, že mu na čtenářích nezáleží a že 

nepíše proto, aby ho lidi četli. To je ignorant a alibista.“92

Tento vcelku rozsáhlý rozhovor zakončil jinak k Ortenově ceně povážlivě netečný rok 

v literárních časopisech, která mu až na časopis Tvar věnovala opravdu velmi skromný 

prostor.

Závěr

Cílem mé bakalářské práce na téma Ohlas Ceny Jiřího Ortena v českých periodicích bylo 

analyzování míry zájmu tuzemského denního tisku a literární časopisů o samotnou Cenu

Jiřího Ortena. Ke své analýze jsem si zvolil období mezi lety 2007 až 2012, během kterých na 

celkovém seznamu laureátů Ortenovy ceny přibylo šest jmen, respektive šest oceněných knih. 

Podle mých zjištění nebyl zájem o Cenu Jiřího Ortena v českém mediálním prostoru nijak 

výrazný, mnohdy se dokonce stalo, že některá z periodik, ať už denního nebo literárního 

charakteru, například zcela ignorovala vyhlášení nového vítěze nebo svým čtenářům 

nenabídla jedinou kritickou reakci. Velmi častou praktikou u denního tisku pak bylo 

informování o vyhlášení laureáta, avšak bez doprovodu jakéhokoliv textu publicistické 

povahy – rozhovoru či recenze.

Výjimku tvořil jen deník Právo, který do svého publikačního plánu každoročně zařadil 

rozhovor s aktuálním laureátem (viz tabulka níže). Na druhou stranu však v některých letech 

postrádalo jeho informování veřejnosti pravidelnou koncepci, což však byl neduh všech 

sledovaných denních i literárních periodik. Nejhůře se v tomto ohledu jevilo referování Mladé 

fronty Dnes, které v některých ročnících velmi silně „dýchaly na záda“ Lidové noviny.

Jedinou pravidelností, kterou se minimálně denním periodikům dařilo jakžtakž plnit, bylo 

nárazové informování o novém nositeli Ortenovy ceny. Tyto informační „nárazové vlny“ se 
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pak vždy odehrávaly těsně po vyhlášení vítěze. V letech 2007 a 2009 to bylo v měsíci 

listopadu, zatímco od roku 2009 s přesunem vyhlašování vítěze na knižní veletrh Svět knihy 

se tímto měsícem stal květen.

Z mého výzkumu jsem dále vypozoroval, že velmi důležitým faktorem, který z velké části 

rozhoduje o míře zájmu či nezájmu médií o Ortenovu cenu, je samotná oceněná kniha. 

Největší ohlas lze totiž zaznamenat u ročníků, ve kterých byly vítězem vyhlášeny prozaické 

knihy Hruškadóttir od Jany Šrámkové a Umělohmotný třípokoj od Petry Hůlové. Důvodem je 

podle mě síla a originalita příběhu, který má potenciál zaujmout širší veřejnost, navíc se 

snadno recenzuje, což u náročné a těžké poezie typu oceněné básnické sbírky Násilí bez 

předsudků od Jana Těsnohlídka mladšího nelze očekávat.

Zajímavým zjištěním byl fakt, že u některých periodik denního tisku bylo referování o 

Ortenově ceně takřka výsadní záležitostí jediného redaktora. U Lidových novin tuto roli 

zastával redaktor Ondřej Horák, později v rámci svého předsednictví v odborné porotě ho 

nahradil Jiří Peňáz. V deníku Právo se specialistou na Cenu Jiřího Ortena stal redaktor 

František Cinger.

Referování literárně zaměřených časopisů pro mě bylo velkým rozčarováním. Osobně jsem 

očekával odborné kritiky či recenze vítězných nebo nominovaných knih, které se budou 

pravidelně objevovat v každém ročníku. O to větší překvapením pro mne bylo, když jsem 

s politováním zjistil, že i literární časopisy nechává Ortenova cena až na pár výjimek spíše 

chladnými. Nejhůře ze společného „zápolení“ o nejlépe referující literární časopis podle mého 

soudu vyšly Literární noviny. O společné první místo se pak dělí časopisy Tvar a Host, u 

kterých byla úroveň ohlasu Ceny Jiřího Ortena na velmi podobné úrovni.

Summary

The aim of my thesis on the topic Reflection of Jiří Orten Price in czech journals was

analyzing the level of interest in chosen newspapers and literary magazines about Jiří Orten 

Prize. To my analysis, I chose the period between 2007 and 2012, during which the overall 

list of laureates Orten prices increased by six names, or six award-winning books.

According to my findings, the interest about Jiří Orten Award in the Czech media space was 

not remarkable, sometimes even happened that some of the journals, whether daily or literary 

character, completely ignored the announcement of the new winner. A very common practice 
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for newspapers then was informing about the announcement of the laureate, but 

unaccompanied by any text of publicistic disposition - an interview or reviews.

An exception was the only journal Právo, which in its publication plan annually ranked 

interview with the current laureate (see table below). On the other hand, in some years it 

lacked the concept of informing the public regularly, but this was the affliction of all 

monitored daily and literary periodicals. The worst in this regard appeared coverage Mlada 

fronta Dnes, which in some years very strongly compete with journal Lidové noviny.

The only regularity that the minimum daily periodicals managed to perform so-so, was fitfully

informing about the new laureate of Orten prize. These information "shock waves" then 

always took place immediately after the announcement of the winner. Between 2007 and 

2009 it was in November, while since 2009 with the relocation of announcing the winner on 

the book fair Svět knihy, this month changed in to fifth month - May.

From my research, I also observed that a very important factor that largely determines the 

degree of interest or disinterest in the media about Orten´s prize is an award-winning book 

itself. The greatest response possible is recorded for years in which the winner was announced 

prosaic books Hruškadóttir from Jana Šrámková and Plastový třípokoj from Petra Hůlová. 

The reason I think is the originality of the story, which has the potential to attract a wider 

audience. This effect cannot be expected from demanding and difficult type of poetry, for 

example the collection Násilí bez předsudků by Jan Těsnohlídek.

An interesting finding was the fact that reporting of some periodicals newspapers about the 

Orten´s prize has been almost exclusive affair of a single editor. In journal Lidove noviny this 

role was held by the editor Ondřej Horák, later he was replaced by Jiří Peňáz. In the journal 

Právo was the specialist editor František Cinger.

Coverage of literary magazines was a big disappointment for me. Personally, I was expecting 

professional critics or reviews of nominees books that will appear regularly in each year. Even 

bigger surprise for me was when I regretfully found that even literary journals keep Ortenova 

prize rather without interest. The worst in informing were in my judgment the Literární 

noviny. The joint first place is then divided by magazines Tvar and Host. In both was the level 

of response at Orten´s prize at a very similar level.
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Tabulka č. 1 – kvalita mediálního ohlasu - MLADÁ	FRONTA	DNES

Rok Rozhovor 
s laureátem

Počet 
zmínek

Pozvánka
na předávání

Report 
z předávání

Informování o 
novém ročníku

Informování
o vyhlášení laureáta

2007 ne 14 ne ano ne ne

2008 ne 14 ne ano ne ano

2009 ne 9 ne ano ano ano

2010 ne 11 ano ne ano ne

2011 ne 12 ano ano ano ano

2012 ne 12 ne ano ano ano

Tabulka č. 2 – kvalita mediálního ohlasu - LIDOVÉ	NOVINY

Rok Rozhovor 
s laureátem

Počet 
zmínek

Pozvánka
na předávání

Report 
z předávání

Informování o 
novém ročníku

Informování
o vyhlášení laureáta

2007 ne 9 ano ano ano ano

2008 ne 6 ano ano ano ano

2009 ne 12 ne ano ano ano

2010 ne 9 ano ano ano ano

2011 ne 7 ne ano ne ano

2012 ne 5 ano ano ano ano

Tabulka č. 3 – kvalita mediálního ohlasu - deník PRÁVO

Rok Rozhovor 
s laureátem

Počet 
zmínek

Pozvánka
na předávání

Report 
z předávání

Informování o 
novém ročníku

Informování
o vyhlášení laureáta

2007 ano 6 ano ano ne ano

2008 ano 7 ne ano ne ano

2009 ano 4 ano ano ano ano

2010 ano 5 ano ne ano ne

2011 ano 9 ne ano ne ano

2012 ano 9 ne ne ne ano

Tabulka č. 4 – POČET	PŘÍSPĚVKŮ	SE	ZMÍNKOU	O	CENĚ	JIŘÍHO	ORTENA

ROK DENNÍ TISK LITERÁRNÍ ČASOPISY

2007 29 5

2008 27 13

2009 25 13

2010 25 15

2011 28 9

2012 24 15
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Rozhovor se spisovatelkou Janou Šrámkovou

„Je to cena důležitá spíš pro autora, že ji může vykázat. Má ji v životopise. Není to příliš o 

tom, že by kolem té ceny, potažmo knihy vzniknul nějaký „humbuk“, který by způsobil, že by 

se kniha více prodávala. To snad kromě ceny Magnesia Litera, totiž žádná jiná cena 

nepřináší,“ říká spisovatelka Jana Šrámková, laureátka Ceny Jiřího Ortena za rok 2009.

Po vašem ocenění, cítila jste, že by vám nějak pomohlo? Například s prodejem a zájmem 

o vaše dvě další knihy?

Pomohlo to velmi. Zvlášť u těch prvotin to velmi pomáhá a je to důležité. Ono těch prvních 

knih nějakého autora vychází takové množství, že je to pro čtenáře vlastně dost nezajímavý 

artikl. Když člověk přijde do knihkupectví, tak polovina knih je olepených visačkami 

„světový bestseller“ a když ta kniha nic takového nemá a je to autor, který se nemůže žádnou 

literární činností vykázat, tak ten prodej je dost obtížný. Kdežto když už je na ní páska 

„držitel Ceny Jiřího Ortena“, tak to samozřejmě velmi pomůže.

Poté co jste byla oceněna Ortenovou cenou, projevilo se to nějak na případném dotisku 

vaší knihy Hruškadóttir?

Projevilo a to velmi silně. Prvonáklad byl kolem tisíce kusů a dotisky byly celkově čtyři, které 

ten prvonáklad zněkolikanásobily. Bohužel vám nemohu přesně říci, kolik kusů to celkově 

bylo, jelikož jsem smluvně vázána mlčenlivostí.

Chápu, ale lze tedy říci, že Cena Jiřího Ortena zafungovala na výbornou.

Těžko říci, jestli to bylo pouze tou cenou, jelikož jsem ji dostala čtyři měsíce poté, co kniha

vyšla, ale samozřejmě velmi pomohla. Víte, taková cena pomůže hlavně díky tomu, že kniha

je díky ocenění více vidět a logicky ji pak více periodik. Dlužno dodat, že díky Ortenově ceně 

jsem dělala asi tři rozhovory pro televizi, což by se bez onoho ocenění, stalo jen ztěžka.

Vnímala jste po vašem vyhlášení jako nové laureátky Ortenovy ceny nějak zvýšený 

zájem médií? Zmínila jste rozhovory do televize, obracela se na vás i tištěná média?

Určitě. Periodika, která se té knize ještě vůbec nevěnovala, tak udělala recenzi a ty která už ji 

nějak reflektovala, tak se mnou udělala rozhovor.
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Máte na mysli i literární časopisy?

Předpokládám, že by Hruškadóttir zrecenzovaly i bez Ortenovy ceny, ale literární časopisy 

mají delší tu periodu, než něco zrecenzují, takže k tomu došlo stejně až po mém ocenění, 

takže se to mohlo projevit možná na poskytnutém prostoru. Přiznám se, že nedokážu určit, jak 

moc velký vliv to mělo.

Zaznamenala jste nějak i zvětšený zájem lidí? Mám na mysli třeba pochvalné emaily 

nebo něco na ten způsob.

Já jsem si to poněkud zkomplikovala tím, že jsem na sebe nikde neměla kontakt, ale i přesto 

několik reakcí bylo.

Byla jste nějakým způsobem nervózní nebo napjatá před vyhlašováním Ortenovy ceny?

Samozřejmě (úsměv), myslím si, že je to celkem přirozená reakce.

Myslel jsem to tak, že třeba patříte mezi lidi, kterým jsou nějaká ocenění vlastně jedno, 

takže by vás to nechávala chladnou.

Mně se ta cena vždy líbila. Zrovna u toho Ortena, když jsem se podívala na přechozí laureáty, 

tak jsem si říkala, že bych byla v dobré společnosti. Takže jsem se na předávání těšila, ale 

nějak strašlivě jsem to neprožívala. Hruškadóttir byla původně má bakalářská práce a vedoucí 

té práce i nakladatel mě upozorňovaly, ať nečekám, že by se té knihy prodalo nějaké závratné 

množství kusů, takže jsem z toho ocenění i ohlasu byla velmi překvapená. Ve výsledku jsem 

však tu cenu vnímala, i přes všechnu radost, jako trochu paralyzující.

Paralyzující? Jak to myslíte?

Když něco vydáte a nikdo vás nezná, tak od vás také nikdo nic nečeká. Najednou tu knihu 

četlo mnoho lidí a pro mnoho z nich se stala jakousi srdeční záležitostí. Ztotožnili se s tou 

knihou. Takže se mě pořád někdo ptal, jestli už píšu něco dalšího a všichni očekávali, že 

napíšu něco stejného. Došlo mi, že je mohu spíš zklamat, nebo napsat něco, co bude vlastně 

stejné. Věděla jsem, že nic takového psát nechci, také jsem věděla, že chci asi napsat něco, co 

bude možná ještě o něco čtenářsky hůře přístupné a najednou jsem s sebou táhla ten balík 

očekávání, což není úplně příjemná situace.
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I nakladatel říkal „no tak výborně, dokud si lidé tu knihu pamatují, tak by to do roka chtělo 

vydat další knihu a asi by to i chtělo o něco více stran“ a tak podobně. Tomuhle stylu 

uvažování jsem se však nechtěla úplně podvolit.

Je podle vás Ortenova cena v rámci literární obce respektovaná?

V rámci literární obce respekt určitě má, je to dáno pravděpodobně i kvalitním složením 

poroty, díky čemuž má ta cena hned lepší zvuk. V rámci širší veřejnosti to však bude o něco 

horší, což je dáno tím, že ta cena není zas až tolik známá. 

Nezdá se vám, že by média Ortenovu cenu přehlížela?

Nepřijde mi. Mám pocit, že se média chytají každé nitky, která jim pomůže s výběrem z té 

obrovské produkce, která se dostává na trh. Možná i to je trochu důvod, proč těch cen vzniká 

stále více a více, až se v nich vlastně nikdo moc nevyzná. V tomto směru má „Ortenovka“ 

výhodu, že je už nějakým způsobem zaběhlá a lidé si ji mají s čím spojit.

Z mé dosavadní analýzy médií v rámci bakalářské práce mi vychází, že média nechává 

Ortenova cena poněkud chladnými. Neřeší její vliv na kariéru oceněných autorů ani se 

nezabývají jejím významem.

To se pravděpodobně odráží v tom, že řeknou, že se udělovala Ortenova cena a zmíní pár 

zvučných jmen z minulých let. Podle mě totiž není primárním cílem těch periodik informovat 

přímo o té ceně, ale spíše o daném titulu. Není to o tom, že by se zabývali pouze Ortenovou 

cenou, ale jednoduše zařadí ten oceněný titul do svého programu, zmíní v perexu, že zařazují 

knihu oceněnou Ortenovou cenou a zabývají se přímo textem než cenou, její porotou a tak 

podobně.

V rámci analýzy jsem četl několik rozhovorů s vámi a překvapilo mě, že v nich nepadla 

jediná otázka mířená na Ortenovu cenu, otázky směřovaly na vaše dětství nebo třeba 

literární začátky. Tušíte proč to tak bylo?

Oni to totiž byly rozhovory takřka bezprostředně po tom ocenění a to k ní člověk toho ještě 

mnoho říci nemůže, dnes už by takové otázky byly o dost smysluplnější, jako když se mě na 

to ptáte vy.

Ten způsob informování je asi i dost podmíněn způsobem, jakým novináři hledají informace a

když vezmeme v potaz fakt, že Ortenova cena nemá například webové stránky a na internetu 
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toho o ní není možné příliš mnoho dohledat, tak se není moc čemu divit. O něčem vypovídá i 

fakt, že o mém nominování mě sice informoval můj nakladatel, ale na to samotné vyhlašování 

mě nikdo nepozval. Já jsem se tehdy snažila zjistit kdy, a kde se to koná a pamatuji si, že to 

bylo velmi náročné. Mám za to, že jsou tendence té ceně udělat nějaké webové stránky, což si 

myslím, že bude mít za následek lepší, možná lépe řečeno kvalitnější, mediální ohlas.
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