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Abstrakt 

 

Jedna z prvních českých prací na téma selfpublishing. Ačkoliv si nepochopení, zakázaní 

a jinak omezení autoři v minulosti mohli vydat knihu vlastním nákladem, fenomén 

selfpublishingu, který spisovatelům s pomocí některého ze specializovaných portálů 

umoţňuje zařídit publikaci díla během několika kliknutí a velice levně, je poměrně nový. 

Větší rozmach začíná zhruba od poloviny první dekády 21. století – a to jak v zahraničí, tak 

v Česku. Jak ale tato práce ukazuje, následný rozvoj se v USA, které jsou povaţovány za 

kolébku této technologie, a v tuzemském prostředí liší. První kapitola mapuje historii 

samopublikování a dává selfpublishing do kontextu samizdatu, vydávání knih vlastním 

nákladem a vydání přes klasického nakladatele, snaţí se selfpublishing charakterizovat. 

V druhé kapitole se čtenář seznámí s technologiemi, které umoţnily nástup a rozšíření 

selfpublishingu. Třetí kapitola analyzuje projevy selfpublishingu na kniţních trzích v ČR 

a v USA, dává je do kontextu a porovnává také nejvýznamnější poskytovatele těchto sluţeb – 

a to jak ty americké, tak české. Stav, kdy se na veřejnost dostávají díla amatérských autorů, 

mnozí odborníci i zavedení spisovatelé kritizují, tato práce proto neignoruje ani kritiku, jeţ 

k selfpublishingu směřuje. Popsány jsou rovněţ vzácné příklady selfpublikujících autorů, jimţ 

se podařilo prosadit i v konkurenci knih vydaných tradičním způsobem. V závěru je popsán 

proces selfpublishingu od rukopisu po vydání. Práce je výjimečná zejména díky výpovědím 

mnoha oslovených osobností českého kniţního průmyslu i mediálních odborníků, v závěru se 

ukazuje, ţe kniţní trhy v USA a v ČR se liší – nejen velikostí, ale také vyuţíváním nových 

technologií (e-knihy), přístupem čtenářů ke knize coby k předmětu (spotřební zboţí ve 

Spojených státech versus vzácnost a symbol společenského postavení v českém prostředí). 

Proto je v obou srovnávaných zemích situace jiná. Bude ovšem zajímavé sledovat, zda se 



    
 

situace na našem trhu začne časem měnit a zda se výtky kritiků o tom, ţe takto vydávané 

tituly jsou nekvalitní a činí kniţní nabídku nepřehlednou, ukáţí jako oprávněné.  

 

Abstract 

 

One of the first Czech research papers on self-publishing. Even though unsuccessful and 

forbidden authors could publish a book on their own in the past, the current phenomenon of 

self-publishing can be arranged on-line in just a few clicks and for much cheaper. Self-

publishing began to spread since circa 2005 – in the Czech Republic and abroad 

simultaneously. This thesis shows how the development has unfolded differently in the Czech 

Republic and in the USA, which is considered the cradle of this technology. The first chapter 

of this thesis analyzes the history of book publishing and many different ways to publish 

a book, and defines self-publishing. The second chapter shows how the new technologies and 

media influenced the expansion of self-publishing. The third chapter analyzes and puts into 

context some of the Czech and the American self-publishing portals, and compares the 

providers of these services. Many professionals – editors, authors, and literary critics – 

criticize self-publishing for its amateurism and low quality content, which this work takes into 

account as well. This paper also documents some of the rare cases of self-published authors, 

who managed to succeed despite the tough competition from traditional publishing houses. In 

the last chapter the whole process of self-publishing is described from manuscript until the 

actual publishing. This thesis is unique especially due to the testimonies of many experts and 

media specialists. In conclusion it becomes obvious that the book markets in the USA and the 

Czech Republic are different – not just by the market size but also by the usage of new 

technologies (e-books) and by the attitude of readers (in the United States a book is regarded 

mostly like a disposable good while in the Czech Republic it is more of an object of art and 

social status). That is why the situation is so different in the both countries. Nevertheless, it 

will be very interesting to watch a development of the Czech book market and see whether the 

arguments of the critics were justified. 
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Úvod 

 

Kniţní průmysl patří ve svobodných zemích mezi nejméně regulovaná odvětví. Zatímco 

k otevření pekárny podnikavec potřebuje výuční list a stohy hygienických formulářů, 

k zaloţení nakladatelství stačí koncese, počáteční kapitál a chuť. S trochou nadsázky se dá 

říct, ţe nakladatelem se můţe stát kaţdý – a v České republice se tak téměř děje, v počtu 

nakladatelství na osobu patříme mezi světovou špičku. Zatímco v desetimilionové České 

republice je jedno nakladatelství na 3868 obyvatel, v Německu (největším evropském 

kniţním trhu) to je jedno nakladatelství na 5333 lidí
1
. 

Pak tu jsou ale ještě ti, kdo nechtějí vydávat knihy systematicky. Mají chuť či nutkání 

vydat jednu jedinou knihu pro sebe, své blízké či pro velice úzký okruh čtenářů. Vědci, kteří 

píší o tak specifickém tématu, které je i v akademickém prostředí pouze doménou několika 

odborníků. Básníci, kteří pochopili, ţe poezie se uţ neprodává. A spisovatelé, začínající 

autoři, jejichţ tvorba je nějakým způsobem nekonvenční. Díky novým médiím a technologiím 

si tihle všichni, kteří by dřív museli marně obíhat nakladatele či čekat na bohatého mesiáše 

nebo grant, můţou svoje dílo publikovat.  

Moje práce se bude věnovat nejenom zajímavému fenoménu jménem selfpublishing, ale 

především jeho projevům na českém kniţním trhu. Toto téma mi je jednak velice blízké – 

poprvé jsem si sám takto publikoval vlastní knihu uţ v roce 2009 – a jednak jde o jednu 

z prvních prací na toto téma v českém prostředí. Selfpublishing (někdy, zejména 

v anglofonním prostředí, se můţeme setkat i s psanou podobou self-publishing) je poměrně 

nový fenomén na světovém i českém kniţním trhu, který doposud ještě nikdo příliš nepopsal. 

S výjimkou několika populárně-naučných článků v médiích a zmínek v jiných diplomových 

pracích se tématu dosud nikdo nevěnoval důkladněji. Tato práce by tak měla mít heuristický 

význam a mohla by v budoucnu slouţit jako jeden z podkladů pro další zkoumání. 

Selfpublishing (doslovný překlad zní samovydávání) umoţňuje dychtivému autorovi vydat 

si svou knihu během pár kliknutí myší na internetu. Můţe si objednat jeden jediný výtisk do 

své knihovny jako důkaz své tvořivosti nebo celou krabici jako dárek pro své nejbliţší. Vydat 

knihu nikdy nebylo tak levné a snadné jako dnes.  

                                                             
1
 Výpočet jsem provedl na základě počtu 2585 nakladatelství v ČR, jeţ uvádí Zpráva o českém 

kniţním trhu 2014/2015 a 15 000 nakladatelství, o kterých píše Jiří Trávníček ve své knize 

Překníţkováno (str. 20). 
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V USA v polovině první dekády 21. století vzniklo několik specializovaných portálů, které 

nabízejí vytištění a svázání knihy za cenu, která zhruba odpovídá (nebo je jen o málo vyšší) 

ceně knihy od tradičního nakladatelství. Díky globalizaci to netrvalo dlouho a selfpublishing 

dorazil i do České republiky. Počátky selfpublishingu a jeho rozdíly od tradičnějšího vydání 

knihy vlastním nákladem či samizdatem představím v první kapitole. E-knihy, internet, 

levnější metody tisku, automatické přesunování výroby blíţe autorovi, aby ušetřil za 

poštovné… Ekonomika roste a technologie se rychle mění a právě díky nim je selfpublishing 

tak levný a dostupný všem horlivým autorům. To chci zmapovat ve druhé kapitole. Kniţní trh 

v USA i v Česku se ovšem samozřejmě liší. Velikostí, přístupem k novinkám ze strany 

čtenářů, i pátráním po nových talentech ze strany nakladatelů. Rozdílům mezi českým 

a americkým prostředím (včetně toho, jak je změnil nástup selfpublishingu) se budu věnovat 

ve třetí kapitole. V ní také podrobně rozeberu nejvýznamnější americké a české společnosti 

působící na poli selfpublishingu. Čtvrtá kapitola představí kritiku selfpublishingu, neboť 

podle mého je důleţité zaznamenat také názory těch, kteří se selfpublishingem nesouhlasí 

nebo v něm z nějakého důvodu spatřují hrozbu pro kniţní trh. V páté kapitole bych rád ukázal 

příběhy několika autorů a autorek, kteří se díky selfpublikovaným knihám proslavili 

a zbohatli, čímţ zbořili mýtus, ţe takto vydané knihy jsou doménou pouze zoufalých 

grafomanů a autorů, kteří na kniţním trhu nemají šanci. Některé ze selfpublikovaných knih se 

totiţ staly světovými bestsellery, které pronikly i na český kniţní trh. V šesté kapitole vyuţiji 

svoje zkušenosti se selfpublishingem a podrobně popíšu, jak vznik takové knihy probíhá od 

dokončení rukopisu po otevření hotové knihy.  

V závěru ověřím své hypotézy. Cílem práce je zjistit, zda čeští autoři vyuţívají 

selfpublishing, zda tento nový trend ovlivnil český kniţní trh a zda jsou tyto změny stejné 

jako ve Spojených státech amerických, tedy v zemi, kde selfpublishing vznikl a kde je nejvíce 

rozšířen. Předpokládám, ţe rozdíly tady budou, a ţe budou výrazné. Je například otázkou, zda 

vzhledem k velikosti českého trhu někdy selfpublikovaná kniha tuzemského autora pronikne 

na ţebříček bestsellerů. A téměř určitě svému autorovi nezajistí dostačující příjem na to, aby 

se mohl věnovat jen a pouze psaní. Přesto ale nakladatelé musí bedlivěji sledovat nové trendy 

a autory i v prostředí internetu, tedy v místě, které bylo zpočátku povaţované za útočiště 

počítačových snílků, „nerdů― (tedy příslušníků subkultury, jejíţ členové holdují hraní 

počítačových her, čtení komiksů o superhrdinech, sledování sci-fi a fantasy seriálů a následné 

diskuzi o nich) a autorů amatérských povídek (často s lechtivým námětem). A jak na to 

všechno zareaguje konzervativní český čtenář?  
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Ţijeme v době (někteří pouţívají přízvisko digitální), která nás nutí přehodnotit způsob 

konzumace médií. U zpravodajství jsme si na nové cesty k získávání informací jiţ zvykli. Ale 

jde je aplikovat také na knihy, na jeden z nejstarších nosičů sdělení? 
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Historie a vznik selfpublishingu 

 

Vydávání knih vlastním nákladem není nic nového. Vlastně se s nadsázkou dá říct, ţe 

selfpublishing je jakýsi návrat ke kořenům. Na samém začátku totiţ texty – ať uţ na papyru 

ve starověkém Řecku nebo na pergamenu během středověku – vydávali a rozšiřovali právě 

samotní autoři. Později sice začaly vznikat speciální dílny, kde skupina pracovníků 

(vzdělaných otroků ve starověku, mnichů ve středověku) opisovala stránku po stránce, ovšem 

instituce nakladatelství tak, jak ji známe dnes, vznikla aţ v 18. století, na úsvitu éry 

industrializace a mechanizace. Poměrně dlouhou dobu totiţ role tiskaře, nakladatele 

a knihkupce splývaly do jedné. Nejstarší britské nakladatelství John Murray bylo například 

zaloţeno aţ roku 1768 (existuje dodnes, ale je jiţ součástí koncernu Hachette a v roce 2002, 

kdy došlo k prodeji, byl tento prodej „nejstaršího nezávislého nakladatelství na světě― značně 

medializován
2
). 

V českých zemích největší rozvoj nakladatelských domů vypuknul v druhé polovině 19. 

století. V roce 1879 byl zaloţen Spolek českých knihkupců a nakladatelů
3
, do něhoţ se 

postupně podařilo začlenit nakladatele nejen z Prahy, ale také firmy vydávající české knihy na 

území Čech, Moravy, Slezska, a dokonce i Vídně, která v té době byla domovem mnoha 

Čechů. „Kniţní obchod v Čechách posílil své pozice natolik, ţe na zdejší knihkupce připadlo 

38 % knihkupeckých koncesí provozovaných v roce 1880 v rakousko-uherské monarchii. Na 

sklonku 19. století byla nakladatelská a knihkupecká síť v Praze a v Čechách stabilizována ve 

prospěch českého kniţního obchodu,―
4
 uvádí kniha Knihy kupovati…, jeţ mapuje dějiny 

kniţního trhu v českých zemích. „Moderní nakladatelé tedy urazili od doby, kdy se 

definitivně odděluje nakladatel od tiskaře a knihkupce, dlouhou cestu, v našich podmínkách 

také poznamenanou peripetiemi společenskými a politickými. Cestu od zakladatelských 

osobností typu Jana Otty, Josefa Richarda Vilímků, Františka Topiče, Jana Laichtera 

a dalších, kteří vybudovali velké a významné nakladatelské domy ještě za Rakouska-

Uherska,― uvádí Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006
5
. 

                                                             
2
 REYNOLDS, Nigel. Last chapter as oldest Publisher is bought out. The Telegraph. 11. 5. 2002. 

Dostupné [online] na: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1393853/Last-chapter-as-oldest-

publisher-is-bought-out.html. 
3
 TRÁVNÍČEK, Jiří; ŠIMEČEK, Zdeněk. Knihy kupovati… Praha: Academia, 2014, str. 197. 

4
 TRÁVNÍČEK, Jiří; ŠIMEČEK, Zdeněk. Knihy kupovati… Praha: Academia, 2014, str. 199. 

5 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. Praha: Libri, 2007, str. 21. 
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Zatímco český kniţní trh byl v druhé polovině 20. století plně pod taktovkou různých 

cenzurních a dozorčích orgánů vládnoucí komunistické strany, ve svobodném světě se 

nakladatelské domy začaly slučovat do větších celků. „Uţ od konce 70. let minulého století 

probíhá, zejména v západním světě, integrace nakladatelství do větších celků, jeţ v další fázi 

dokonce překračují hranice čistě kniţního světa, čímţ vznikají velké konglomeráty 

nakladatelsko-mediální. (…) Například pět největších konglomerátů kontroluje osmdesát 

procent amerického kniţního trhu.―
6
  

Selfpublishing je některými odborníky povaţován za jakousi reakci na monopolizaci trhu. 

„Teď uţ tuto hru můţe hrát kdokoliv. Dívejte se a sledujte, co dělají malí a střední nakladatelé 

teď, kdyţ mají díky technologii print-on-demand (tisku na objednávku) a e-knihám rovné 

podmínky. Dívejte se, co dělají selfpublikovaní autoři teď, kdyţ je jejich hlasy konečně 

slyšet,―
7
 vybízí Hugh Howey, autor světového bestselleru Silo, který také nejprve vyšel přes 

selfpublishingový portál (více o něm v páté kapitole).  

V České republice je situace jiná, oproti Západu zde máme zpoţdění a kniţní trh je dosud 

nebývale roztříštěný a pestrý. Kdyţ totiţ v roce 1989 padl totalitní reţim i v Československu, 

na kniţním trhu došlo k boomu. Po letech nedostatku západní odborné i oddechové literatury 

najednou nabídka dalece převyšovala poptávku. V průběhu 90. let kniţní trh střízlivěl, ovšem 

dosud „nesplaskl―. Jiří Trávníček ve své knize Překníţkováno píše o permanentní bublině. 

„Počet nakladatelů, distributorů a titulů neklesá; koncentrace jednotlivých subjektů je velmi 

pomalá. (…) Vypadá to, ţe nestabilita se na českém kniţním trhu stala jevem stabilním.―
8
 

Podle Zprávy o českém kniţním trhu 2014/2015 na našem území v roce 2014 působilo 2585 

nakladatelů. Oproti roku 2010, kdy v Česku existovalo 2769 nakladatelských subjektů, je to 

sice pokles, ovšem velice pomalý. „Podle dosud známých výsledků posílila skupina několika 

největších nakladatelů a distributorů (Euromedia Group, Albatros Media, Neoluxor, Kosmas), 

zatímco většina středních a menších subjektů spíše mírně ztrácela,―
9
 uvádí dále Zpráva, která 

vyšla v listopadu 2015. 

Dnes vidíme dvě největší soupeřící firmy na českém kniţním trhu: Albatros Media, pod 

kterou patří Albatros, BizBooks, CooBoo, CPress, Computer Press, Management Press, 

Edika, Motto, Plus, XYZ, Fragment a B4U Publishing, a Euromedia Group, pod níţ spadají 

                                                             
6
 TRÁVNÍČEK, Jiří. Překníţkováno. Brno: Host, 2014, str. 15. 

7
 HOWEY, Hugh. Winning at Monopoly. Huffington Post. 6. 5. 2014. Dostupné [online] na: 

http://www.huffingtonpost.com/hugh-howey/self-publish_b_3920534.html. 
8
 TRÁVNÍČEK, Jiří. Překníţkováno. Brno: Host, 2014, str. 26. 

9 Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Zpráva o českém kniţním trhu 2014/2015, str. 7, 11. 

Dostupné [online] na: http://sckn.cz/content/zpravy/zprava_ckt_2015.pdf. 
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značky Kniţní klub, Ikar, Odeon, Universum a YOLI
10

. Albatros Media v roce 2014 vydala 

697 titulů, Euromedia Group 474
11

. Jenţe podíl první pětky (Albatros Media, Euromedia 

Group, Univerzita Karlova, MOBA a Grada Publishing) na celkové titulové nabídce činí 

pouze 13,4 procenta
12

. Coţ je, jak uvádí Jiří Trávníček ve své publikaci Překníţkováno, zcela 

v protikladu oproti většině západoevropských zemí: „Ve Finsku tvoří podíl největších pěti 

nakladatelství 72 %, v Nizozemsku 75 % a ve Francii dokonce 78 %.―
13

 Podobný trend je 

moţno také vidět v USA, kde se například podíl 10 největších nakladatelů během 20 let 

zdvojnásobil na přibliţně polovinu kniţní produkce.
14

 Nicméně je dobré zmínit, ţe v českých 

zemích ţádný kniţní gigant, který by kontroloval a ovládal trh dle libosti, nepůsobil ani 

v období Rakousko-Uherska, ani v období první republiky. A třebaţe v době komunistické 

totality nakladatelství podléhala státní kontrole, produkce i tehdy byla rozdělena pod více 

značek. Po roce 1989 pak na český kniţní trh nevstoupil zahraniční kapitál, jako se tomu stalo 

v jiných odvětvích, ani ţádné tuzemské nakladatelství nezískalo významnou dominanci. Lze 

tedy říci, ţe kniţní monopoly v České republice nemají tradici. 

Ředitel Albatros Media Václav Kadlec například na otázku, zda „směřuje kniţní trh 

k nějaké formě oligopolu či duopolu? Na jedné straně Euromedia, na straně druhé Albatros,― 

odpověděl: „To není reálný vývoj. Kniţní trh je velmi fragmentovaný. Máme radost z 15 

procent Albatrosu, ale pořád je to jen 15 procent, neovládáme polovinu trhu. Pestrost trhu 

zůstane zachována.―
15

 Ve stejném rozhovoru navíc zmiňuje příchod selfpublishingu. „Řada 

autorů se můţe rozhodnout, ţe vlastně nepotřebuje vydavatele.― Václav Kadlec ovšem tvrdí, 

ţe tradiční nakladatelství můţe selfpublikovaným autorům nabídnout sluţby redaktorů, 

grafiků i distribuci. Selfpublishing je podle něj obchodní příleţitostí pro zaběhnutá 

nakladatelství.  

Pokud povaţujeme postupnou monopolizaci kniţního trhu jako jeden z důvodů vzniku 

selfpublishingu, můţe tomu tak být v zemích západní Evropy nebo v USA, ale v České 

                                                             
10

 Výčet značek obou společností je aktuální k lednu 2016. 
11

 Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Zpráva o českém kniţním trhu 2014/2015, str. 11. 
Dostupné [online] na: http://sckn.cz/content/zpravy/zprava_ckt_2015.pdf. 

12
 K tomuto číslu jsem došel jednoduchým matematickým sečtením počtu vydaných knih pěti 

největšími nakladateli v roce 2014 podle Zprávy českých nakladatelů a knihkupců a vypočítáním, jaký 

podíl tvoří tento součet z celkového počtu v ČR vydaných titulů (opět podle Zprávy SČKN). 
13

 TRÁVNÍČEK, Jiří. Překníţkováno. Brno: Host, 2014, str. 27. 
14 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003, str. 20. (Tabulka). 
15

 BOROVAN, Aleš: Václav Kadlec: Trilogie Padesát odstínů jsme prodali přibliţně půl milionu 

výtisků. Borovan.cz. 9. 3. 2015. Dostupné [online] na: http://www.borovan.cz/rozhovor/vaclav-kadlec-

trilogie-padesat-odstinu-jsme-prodali-priblizne-pul-milionu-kusu#more-19868. (Kdyţ pan Kadlec 
hovoří o „15 procentech―, zřejmě má na mysli podíl na zisku z celkového objemu českého kniţního 

trhu, pozn. aut.). 



 

  19  
 

republice, která je specifická vysokým počtem nezávislých nakladatelství, nikoliv. Od 90. let 

v naší zemi i bez finanční podpory velkých nakladatelství nebo státu vznikla celá řada 

alternativně zaměřených či velice úzce specializovaných kniţních subjektů (např. literární 

kavárna a nakladatelství Fra, nakladatelství knih pro děti Baobab a další), takţe selfpublishing 

spíše neţ z nutnosti do Česka přišel v návaznosti na trend ze zahraničí. A výše uvedená 

specifika českého kniţního trhu mohou být důvodem (přesněji řečeno jedním z nich, spolu se 

stále nerozvinutým trhem e-knih a menší velikostí celého trhu), proč u nás samopublikování 

není dosud tak rozšířené jako například ve Velké Británii či ve Spojených státech. 

Selfpublishing v dnešní podobě, tedy vydání knihy přes některý z internetových portálů 

jako například Lulu.com nebo Blurb ve Spojených státech či Knihovnicka.cz v Česku, se 

začal více rozšiřovat v polovině první dekády 21. století. Uţ v roce 2000 skupinka spisovatelů 

zaloţila firmu BookSurge, která nabízela sluţby spojené s publikováním knihy, tisk knih na 

objednávku, a především autorům nabízela udrţet si kontrolu nad zisky ze svých děl. Firmu 

BookSurge v roce 2005 koupil internetový gigant Amazon.com a později ji přejmenoval na 

CreateSpace
16

. Jako jedna z prvních dosud fungujících společností zaměřených na 

selfpublishing byla v roce 2002 zaloţena firma Lulu.com, o tři roky později následoval Blurb 

(o těchto a dalších společnostech se podrobněji rozepíšu v jedné z dalších kapitol). Česko 

tento trend zasáhl relativně brzy. Praţská firma PowerPrint si technologie pro malonákladový 

tisk pořídila uţ mezi lety 2003–2004
17

, brněnská Knihovnicka.cz v roce 2007. 

V této době se v českých mainstreamových médiích objevuje také jeden z prvních článků 

o selfpublishingu. „Vyšla mi kníţka ve Španělsku. Vlastně tam ji pouze vytiskli, ale vydali ji 

v Británii. Dosavadní náklad je vyprodaný. Koupil jsem si jeden kus. Ale vzhledem 

k očekávanému zájmu se kníţka bude tisknout ještě mnohokrát. Má dobrou šanci dosáhnout 

prodeje deseti, dvaceti nebo i třiceti výtisků,―
18

 píše Miloš Čermák v úvodu své publicistické 

statě o selfpublishingu a hned na začátku tak uvádí hlavní specifika tohoto nového trendu. 

Všímá si také toho, ţe v principu nejde o nic nového: „Pro neúspěšné spisovatele, grafomany 

nebo autory, jejichţ díla nevyhovují masovému vkusu, to byla vţdy poslední moţnost, jak se 

stát ‚publikovaným autorem‘. Prostě sáhnout do kapsy a vydat si kníţku za své.―
19

 Podle 

                                                             
16

 Oficiální webové stránky firmy CreateSpace. Dostupné [online] na: 
https://www.createspace.com/AboutUs.jsp. 

17
 Oficiální webové stránky firmy PowerPrint. Dostupné [online] na: http://www.powerprint.cz/o-

nas/historie. 
18

 ČERMÁK, Miloš. Revoluce dlouhého ocasu. Reflex. 31. 8. 2007. Dostupné [online] v placeném 
archivu Reflexu. 

19
 Tamtéţ. 
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Čermáka jsou převratné především technologie, které dnes umoţňují vydat titul v nízkém 

nákladu a přitom velice levně. Svůj článek, který patří mezi nejlepší česky napsané texty 

o fenoménu samovydávání, neboť stručně zachycuje všechny jeho výhody i nevýhody, 

zakončil optimisticky: „Ať mi nikdo neříká, ţe tohle není revoluce.―
20

 

Tuto „revoluci―, nebo přinejmenším vzestup selfpublishingu, nepochybně umoţnilo 

rozšíření internetu, e-knih a levnější moţnosti tisku. Ale svůj podíl určitě mělo i společenské 

ovzduší. 

S příchodem sociálních sítí generace tzv. „Millenials― začala na Facebook, Instagram, 

YouTube, Tumblr či Pinterest nahrávat výsledky své kreativní práce. Na YouTube se 

například začaly objevovat kanály s tématikou „Jak na…―. Místo tří teček si můţete doplnit 

cokoliv od make-upu po výrobu hrníčku z keramické hlíny. Tumblr začínajícím pisálkům 

nabízí prostor, kam můţou psát svoje pocity, básničky nebo povídky. Pinterest zase umoţňuje 

nahrávat své obrázky a fotografie a sdílet je s přáteli či dalšími uţivateli. V angličtině se 

tomuto trendu říká „Do-It-Yourself― (v překladu doslova „udělej si sám―), zkráceně „DIY―. 

„Jedna z nejlepších částí DIY projektu je moţnost sdílet ho s celým světem. Ať uţ se jedná 

o tweet nebo o fotku na Instagramu, příslušníci generace Millenials milují, kdyţ se s tím 

můţou pochlubit svým přátelům nebo síti kontaktů,―
21

 píše Millennial Marketing, web 

o marketingu zaměřeném na generaci Y. „Vzrušující část na trendu DIY je, ţe z něj vzniká 

mnohem víc neţ jenom řemeslné výrobky a umělecká díla. Millenials nyní řídí některé 

z nejúspěšnějších startupových firem – protoţe chtěli rozvinout vlastní nápady, značky 

a názory. Kdyţ příslušník této generace nemůţe najít to, co chce nebo potřebuje, prostě si to 

udělá sám.―
22

 

Dá se tedy říct, ţe selfpublishing je stejně jako například občanská ţurnalistika na různých 

blozích nebo amatérské YouTube videokanály součástí tohoto nového trendu. Trendu, který 

by zřejmě bez internetu a nových médií nikdy nevznikl. S touto teorií souhlasí i Šárka 

Kadlecová, redaktorka ze společnosti Euromedia Group: „S DIY trendem to určitě souvisí. 

(…) Ta touha se někde prezentovat tady byla vţdycky, jenom moţnosti jsou teď větší.―
23

  

Co se týče vydávání knih, můţeme obecně rozlišit čtyři způsoby, jak k tomu dochází. 

                                                             
20 Tamtéţ.  
21

 FROMM, Jeff. Generation Y Has Become Generation DIY. Millennial Marketing. Prosinec 

2013. Dostupné [online] na: http://www.millennialmarketing.com/2013/12/generation-y-has-become-

generation-diy/. 
22

 Tamtéţ 
23

 Rozhovor autora s Šárkou Kadlecovou z října 2015. Viz přílohy. 
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1. Vydání knihy tradičním nakladatelstvím 

Jedná se dnes o nejběţnější způsob publikování knihy. Nakladatelství autorovi kromě 

finanční odměny za rukopis zajistí také redakční (úpravy, korektury, sazba) a grafické práce 

(design stránek, návrh obálky), propagaci (reklamní plakáty, poutače na internetu, PR texty 

v médiích) a distribucí do knihkupectví. Nakladatelství získává většinový podíl ze zisku, 

odměna autorovi je obvykle v jednotkách procent. Vladimír Pistorius ve své studii Jak se dělá 

kniha uvádí, ţe práce nakladatelství sestává ze šesti základních činností: akvizice rukopisů 

(„vyhledávat nové tituly, autory, jakoţ i vhodné knihy, vydávané v zahraničí―
24

), 

autorskoprávní agendy („vydání kaţdé knihy by mělo být úplně a korektně ošetřeno 

autorskoprávně―
25

), redakční přípravy (lektorské posudky, úpravy redaktora, typografie, 

korektura atd.), výroby knih („organizační a finanční zajištění polygrafických prací―
26

), 

marketingové přípravy a propagace titulů (autogramiády, plakáty, inzerce, recenzní výtisky) 

a samotného prodeje („fakturovat jednotlivé dodávky, zajišťovat skladování neprodaných 

zásob, (…) hledat nové odbytové cesty―
27

). 

Dnešní nakladatelé samozřejmě nemohou ignorovat ani trend e-knih. Zatímco některé 

společnosti nabízejí elektronickou verzi pouze těch nejţádanějších titulů, další vydávají e-

knihu souběţně s tou papírovou. E-knihy ovšem zatím mají na českém kniţním trhu pouze 

velice malý podíl, Zpráva SČKN uvádí, ţe v roce 2014 to bylo přibliţně 1,67 procenta (oproti 

například čtvrtinovému podílu na kniţním trhu ve Velké Británii)
28

. 

 

2. Vydání knihy vlastním nákladem  

Tento způsob byl obvyklejší v době, kdy ještě neexistovala instituce nakladatele. Autor si 

kromě napsání rukopisu sám zajišťuje redakční úpravy, grafiku, musí také najít tiskárnu, která 

bude ochotna mu knihu vydat v poţadovaném počtu výtisků. Nejnáročnější je sehnat 

distributora, případně zajistit, aby se jeho kniha dostala ke čtenářům. Po zaplacení těchto 

sluţeb mu zůstává veškerý zisk z prodeje.  

                                                             
24

 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003, str. 106–107. 
25

 Tamtéţ. 
26

 Tamtéţ. 
27

 Tamtéţ.  
28

 Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Zpráva o českém kniţním trhu 2014/2015, str. 20. 

Dostupné [online] na: http://sckn.cz/content/zpravy/zprava_ckt_2015.pdf. 
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Do této kategorie můţeme zařadit také autorské knihy, bibliofilská vydání či takzvané 

„krásné tisky―, kdy je spisovatel nejen autorem textu, ale často také autorem výtvarné podoby, 

případně není autorem, ovšem výtvarná úprava má pro dílo zásadní význam. Mnoho takových 

knih je uměleckými díly samo o sobě. Jde o tituly pečlivě připravované, drahé a obvykle – 

stejně jako například obrazy nebo grafiky – určené převáţně sběratelům a autorovým 

přátelům. 

Za předchůdce autorských knih můţeme povaţovat ručně opisované a bohatě zdobené 

středověké knihy jako britský Evangeliář z Lindisfarne, Evangeliář z Durrow, českou 

Kosmovu kroniku či známý Codex Gigas. Po vynálezu knihtisku, kdy bible, kroniky a bestiáře 

začalo být jednodušší a levnější tisknout ve velkém nákladu, se ručně tvořené knihy staly 

doménou umělců. Jedním z nejvýznamnějších autorů autorských knih byl britský básník 

William Blake (1757–1827), který své knihy nejen sám napsal a ilustroval, ale také na 

vlastním tiskařském stroji vytiskl, vyzdobil barvami, svázal a poté sám prodával.  

Z českých autorů podobným způsobem tvořil svérázný spisovatel a výtvarník Josef Váchal. 

„Váchalovy knihy vycházejí v nepatrných nákladech (Píseň strašlivá o bezpříkladném mravů 

zplundrování v deseti exemplářích, 1913, Mystikové a vizionáři v 50 českých a 350 

německých výtiscích), mnohé zůstávají v rukopisech. Pro všechny je charakteristická úzká 

vazba textu na výtvarný doprovod, zejména vynikající dřevoryty.―
29

 V meziválečném období 

bibliofilie a autorské knihy vznikaly především mezi umělci nových avantgardních směrů, 

jako byl surrealismus a futurismus. „Pro aktivity surrealistů je charakteristické prolínání 

výtvarných a literárních aktivit – nejde jen o souvislost výtvarných děl s básnickými texty 

Jindřicha Štyrského, o realizované básně Jindřicha Heislera a Toyen, ale i o rozvoj metody 

koláţe (Teige), či Nezvalovu Dekalkománii z Absolutního hrobaře. (…) Řada důleţitých 

textů v tomto období nebyla vydána nebo vyšla jako bibliofilie v nepatrném nákladu pro 

soukromé zájemce,―
30

 uvádí příklady knih, jeţ avantgardní umělci vydali vlastním nákladem, 

Dobrava Moldanová. Za zmínku stojí, ţe zmiňovaný Karel Teige, ač bibliofilie dělal, přitom 

nebyl jejich příznivcem. Bylo to z toho důvodu, ţe v souladu se svým levicovým smýšlením 

chtěl nabídnout umělecky a kvalitně provedené knihy všem. „Zrušil protiklady kniţních úprav 

z přelomu 19. a 20. století, kdy vycházely na jedné straně strojově tištěné knihy ve velkých 

nákladech a na straně druhé soukromé tisky o pár kusech, vydávané nezřídka samými autory. 

                                                             
29

 MOLDANOVÁ, Dobrava. Česká literatura v období modernismu (1890 – 1918).  Ústí nad 

Labem: PF UJEP v Ústí nad Labem, 1996, str. 94. 
30

 MOLDANOVÁ, Dobrava. Česká literatura v období avantgardy (1918 – 1945). Ústí nad 

Labem: PF UJEP v Ústí nad Labem, 2002, str. 61. 
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Oba tyto přístupy Teige propojil prostřednictvím nové typografie, jejíţ rozpětí dovolovalo 

sloučit běţné i výlučné, srozumitelné i průkopnické. Teigův vztah k typografii zůstával 

neobyčejně tvůrčí. Rozvíjel jak řešení proveditelná podle jeho návrhu kýmkoli dalším, tak 

řešení jedinečná a neopakovatelná. Věnoval se titulům pro masy a zároveň omezeným 

bibliofiliím, vycházejícím často jen ve stovce výtisků.―
31

 

Od nástupu jednoduššího a uţivatelsky příjemnějšího selfpublishingu je tento alternativní 

způsob vydání knihy na ústupu a dnes ho vyuţívají především umělci jako způsob vyjádření. 

 

3. Samizdat 

„Samovolně (ineditně) vydávaná literatura; mimo edice a povolení, jde o ten druh 

literatury, kterou by panující reţim nepovolil.―
32

 V českých zemích samizdatová literatura 

vycházela v letech 1948–1989, k jejímu publikování byl nejčastěji pouţíván průklepový papír, 

čímţ docházelo k markantnímu zhoršení kvality tisku pro některé výtisky. Ovšem našly se 

i výjimky – někteří „vydavatelé pojímali svou činnost jako koncepční a po ediční i výtvarné 

stránce pokud moţno profesionální (Edice Petlice, Expedice, Kvart, Krameriova expedice 

aj.).―
33

  

V samizdatu mohou vycházet tituly domácí (díla mrtvých či nepohodlných autorů) 

i překlady zahraničních děl a dělit na kategorie by šlo dál. „Existoval politický samizdat, 

náboţenský samizdat, ale například téţ trampský samizdat. (…) Spojuje je ‚pouze‘ absence 

vnější svobody a tolerance, jíţ byli jejich vydavatelé i čtenáři po dobu totalitních reţimů 

vystaveni.―
34

 

Samizdatová literatura obvykle vychází „načerno― – překladatelé nemají licenci majitele 

práv, nedaní z ní zisk. Je ovšem nutno podotknout, ţe knihu nepublikují primárně za účelem 

zisku, nýbrţ kvůli šíření myšlenek a ideálů, které by v totalitním reţimu oficiálně vyjít 

nemohly.  

 

4. Selfpublishing 

Selfpublishing je vlastně vydání knih vlastním nákladem, ale umoţňuje vše připravit 

k tisku na jednom místě – obvykle na speciální internetové stránce. Autor nemusí obíhat 
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 SRP, Karel. Karel Teige a typografie. Praha: Arbor vitae, 2009, str. 7. 
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 TRÁVNÍČEK, Jiří; ŠÍMEČEK, Zdeněk. Knihy kupovati… Praha: Academia, 2014, str. 480. 
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 PŘIBÁŇ, Michal; JAREŠ, Michal. Úvahy o samizdatu. Biblio. Listopad 2015, str. 21. 
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tiskárny, grafiky, korektory, vše během několika kliknutí myší vyřídí jednoduše přes svůj 

počítač. Pokud chce u svého díla korektury nebo lepší obálku, můţe si připlatit. Většina 

selfpublishingových portálů navíc autorům dovoluje plně kontrolovat zisky, nastavit si vlastní 

cenu a díky malonákladovým technologiím vydání jednoho jediného výtisku není o mnoho 

draţší neţ podobně vypadající kniha v knihkupectví. 

Ještě jednodušší a rychlejší je vytvořit přes některý ze selfpublishingových webů vlastní e-

knihu, logicky totiţ odpadá problém tisku a čekání na dodání papírového díla. Některé 

internetové obchody jako globální Amazon.com nebo české Palmknihy uţ dokonce e-knihy 

nezávislých, selfpublikovaných autorů nabízejí vedle těch, které vyšly pod hlavičkou 

některého z klasických nakladatelství. Jsme tedy svědky procesu jakési demokratizace trhu 

s e-knihami.  

Nevýhodou selfpublishingu je, ţe takto vydaná kniha (je jedno, zda papírová nebo 

elektronická) se obvykle ani zdaleka nedostane k tolika čtenářům, ke kolika by se dostala, 

kdyby vyšla pod hlavičkou tradičního nakladatelství. Samotný autor, i kdyţ k propagaci 

vyuţije sociální sítě, totiţ nemá přístup k distribučním kanálům, jeţ ovládají firmy působící 

na kniţním trhu řadu let. 

 

Navzdory tomuto rozlišení do čtyř kategorií je nutno si ale uvědomit, ţe jde o tu samou 

činnost, zpravidla jen prováděnou jinými prostředky a v jiném mnoţství. Miloš Čermák 

například mezi vydáním knihy vlastním nákladem a selfpublishingem nevidí rozdíl
35

. Já však 

pro přehlednost doporučuji kvůli historickému kontextu (selfpublishing povaţuji skutečně za 

nový fenomén) a výše zmiňovanému způsobu práce mezi těmito dvěma aktivitami rozlišovat 

– selfpublishing probíhá od nahrání rukopisu aţ po objednávku hotového díla na jedné 

internetové stránce, vydání knihy vlastním nákladem vyţaduje kontaktovat více lidí či 

podnikatelských subjektů. Podle Miloše Čermáka dnes začínají splývat i selfpublishing 

a tradiční nakladatel. „Zásadní rozdíl mezi vydavatelem profesionálním a amatérským vidím 

ve dvou věcech. Zaprvé je to práce s rukopisem… Ale dneska je spousta nakladatelů v Česku, 

kteří na tu redakční činnost taky kašlou – neudělají ani korektury, vezmou rukopis a uţ to jede 

z tiskárny. A druhá věc je distribuce. Největší problém v Česku je najít slušného 

distributora,―
36

 říká s tím, ţe roli distributora můţe převzít internet. Miloš Čermák má 

částečně pravdu. Kvůli konkurenčnímu boji, šetření a snaze dostat české vydání na trh co 
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nejdříve po vydání originálu na redakční práce není tolik času a kritici uţ několik let 

upozorňují na neklesající výskyt překlepů a chyb v knihách. „Snaha otáčet peníze co 

nejrychleji nutí nakladatele naopak výrobní čas knihy neustále zkracovat. A nedostatek 

zkušených redaktorů se kompenzuje tím, ţe se nabírají nezacvičení studenti,―
37

 popisují 

nelítostnou praxi autoři publikace Knihy kupovati… Na druhou stranu pořád existuje řada 

nakladatelství, které redakční i typografické úpravě vydávané knihy věnují velkou péči, proto 

slova Miloše Čermáka o tom, ţe uţ téměř neexistuje rozdíl mezi profesionálním 

a amatérským nakladatelem, je třeba brát s rezervou.  

Je ovšem fakt, ţe s vzestupem nakupování přes internet odpadá potřeba mít někoho, kdo 

zajistí převoz knihy z tiskárny do obchodu. Kamenná knihkupectví oslabují ve prospěch e-

shopů, které knihy nabízejí za niţší ceny díky tomu, ţe nemusejí platit nájem a další výdaje 

s provozem kamenného obchodu spojené. Důsledkem je pomyslná spirála zavírání tradičních 

knihkupectví opět ve prospěch internetových obchodů. „V roce 2014 pokračoval na kniţním 

trhu trend posledních let, a sice úbytek tradičních, většinou malometráţních knihkupectví na 

zavedených místech v centrech měst. Tendence českého knihkupeckého trhu směřuje ke 

vznikání velkých knihkupeckých sítí a kniţních domů. (…) Velkým problémem je také podle 

knihkupců expanze a hlavně zlepšování sluţeb internetových obchodů, které na jednom místě 

nabízejí často desítky tisíc titulů skladem a jsou schopny dodat zboţí konečnému spotřebiteli 

ve velmi krátkých dodacích lhůtách.―
38

  

Na internetu je mnohem snazší prodat knihu vydanou vlastním nákladem. I na tom 

nejzákladnějším blogu se k ní můţe s vyuţitím správných klíčových slov či odkazů na 

sociální sítě dostat mnohem více lidí, neţ kdyby se začínající autor pokoušel protlačit do 

kamenných knihkupectví ve svém městě. Představa internetu coby všudypřítomného zdroje 

informací ve 21. století musí bojovat s představou internetu coby největšího světového trţiště. 

Umístit knihu do virtuálního obchodu je jednodušší neţ obcházet majitele prodejen či 

domlouvat se s nakladateli a kniţními distributory. Tato pohodlnost můţe být jedním 

z důvodů, proč někteří autoři volí selfpublishing a prodej knih přes internet.  

„Internetový prodej je ideální pro propojení nabídky a poptávky zboţí. Zejména takového, 

o něţ není obecný zájem,―
39

 píše Miloš Čermák ve svém článku o selfpublishingu.  
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Většina výše uvedených selfpublishingových portálů má vlastní e-shop, kde lze 

samopublikované knihy zakoupit. Pokud nemá vlastní obchod, pak má často smlouvu se 

zavedenými internetovými knihkupci. Například Lulu.com má jak vlastní e-shop, tak 

umoţňuje autorům prodávat svoje knihy na Amazonu a na webu knihkupectví Barnes 

& Noble. 

Byla by chyba povaţovat v dnešní době selfpublishing za okrajovou záleţitost. Kaţdý rok 

se počet titulů, které si autoři vydají a sami prodávají přes některý z výše uvedených webů, 

zvyšuje a díky dostupnosti a nízké ceně můţeme hovořit o masifikaci selfpublishingu. 

V Británii například mezi lety 2013 a 2014 prodej selfpublikovaných knih vzrostl o 79 

procent a podle deníku The Guardian v roce 2014 měly tímto novým způsobem vydané knihy 

5procentní podíl na kniţním trhu
40

. V roce 2015 na Frankfurtském kniţním veletrhu 

společnost Nielsen, jeţ se zabývá výzkumem a měřením médií, zveřejnila, ţe ve Spojených 

státech amerických mezi lety 2014 a 2015 „selfpublikované knihy vyrostly ze 14 na 18 

procent objemu kniţního trhu―
41

.  
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Vše je moţné díky technologiím 

 

Za těch sto let, od poloviny 19. století do poloviny 20. století, se západní svět změnil 

k nepoznání. Tam, kde dřív zprávy vozili poslové na koních či pošťáci v droţkách, se 

najednou objevila ţeleznice. Přes oceán začaly pravidelně vyplouvat obří lodě, v ulicích se 

objevily první automobily a nebe přestalo být výsadou ptáků. Informační tok se zrychlil díky 

vynálezům telegrafu a telefonu. Tištěná média se dostala i na stoly těch nejniţších vrstev… 

Oproti tomu v druhé polovině 20. století můţeme pozorovat zpomalení těchto velkých 

změn. Poté, co lidstvo přistálo na Měsíci, jako by se najednou pozornost inţenýrů a vědců 

zaměřila od velkolepých cílů k těm drobným maličkostem, které usnadňují kaţdodenní ţivot. 

Podle některých historiků byly nové technologie druhé poloviny 20. století natolik převratné, 

ţe tuto dobu označují za počátek informačního věku (někteří pouţívají spojení „digitální 

věk―). „Pokud jde o média a mediální produkci, celá poslední dekáda 20. století se odehrála 

ve znamení technologické konvergence komunikačních technologií zaloţené na vyuţití 

digitalizace dat―
42

 píše se v Dějinách českých médií.  

Počítače výrazně usnadnily i nakladatelskou činnost. Najednou se sazba i korektura mohla 

dělat pohodlně z jednoho místa – od psacího stolu. Takzvaný „desktop publishing― (DTP), 

který se objevil v 80. letech, výrazně usnadnil práci s rukopisem a přípravu knihy pro tisk. 

Například v případě překlepu na počítači jiţ není nutné likvidovat celou stránku jako dříve na 

psacím stroji, stačí chybu jednoduše smazat a opravit. 

V českých zemích „nastala revoluce v počítačové sazbě začátkem devadesátých let,―
43

 po 

pádu komunistického reţimu a liberalizaci kniţního trhu. V České republice se začaly 

objevovat první počítače ve vlastnictví soukromých osob a firem. Ukázalo se, ţe pro 

nakladatele je počítač nutností a i ty nejkonzervativnější firmy na ně kvůli konkurenčnímu 

boji byly nuceny přesedlat, jinak by nestíhaly nápor nových titulů, které po letech strádání 

lační čtenáři kupovali ve velkém. „Počítače znamenaly naprostou demokratizaci sazby. Místo 

hrstky vyvolených jedinců, kteří seděli v tiskárnách u sázecího stroje, mohl najednou sázet 

úplně kaţdý. Stačilo pořídit jednoduché počítačové vybavení a mohli jste konkurovat 

i největším institucím.―
44

  

                                                             
42

 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 

2011, str. 358. 
43

 BLAŢEK, Filip; KOČIČKA, Pavel. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000, str. 1. 
44

 BLAŢEK, Filip; KOČIČKA, Pavel. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000, str. 2. 



 

  28  
 

Pro selfpublishing je počítač důleţitý z toho důvodu, ţe na něm kromě napsání samotného 

díla člověk můţe knihu také připravit do sazby a nahrát do některé z šablon na 

specializovaných portálech. K tomu je samozřejmě potřeba internet, čímţ se dostáváme 

k další technologii, jeţ umoţnila vzestup selfpublishingu.  

„Největší změnou s dalekosáhlými důsledky ekonomickými, kulturními i společenskými 

byl ale rozvoj digitalizovaného telekomunikačního spojení satelity a optickými vlákny 

a nástup globálních počítačových sítí,―
45

 píší o internetu autoři publikace Dějiny českých 

médií. Někteří odborníci dokonce hovoří o „třetí informační revoluci―
46

 po vynálezu písma 

a knihtisku. Internet, ačkoliv nejvíce proměnil trh s denním tiskem, rozhlas a televizi, 

samozřejmě ovlivnil i kniţní trh. „Internet jako ‚síť sítí‘ se postupně stala alternativou 

k ‚tradičním‘ způsobům komunikace, ať jiţ osobní, nebo veřejné.―
47

 Nakladatelům, stejně 

jako jiným podnikatelům, výrazně usnadnil komunikaci – ať uţ tu interní mezi zaměstnanci, 

nebo tu směrem ven, k novinářům. Od 90. let internet kromě komunikační funkce získává 

také funkci komerční s tím, jak vznikají první internetové obchody (e-shopy). Také tento 

moment je pro nakladatele důleţitý, neboť získávají další cestu, jak svou produkci dostat 

k zákazníkům.  

Pro selfpublishing je internet klíčový nejen proto, ţe na něm můţou autoři svému dílu dát 

podobu knihy (i bez internetu existuje řada aplikací či programů, které nabízejí kompletní 

redakční sluţby), ale především proto, ţe své dílo můţou stisknutím jediného tlačítka rovnou 

odeslat do tiskárny, kde získá hmotnou formu. Díky internetu je také selfpublikovaná kniha 

dostupná daleko širšímu publiku, které si ji můţe snadno vyhledat. 

Selfpublishing za svůj vznik a masové (jak uţ jsem zmiňoval v předchozí kapitole, takto 

vydané knihy měly v roce 2015 18procentní podíl na americkém kniţním trhu, takţe termín 

„masové― lze skutečně pouţít) rozšíření velkou míru vděčí také vynalezení malonákladového 

tisku a takzvaného print on demand. „Jedná se o tisk na speciálních zařízeních, do nichţ je 

moţno předat předlohu ve formě počítačového postscriptového souboru nebo souboru typu 

PDF. Přenos barvy na papír se pak děje na principu podobném principu kopírek. Zvláštností 

tohoto tisku je, ţe vyţaduje minimální náklady na přípravu stroje. A tak, i kdyţ náklady na 

vlastní tisk jsou vyšší neţ u ofsetového tisku, celkové náklady jsou při malých počtech kopií 
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niţší. Technologií POD lze vytisknout (či dotisknout) v dostupné ceně i několik málo výtisků 

(případně i výtisk jediný).―
48

 Právě na tom, ţe si autor můţe nechat vytisknout jednu jedinou 

kopii svého díla, je zaloţen úspěch selfpublishingových společností jako Lulu.com nebo 

Blurb. V posledním desetiletí se také objevily první automaty, které dokáţí z počítačového 

souboru vytvořit papírovou knihu na počkání. O tom se zmiňuje také Miloš Čermák: 

„V Londýně [jsem před lety] narazil na automat, kam člověk strčí USB, hodí do toho dvacet 

liber a vyjede mu normálně vytištěná a svázaná kníţka, paperback.―
49

 Jedná se zřejmě 

o přístroj fungující na stejném principu jako Espresso Book Machine, jehoţ vylepšenou verzi 

představila společnost Xerox na paříţském kniţním veletrhu v roce 2015. „Vyberte si na 

monitoru textový soubor a za pět minut vám stroj vyplivne vytištěnou knihu, svázanou 

a v odpovídající obálce. To dosud bývalo moţné jen ve sci-fi, ale stroje, které to dokáţou, uţ 

existují – a přitahují pozornost nakladatelů i veřejnosti,―
50

 informoval server Lidovky.cz. 

Tento výčet nových technologií, které přispěly k rozšíření selfpublishingu, samozřejmě 

nemůţe ignorovat e-knihy, zvlášť kdyţ podle některých statistik je 31 procent všech 

elektronických knih prodaných přes internetový obchod Amazon.com selfpublikovaných
51

. 

Počátky e-knih jsou úzce spjaty s počátkem ambiciózního internetového Projektu Gutenberg, 

který si dal za cíl zdigitalizovat a uchovat nejdůleţitější texty lidské historie (a také ty, jimţ 

propadla autorská práva a staly se veřejným vlastnictvím). „Jakmile se kniha či jiný soubor 

dat (včetně obrázků, zvuků či 3D modelů) uloţí do počítače, tak můţe být pořízeno libovolné 

mnoţství kopií. Kaţdý na světě, a dokonce i mimo náš svět (díky satelitnímu vysílání) můţe 

získat kopii knihy, jeţ byla uloţena do počítače.―
52

 To je filozofie Projektu Gutenberg, který 

v 70. letech ve Spojených státech amerických spustil Michael Hart. Aby Hart mohl data 

jednoduše ukládat a skladovat, vymyslel v roce 1971 formát elektronické knihy
53

. Třebaţe 
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zpočátku e-knihy měly být dostupné všem a zdarma (coţ ostatně Projekt Guteneberg stále 

splňuje), na začátku 21. století se s rozšířením počítačů, internetu a prvních čteček 

elektronické knihy dostávají do hledáčku komerčních nakladatelů coby nová platforma pro 

prodej masových titulů. 

E-knihy se nejrychleji prosadily ve Spojených státech amerických, zvláště poté, co 

společnost Amazon představila svou čtečku Kindle. „Evropa, na rozdíl od USA, se i tady 

ukazuje být zdrţenlivější, přičemţ české prostředí vykazuje jisté zpoţdění,―
54

 přesto prodeje 

pomalu rostou. Čeští propagátoři elektronických knih vyzdvihují, ţe „uţ několikátý rok po 

sobě zaznamenáváme téměř stoprocentní nárůst trţeb oproti roku předcházejícímu.―
55

 Kdyţ 

jsem se ovšem bavil s některými lidmi z nakladatelského prostředí, mnozí nezastírají, ţe e-

knihy často dělají spíše z povinnosti, aby nezaostávali za konkurencí. „Myslím, ţe se od toho 

očekávalo víc,―
56

 prohlásil Jindřich Jůzl, šéfredaktor nakladatelství Odeon. E-knihy si na sebe 

totiţ často ani nevydělají. „Náklady u elektronické knihy se dají vyčíslit pouze procentuálně, 

protoţe nevíte, kolik prodáte výtisků, jeden den to je tak a druhý den úplně jinak,―
57 popsal 

například pro iDnes.cz problémy s vydáváním e-knihy Marek Turňa z nakladatelství Kniha 

Zlín. Momentálně mají na českém trhu elektronické knihy podíl kolem 1,67 procenta a v roce 

2014 se u nás podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů legálně prodalo přibliţně milion 

e-knih. 

Velkým problémem na českém trhu je rozšířené pirátství. Fakt, ţe řada aktuálních novinek 

se záhy po vydání ocitá volně ke staţení na serverech jako je Uloţ.to, mnohé nakladatele od 

elektronických knih odrazuje. „Velké procento čtenářů, kteří stahují ilegálně knihy, skutečně 

neví, kolik práce za knihou stojí a jaké problémy nám nelegální sdílení způsobuje. (…) Co 

budou číst, aţ nás svým jednáním donutí přestat vydávat jejich oblíbené autory?―
58

 ptá se 

Karin Lednická, ředitelka nakladatelství Domino. 
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V USA tvoří e-knihy přes 28 procent
59

 kniţního trhu, ve Velké Británii zhruba 25 procent, 

v sousedním Německu kolem 10 procent, ve Španělsku mají elektronické knihy podíl zhruba 

3 aţ 5 procent na celkovém trhu a ve Francii to je 2,7 procenta
60

. Všimněme si, ţe 

v anglofonních zemích jsou e-knihy výrazně rozšířenější.  

„E-knihy doručované internetem mají řadu zcela nesporných výhod,―
61

 uvádí Vladimír 

Pistorius a jako příklady uvádí okamţité staţení po zaplacení, čili ţe čtenář můţe začít číst 

ihned, ačkoliv ještě před pěti minutami vůbec netušil, ţe daná kniha existuje. Dále „prakticky 

zcela odpadají polygrafické náklady. To vede ke sníţení cen elektronických knih oproti 

cenám knih papírových. Pro nakladatele to přináší navíc velké kapitálové ulehčení, neboť 

nemusí vést velký sklad vytištěných, ale neprodaných knih,―
62

 píše Pistorius ve své studii Jak 

se dělá kniha. To je velice důleţité také pro autory, kteří svou knihu vydávají svépomocí. 

Mnoho selfpublikovaných knih vychází pouze v elektronické verzi, coţ díky masovému 

rozšíření čteček a tabletů uţ zvláště na anglojazyčném trhu neznamená téměř ţádné 

znevýhodnění, moţná dokonce naopak. Takto vydaný titul je k dispozici okamţitě a pro 

tituly, které čtenář neplánuje číst vícekrát, se hodí. E-knihy proto dominují v levné oddechové 

literatuře, zvláště v ţánrech jako romantika, sci-fi nebo fantasy
63

. 

Pistorius ovšem také varuje, ţe „pokud trh s e-knihami získá větší podíl na trhu s knihami 

na úkor knih papírových, můţe nastat zhroucení velkého mnoţství knihkupectví a následně 

pak celého trhu s klasickými knihami.―
64

 Třebaţe e-knihy získávají rok od roku větší a větší 

část pomyslného koláče, dosud ţádný problém nenastal. Jsme dokonce svědky toho, jak 

některé firmy svou politiku zakládají právě na e-knihách (na globálním trhu Amazon, v Česku 

například Palmknihy). Je ovšem pravda, ţe papírových knih se zatím stále prodává 

mnohonásobně víc a čtenáři si často kromě e-knihy koupí i papírový výtisk do své knihovny, 

coţ souvisí s emocionálním vztahem k papírovým knihám a s obavami z toho, ţe 

o nehmotnou knihu mohou snadno přijít.  
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V poslední době lze často slyšet názory, ţe papírové a elektronické knihy vedle sebe budou 

koexistovat stejně jako například gramofonové desky a digitální hudba. „Říkalo se, ţe do pěti 

let budou všichni číst jenom e-knihy, ţe papírová kniha je odsouzena k zániku a tak dále. 

Zpočátku všichni měli nadšená očekávání, ale teď se to zase začíná srovnávat. Boom polevil, 

ale e-knihy tady zůstanou. (…) Papírové knihy si podle mě budete kupovat aţ poté, co vás ta 

elektronická kniha zaujala natolik, ţe si ji chcete nechat doma,―
65

 myslí si kniţní redaktorka 

Šárka Kadlecová. Také někteří odborníci na kniţní trh jsou zdrţenlivější. „Rüdiger 

Wischenbart, rakouský odborník na kniţní trh, který se fenoménem [elektronických knih] — 

v celosvětové škále — zabývá, soudí, ţe ‚e-knihy jsou rozhodujícím faktorem jen na poměrně 

malém počtu trhů‘. Nástup, který zaţily v roce 2007, kdy Amazon přišel s první čtečkou 

Kindle, se pomalu zastavuje nebo aspoň usazuje.―
66

 

Někteří z autorů, kteří se rozhodnou svou knihu selfpublikovat, vyuţívají crowdfunding, 

coţ je způsob financování, který připomíná veřejnou sbírku peněz, stejně jako kdyţ se v 19. 

století Češi skládali na stavbu Národního divadla. Díky internetu však takováto sbírka můţe 

oslovit větší mnoţství nějakým způsobem zainteresovaných lidí. K vydání své knihy povídek 

crowdfunding například vyuţil Miloš Čermák, novinář a odborník na nová média: „Takţe 

jsem ty povídky dal na HitHit, který tehdy začínal, a řekl jsem, ţe jestli chcete kníţku, musíte 

si ji zaplatit, sloţit se na vydání, protoţe já do toho uţ nemíním dávat ani korunu. (…) 

Vybralo se tehdy překvapivě hodně peněz a řekl jsem, ţe knihu připravím k vydání sám, 

protoţe to umím, znám na to ty programy, mám pořád kontakty v tiskárně, takţe knihu vydám 

v tom počtu kusů, který si lidi zaplatili.―
67

 Je ale nutno dodat, ţe Miloš Čermák je poměrně 

známá osobnost, na Facebooku má bezmála 10 tisíc sledujících a na Twitteru téměř 100 tisíc 

followerů. U neznámého člověka je samozřejmě značně těţší sehnat vytyčenou částku, pokud 

nepřijde s nějakým mimořádným nápadem. 

Uţ na přelomu 20. a 21. století se objevovaly teorie, ţe v budoucnosti budou média on 

demand – na objednávku. Tedy ţe si kaţdý vytvoří svůj informační mix podle toho, co ho 

zajímá. „Vznik médií na ţádost, nepodporovaných inzercí, změní výrobu obsahu. 

Z ekonomického hlediska se bude podobat výpravným hollywoodským filmům; oproti 

dnešním běţným poměrům bude zahrnovat mnohem větší riziko a také naději na mnohem 
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vyšší odměnu,―
68

 předpověděl například počítačový odborník Nicholas Negroponte. 

Selfpublishing vlastně také můţeme povaţovat za jakési „médium na objednávku―, dokonce 

v doslovném, aktivním slova smyslu. Člověk uţ není pouze pasivním příjemcem médií, za 

nepatrnou úplatu se můţe stát i jejich tvůrcem (koneckonců, například sluţba Blurb, kterou 

jsem jiţ zmiňoval a kterou více rozeberu v následující kapitole, umoţňuje zákazníkům 

vytvořit si i vlastní časopis na lesklém papíře). 

Globalizaci sice nemůţeme označit za technologii, ale jde o výraznou změnu ve 

společnosti, která k rozvoji selfpublishingu také výrazně přispěla. Díky propojení trhů si lze 

knihu přes internet pohodlně objednat i ze zahraničí a pošta ji zákazníkovi doručí během pár 

týdnů. Pro mnohé autory uţ díky znalosti angličtiny nezáleţí, zda  vyuţijí českou nebo 

zahraniční společnost. Například americké selfpublishingové portály často umoţňují větší 

výběr formátů a materiálů a v některých případech dokonce takto publikovat knihu 

v zahraničí vyjde levněji. Hranice mizí stejně jako další překáţky, jeţ donedávna dychtivým 

autorům bránily v kreativitě. „Stejné produkty jsou v tentýţ čas ke koupi v Helsinkách, 

Londýně, Tel Avivu a Pekingu. Uţ není potřeba cestovat, aby k nim člověk získal přístup, 

díky propojenosti [světa] k nim má přístup kaţdý. Dveře k západním produktům se otevřely 

jako nikdy předtím.―
69

  

S tím souvisí také trend takzvané globalizace bestselleru. Díky propojenosti kniţních trhů 

je obvyklé, ţe se kniha, která výrazně zaujme publikum v jedné zemi, dostane i do zemí 

dalších a dalších. Důsledkem rozšíření anglického jazyka je v posledních letech dominantní 

zejména postavení angloamerického trhu. „Bestsellery (Harry Potter, Da Vinciho kód ad.) se 

prodávají v daleko větším počtu exemplářů neţ v minulých dobách, daleko cílenější je také 

jejich marketing (často v časové shodě se zfilmovanou podobou),―
70

 upozorňuje Jiří 

Trávníček. Některých selfpublikovaných knih si všimla tradiční nakladatelství a tituly se 

dostaly i do dalších zemí, to je případ například dobrodruţného sci-fi Marťan od Andyho 

Weira nebo erotického fenoménu Padesát odstínů šedi (více o spisovatelích, kteří se prosadili 

díky selfpublishingu, v páté kapitole), které svým autorům na globálním kniţním trhu 

vydělaly pohádková jmění. 

Kromě globalizace si můţeme všimnout ještě dalšího, opačného trendu. Jiří Trávníček jej 

nazývá ghettoizací, Nicholas Negroponte decentralizací, ovšem myšleno je tím v podstatě to 

samé: rozdrobení do mnoha různých skupin a subkultur podle zájmů. „Přes silný tlak 
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globalizace (nebo právě kvůli němu) se vytvářejí specifické uzavřené skupiny čtenářů 

sdruţené kolem jednoho ţánru či tématu.― 
71

 „Rozhraní bude případ od případu různé. Vaše 

bude jiné neţ moje – na základě toho, jaké záliby máme, jaké zábavě dáváme přednost, jak 

jsme začleněni do lidské společnosti. Paleta digitálního ţivota bude obrovská a pestrá.―
72

 To 

opět souvisí s propojeností, kterou přinesl internet. Fanoušci sci-fi se dnes mohou jednoduše 

kontaktovat, ať uţ ţijí v Česku nebo v Austrálii. Selfpublikovaná kniha (pokud je tedy 

napsaná v angličtině) má díky různým diskusním fórům, specializovaným webům či 

sociálním sítím větší šanci zaujmout i bez masivní marketingové kampaně sponzorované 

velkým nakladatelstvím. 

Miloš Čermák to ve svém článku o selfpublishingu přibliţuje na příkladu veverek s bílým 

ocasem. „Na celém světě můţe být tak deset aţ dvacet lidí, které zrovna tyhle veverky 

zajímají. Vy o nich víte nejvíc, a proto byste o nich rádi napsali knihu. Ale i kdybyste ji 

napsali v angličtině, tak nikdy neseţenete vydavatele, jenţ ji vydá. Protoţe ten zase nikdy 

nenajde ani těch ubohých dvacet lidí, kteří by si ji koupili. Ale díky internetu si takovou 

kníţku můţete vydat sami. Zájemci si vás najdou, protoţe je pravděpodobné, ţe ťukají 

pravidelně do Googlu heslo ‚veverka s bílým ocasem‘.―
73

  

Díky všem výše uvedeným technologickým i společenským posunům je zřejmé, ţe nastává 

doba, kdy díky rozmanitosti lidských chutí a zálib můţou pozornost upoutat i kdysi méně 

frekventované aţ alternativní náměty. Ve 21. století můţe být spisovatelem kaţdý, protoţe je 

pravděpodobné, ţe díky internetu najde svého čtenáře. Je ovšem nutno mít stále na paměti, ţe 

vydaná kniha se nerovná úspěch. I u tradičního nakladatelství se můţe stát, ţe se dílo nesetká 

se zájmem publika. U selfpublikovaných knih je to téměř jisté. Naprostá většina 

selfpublikovaných autorů nikdy neprorazí. „Jen ve Spojených státech je kaţdoročně 

selfpublikováno 600 tisíc aţ milion titulů. (…) V tomto ohromném čísle je těţké vyniknout 

a prodat aspoň nějaké kopie,―
74

 upozorňuje například Kimanzi Constable, jehoţ knihy se za 

první půlrok prodalo pouhých pět výtisků. A dokonce i v těch vzácných případech úspěchu se 

často pouţívají slova jako „náhoda― nebo „pohádkový příběh―. A jak si ukáţeme v následující 

kapitole, výhodu mají ti, kteří píší rozšířenějším jazykem neţ je čeština. 
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Selfpublishing v USA a v České republice 

 

Český a americký kniţní trh mohou mít podobnou strukturu prodávaných knih, mohou jim 

dominovat stejné trendy a aktuální fenomény, ovšem v mnoha ohledech se liší. Samozřejmě 

velikostí, to je zřejmé uţ na první pohled. Neméně odlišný je však také přístup čtenářů ke 

knihám a postoj nakladatelů k novým trendům. Obecně se traduje, ţe Američané jsou 

podnikavější, otevřenější k novinkám a inovacím. Těţko říct, zda to je tím, ţe do zámoří 

z Evropy uţ od dob Kryštofa Kolumba prchali ti podnikavější a odváţnější, nebo to je dané 

pragmatickou společenskou atmosférou, ale vydávání knih vlastním nákladem má v Novém 

světě dlouhou tradici. „Benjamin Franklin si sám vydal pamflet Poor Richard’s Almanac. 

A v roce 1776 jeden z neoficiálních otců zakladatelů Thomas Paine vlastním nákladem vydal 

Zdravý rozum, 46stránkový pamflet, jehoţ se prodalo přes 500 tisíc kopií a který pomohl 

vyvolat americkou revoluci. Během následujících dvou staletí knihy vlastním nákladem 

vydávali takoví autoři jako Hermann Melville, Nathaniel Hawthorne, Willa Catherová a Mark 

Twain.―
75

 

Selfpublishing ve své moderní podobě se podobně jako většina technologických novinek 

zrodil právě ve Spojených státech amerických. Společnost Lightning Source, která v roce 

1997 jako první nabídla technologii print on demand (tisk na objednávku) soukromým 

osobám, sídlí v USA. Krátce nato ji následovala „řada nových společností, včetně iUniverse, 

CreateSpace a Lulu―
76

. Všechny jmenované mají rovněţ ústředí ve Spojených státech 

amerických.  

Na zahraničních trzích se samozřejmě se zpoţděním objevily lokální verze 

selfpublishingových firem. Jak jsem však jiţ zmiňoval v předchozí kapitole, v době 

globalizace je téměř jedno, zda si zájemce svou knihu vytvoří na německém nebo americkém 

portálu, proto například německá firma Tolino na německém kniţním trhu nezískala silnější 

postavení (Tolino produkuje 30 procent e-knih na německém trhu, ovšem Amazon tam má 

podíl dvojnásobný
77

) a pro globální giganty typu Amazon nepředstavuje významnou 
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konkurenci. Selfpublishingová divize Amazon CreateSpace v Německu dokonce funguje 

v němčině.  

České selfpublishingové společnosti mají v tomto ohledu drobnou výhodu v tom, ţe je 

Česká republika tak malá a pro významné globální hráče nedůleţitá. Přes Amazon si tak Češi 

objednat zboţí sice můţou, ale firma na zdejší trh dosud nevstoupila a nakupující tak musí 

ovládat angličtinu, němčinu, francouzštinu či jiný jazyk, v němţ jiţ Amazon funguje. Stejně 

tak to je u firem jako Lulu, Blurb či další, které působí v několika jazykových mutacích, ale 

nikoliv v češtině. Mnoho českých autorů tak raději vyuţije sluţeb některého z tuzemských 

selfpublishingových portálů. 

Nyní si přiblíţíme několik světových firem působících na poli selfpublishingu. Nejedná se 

o seznam sestavený na základě obchodních výsledků, popularity ani počtu uţivatelů. 

Vzhledem k tomu, ţe selfpublishing v médiích dosud nebyl příliš reflektovaný, zřejmě ţádný 

relevantní ţebříček ani neexistuje. Jako příklad toho, jak se mohou jednotlivé konkurenční 

společnosti lišit, jsem proto vybral ty společnosti, s nimiţ jsem se setkal za dobu, kdy se 

o toto téma zajímám. Tento výběr můţe ilustrovat, jak pestrou škálu selfpublishingových 

sluţeb nabízejí různé společnosti. 

 

Lulu.com 

Jedna z prvních selfpublishingových firem, která funguje dodnes. V roce 2002 ji zaloţil 

softwarový podnikatel Bob Young poté, co jeho autobiografickou knihu odmítla tradiční 

nakladatelství. Lulu se stala jednou z nejoblíbenějších společností pro nezávislé autory na 

celém světě, od roku 2002 skrze ni vyšlo přes 2 miliony titulů
78

. V současné době je tato 

sluţba kromě angličtiny dostupná také v němčině, francouzštině, španělštině, italštině 

a nizozemštině.  

Jméno Lulu má evokovat „mimořádnou osobu, dílo nebo nápad―
79

. Autoři mohou své dílo 

vydat jako e-knihu během pár minut nebo jako tištěnou knihu v libovolném počtu 

výtisků a nechat si ji poslat poštou. Vybrat si mohou z mnoha různých formátů – od kapesních 

paperbacků po velké knihy v pevné vazbě. Lulu nabízí online kalkulátor ceny, který hned na 

začátku umoţňuje podle počtu stránek a představy autora vypočítat, jaký formát je pro dané 

dílo nejvýhodnější. Při tisku pak společnost automaticky najde nejbliţší nasmlouvanou 
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tiskárnu (v případě Česka jde obvykle o tiskárnu v Itálii či Francii), aby zákazník platil co 

nejmenší poštovné. 

Lulu má vlastní e-shop, kde podle kategorií nabízí veškerou kniţní produkci, autoři ovšem 

samozřejmě mohou své dílo nastavit jako „soukromé―, čímţ tomuto zveřejnění zabrání. 

V obchodě lze vyhledávat podle ţánrů, autorů i podle jazyků a je zajímavé, ţe kdyţ člověk 

nastaví vyhledání všech knih v češtině, Lulu mu nabídne něco přes 330 titulů
80

. Výhody 

selfpublikování přes tento portál uţ evidentně objevili také čeští amatérští autoři. Skutečné 

číslo navíc můţe být i vyšší, neboť někteří autoři u svého díla nemuseli uvést jazyk, případně 

knihu publikovali neveřejně, a tudíţ nejde dohledat. Po zběţném prohlédnutí lze dojít 

k závěru, ţe mezi česky psanými tituly na Lulu.com ţánrově převaţuje duchovní literatura, 

cestopisy a odborné knihy o informačních technologiích. Najít lze ovšem také sbírky povídek, 

thrillery, kuchařky, humoristické romány i poezii. 

Zákazníci Lulu.com mohou vyuţít redakční, grafickou i marketingovou výpomoc při 

publikování své knihy, coţ se hodí, pokud má některý z autorů se svým dílem větší plány a je 

ochotný si za typografické sluţby, navrţení obálky na míru či propagaci připlatit. Během 

publikování svých knih či objednávání knih jiných autorů navíc člověk můţe uplatnit mnoho 

různých sezónních slev (Vánoce, Velikonoce, Halloween…) či akcí (při koupi tří knih jedna 

zdarma atd.), jimiţ web často láká k nakupování. 

Lulu.com nabízí všem knihám kód ISBN, za coţ se nemusí platit, ale dílo musí splňovat 

mnohem přísnější podmínky neţ při publikování bez tohoto čísla. Jedná se hlavně o úpravy na 

obálce – musí tam být prostor pro ISBN, jméno autora a název díla, ale také uvnitř knihy – 

vyţadováno je určité minimální odsazení od krajů stránky, správné číslování stránek 

a propojení s obsahem a další prvky. Jakmile však autor všechna pravidla splní, můţe knihu 

bez jakýchkoliv poplatků nabízet kromě e-shopu Lulu.com také na Amazonu, na webu Barnes 

& Noble. E-knihy pak jsou dostupné také na Amazon Kindle, Apple iBook, Kobo a Barnes & 

Noble. Distribuce e-knih je však zatím moţná pouze pro anglicky psaná díla
81

. 

Publikování knihy přes Lulu.com podrobně popíšu v praktické kapitole, neboť s tímto 

portálem mám mnoho osobních zkušeností. Pro české spisovatele je ze zahraničních sluţeb 

Lulu zřejmě nejkomfortnější a nejvhodnější, neboť bez problémů pracuje s českými znaky 

i s českým jazykem v souborech. 
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V roce 2014 vznikla odnoţ firmy Lulu Jr., která rodičům nabízí předpřipravené šablony 

pro díla jejich dětí. Do těchto šablon děti mohou napsat vlastní pohádku či jiný příběh 

a případně jej také doplnit ilustracemi. Poté odešlou vyplněnou šablonu zpátky do Lulu 

a o několik týdnů později jim dorazí jejich kniha vytištěná v poţadovaném formátu
82

. Ačkoliv 

se tato sluţba zdá nepodstatná, viceprezident pro marketing Dan Dillon tvrdí, ţe Lulu Jr. 

výrazně přispělo k růstu společnosti
83

. V konkurenčním prostředí, které se na 

selfpublishingovém trhu vytvořilo, je totiţ kaţdá odlišnost a kaţdá sluţba navíc přínosem. 

 

CreateSpace 

Firma CreateSpace má sloţitou historii. Jejími předchůdci byly firmy CustomFlix Labs, 

která v roce 2002 vznikla s cílem zjednodušit distribuci nezávislých filmů, a BookSurge, 

kterou uţ v roce 2000 zaloţila skupinka spisovatelů za účelem posílit postavení autorů při 

publikování knih. BookSurge postupně „začala nabízet selfpublishingové sluţby, tisk na 

objednávku (print on demand) a online distribuci―
84

. V roce 2005 obě tyto společnosti koupil 

Amazon a v roce 2009 je spojil dohromady pod jménem CreateSpace. V současné době nabízí 

CreateSpace kromě selfpublishingu také sluţby na objednávku pro nezávislé filmaře, 

hudebníky a další tvůrce obsahu. V oblasti knih se firma specializuje na papírové knihy 

(konkrétně paperbacky, pevnou vazbu si na CreateSpace nelze zvolit
85

), pro tvorbu e-knih 

Amazon nabízí jinou sluţbu: Kindle Direct Publishing. 

„Podle výzkumu společnosti Bowker autoři v roce 2013 skrze Amazon CreateSpace 

publikovali 186 tisíc papírových titulů, coţ je víc neţ dvakrát tolik neţ následující 

nejoblíbenější platformy – Smashwords a Lulu,―
86

 uvádí list Financial Times. CreateSpace je 

dominantní díky tomu, ţe selfpublikované knihy rovnou nabízí k prodeji milionům zákazníků 

Amazonu. Kombinováním těchto dvou modelů se dále stírají hranice mezi selfpublikováním 

                                                             
82

 Oficiální webové stránky Lulu Jr. Dostupné [online] na: https://www.lulujr.com/help. 
83

 MCCARTNEY, Jennifer. A Look Ahead to Self-Publishing in 2015. Publishers Weekly. 16. 1. 

2015. Dostupné [online] na: http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/authors/pw-

select/article/65299-a-look-ahead-to-self-publishing-in-2015.html. 
84

 Oficiální webové stránky CreateSpace. Dostupné [online] na: 

https://www.createspace.com/AboutUs.jsp;jsessionid=F6755F294888FA8B69C5600DC2197B1F.d21

164af8039d57b743e3f948dba59c0. 
85

 Často kladené otázky na CreateSpace. Dostupné [online] na: 

https://createspace.com/en/community/message/54127?sitesearch_query=hardback&sitesearch_type=

SITE. 
86

 MANCE, Henry. Books industry divided over new era of self-publishing. FT.com. 18. 3. 2015. 
Dostupné [online] na: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/da1b382e-c8ea-11e4-bc64-

00144feab7de.html#axzz3tSdAsxQF. 



 

  39  
 

a vydáním knihy v tradičním nakladatelství. Nikdo uţ nepozná, zda si knihu vydal sám autor, 

pokud se nepodívá přímo na bliţší informace o knize. Nicméně například konkurenční 

knihkupecký řetězec Barnes & Noble odmítá knihy publikované přes Amazon zařadit do své 

nabídky, čímţ selfpublikovaní autoři přicházejí o významný podíl potenciálních zákazníků. 

Většině autorů, kteří si svou knihu vydávají sami, záleţí ovšem v první řadě na tom, aby měli 

své dílo sami v hmotné podobě – ne nadarmo se selfpublishing někdy označuje hanlivým 

přízviskem „vanity press―, čili „tisk marnivosti―. Pokud však někteří spisovatelé mají se svým 

dílem větší plány, měli by si ujasnit své priority a obchodní plán, neboť Barnes & Noble stále 

tvoří nezanedbatelný podíl na americkém kniţním trhu. 

Pro autory píšící česky není portál CreateSpace tolik vhodný, protoţe ačkoliv přijímá PDF 

soubory i s českými znaky (ů, ť, ň, č atd.), na obálku vyţaduje text v angličtině a české znaky 

nepřijímá
87

. 

 

Amazon Kindle Direct Publishing 

Vedle CreateSpace další platforma společnosti Amazon pro selfpublikující autory – s tím 

rozdílem, ţe KDP (jak se název společnosti často zkracuje) je zaměřená na elektronické 

knihy. Název lze do češtiny přeloţit doslova jako „publikování přímo pro Kindle―, čili pro 

zařízení, jeţ Amazon představil v roce 2007 a od té doby stále dominuje mezi čtečkami e-

knih
88

.  

Oproti papírovým knihám je tvorba e-knihy jednodušší a podle společnosti ji „zvládnete 

publikovat za méně neţ 5 minut―
89

. Kniha se poté objeví v „Kindle storech po celém světě za 

24–48 hodin―
90

 a je samozřejmě moţné koupit si ji i do Kindle aplikace v jiném zařízení, 

například v iPadu. Pro americké autory má Kindle Direct Publishing výhodu v tom, ţe 

umoţňuje nastavit cenu (od 99 centů do 200 dolarů) i procenta z prodeje (35 nebo 75 procent) 

a díky Amazonu mohou oslovit široké publikum.  
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Drtivá většina takto publikujících autorů nikdy nezíská větší zájem čtenářů, ale několik 

spisovatelů se díky platformě Kindle Direct Publishing na literární scéně etablovalo. Mezi 

nejznámější patří Hugh Howey, autor sci-fi románu Silo (více o něm a dalších úspěšných 

autorech v jedné z následujících kapitol), který si podle svých slov „téměř kaţdý měsíc 

vydělává šestimístnou sumu―
91

. 

Sluţba je kromě angličtiny dostupná i v několika dalších jazycích (němčina, italština, 

španělština, francouzština, portugalština, nizozemština) ovšem v češtině nikoliv. Samotná 

kniha pak můţe být napsána ve 34 jazycích
92

, ani mezi nimi však čeština nefiguruje. Navíc 

vzhledem k tomu, ţe prodeje elektronických knih v České republice jsou dosud víceméně 

zanedbatelné, Amazon Kindle Direct Publishing není pro českého autora vhodná sluţba. 

 

Blurb 

Americkou společnost Blurb v roce 2005 zaloţila Eileen Gittinsová, podnikatelka ze 

Silicon Valley, s úmyslem „uspokojit poptávku po jednoduchém a dostupném vydání 

vlastních knih samotnými autory―
93

. Firma sídlí v San Francisku a kanceláře má také 

v Londýně. Blurb nabízí paperbacky, pevnou vazbu, fotoknihy a od roku 2012 dokonce i tisk 

vlastního časopisu na křídovém papíru. „Od konkurence se liší zejména pozorností, kterou 

věnuje světu byznysu: těm korporacím, které chtějí tisknout, distribuovat a propagovat své 

vlastní materiály rychleji a levněji neţ za pouţití tradičního designéra a tiskárny. Gittinsová 

tvrdí, ţe Blurb uţ tisknul publikace pro společnosti jako Pixar, Disney, Nike a Lexus.―
94

 Toto 

zaměření na zákazníky z řad obchodních společností Blurb odlišuje od dalších sluţeb, které 

veskrze cílí na amatérské spisovatele. Ovšem ani tuto skupinu Blurb neignoruje – naopak jim 

nabízí velice profesionální sluţby. Od zaloţení do poloviny roku 2014 Blurb vyuţilo přes 

milion autorů, kteří vydali přes tři miliony titulů
95

. 
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Blurb podobně jako Lulu také svým zákazníkům umoţňuje stáhnout si různé 

předpřipravené šablony a pluginy pro grafické programy. Tyto jsou ovšem poněkud sloţitější 

neţ v případě Lulu, znalost práce se softwarem jako je například InDesign je klíčová. 

Všechny knihy vytvářené přes tyto šablony automaticky získávají ISBN zdarma
96

. Nahrát 

ovšem lze i vlastní, k tisku připravený soubor PDF. 

Pokud si zákazník objedná papírovou knihu, vytiskne mu ji tiskárna ve Spojených státech 

nebo v Nizozemsku
97

, podle toho, co je pro něj geograficky blíţ. Oproti CreateSpace 

a Amazon Kindle Direct Publishing Blurb nemá ţádný problém s češtinou
98

 a knihy do České 

republiky stejně jako do většiny dalších evropských zemí zasílá
99

.  

Prodávat knihy můţe autor přes e-shop samotného Blurbu, ale společnost nabízí také 

umístit dílo na Amazon, Barnes & Noble a 39 tisíc dalších internetových knihkupectví. Zdá 

se, ţe ani u distribuce přes třetí stranu není čeština na obtíţ: „Blurb kromě podpory e-knih pro 

Kindle také uzavřel smlouvu s Ingram Content Group, která autorům umoţní jejich tištěné 

knihy (napsané v jakémkoliv jazyce) prodávat u desítek tisíc online i offline prodejců na 

celém světě,―
100

 uvedla tisková zpráva společnosti z května 2014. V případě, ţe si titul někdo 

objedná, je pak kniha vytištěna na objednávku
101

. Cenu určuje autor s tím, ţe Blurb vypočítá 

minimální částku. Pokud je kniha nabízena na Amazonu či u jiného prodejce, tato třetí strana 

si cenu zvýší podle sebe
102

. Internetové obchody tímto prodejem vlastně nemají co ztratit – 

knihu nemusí nikde skladovat a v případě, ţe si ji skutečně někdo objedná, z ní mohou mít 

dokonce i nepatrný zisk.  

Pro českého autora je Blurb zajímavou volbou jednak díky globální distribuci a jednak 

díky tomu, ţe na rozdíl od Lulu.com umoţňuje větší práci s fotografiemi a mimo jiné 

například i tvorbu vlastního časopisu. Cenově vycházejí obě sluţby přibliţně nastejno – jeden 

250 stránkový paperback ve formátu US Trade (15x23 cm) stojí na Lulu 4,55 dolarů, zatímco 
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na Blurbu 4,75 dolarů. Při objednání vyššího počtu kusů nepatrně příznivější cenu za výtisk 

nabízí zase Blurb, jde však o rozdíl v řádu centů. O vyuţití té či které sluţby tak můţe 

rozhodnout jiný faktor neţ cena, například nabízené formáty knih či druhy papíru.  

 

Smashwords 

Společnost Smashwords, kterou v roce 2008 zaloţil neúspěšný kalifornský spisovatel Mark 

Coker, pro české autory nejspíš nebude tolik zajímavá, protoţe nabízí pouze výrobu, prodej 

a distribuci e-knih, coţ nabízí i mnohé tuzemské firmy. Navíc, jak jiţ bylo řečeno, 

elektronické knihy se na českém trhu zatím příliš neprosadily. Alespoň krátkou zmínku si 

však firma Smashwords zaslouţí, neboť navzdory lehce zastaralé webové stránce je po 

Amazon Kindle Direct Publishing dvojkou pro selfpublikování e-knih v Americe
103

. Do 

současnosti skrze Smashwords vyšlo přes 360 tisíc titulů. Firma na svých stránkách otevřeně 

píše, ţe „mnoho autorů na Smashwords neprodalo ani jednu knihu―
104

 a ţe úspěch nemusí 

přijít – třeba i kvůli tomu, ţe e-knihy stále ještě nejsou tak rozšířené jako papírové knihy, 

které firma nenabízí.  

Forbes zařadil v roce 2014 Smashwords se ziskem 20 milionů dolarů na seznam 

Nejslibnějších amerických firem
105

. Podle zakladatele je společnost zisková od roku 2010. 

Smashwords si bere 10 procent
106

 z kaţdé prodané e-knihy, vydělává tedy peníze pouze 

tehdy, kdyţ vloţená díla nějakým způsobem zaujmou čtenáře. Autorům zůstává 60–85 

procent ze zisku v závislosti na tom, zda si jejich knihu zákazník koupí přímo v e-shopu 

firmy, nebo u některého z distributorů. 

Smashwords přijímá dokumenty pouze ve formátu .doc nebo epub a ačkoliv by tak 

teoreticky neměl mít problém s češtinou a na svém e-shopu několik českých knih dokonce 

nabízí
107

, dokonce i američtí uţivatelé si stěţují na příliš přísná pravidla při nahrávání 

souborů. „Pokud nepostupujete přesně podle jejich návodu, riskujete hněv a frustraci (…) 
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a moţná svůj dokument budete muset nahrát několikrát,―
108

 píše například reportér z The 

Independent Publishing Magazine. 

Smashwords podobně jako ostatní selfpublishingové sluţby nabízí ISBN zdarma po 

splnění určitých kritérií, ale pokud chce autor své dílo nabízet pouze skrze jejich e-shop, 

ţádný kód nepotřebuje. Kdyţ však podmínky splní a pořídí si ho, můţe svou elektronickou 

knihu nabízet i na Apple iBookstore, Barnes & Noble, Kobo a dalších internetových 

knihkupectvích. 

 

Ačkoliv se výše analyzované americké společnosti v lecčems liší, můţeme si všimnout 

zvláště dvou podobností: při splnění určitých podmínek nabízejí ISBN zdarma a kromě svých 

e-shopů mají také smlouvu o distribuci s jinými internetovými obchody, které jsou pro autory 

lákavé. Právě tam mohou totiţ najít své čtenáře. Mezi českými selfpublishingovými portály, 

jak zjistíme jejich následujícím rozborem, zvláště tato distribuční činnost chybí. Ačkoliv 

existuje nemalé mnoţství různých společností, které nabízejí vydání a tisk knih, málokteré 

poté nabízí rozšíření takto publikovaného díla mimo vlastní web, coţ můţe být jednou 

z příčin toho, proč selfpublishing na zdejším trhu dosud tolik neprorazil a proč někteří čeští 

autoři volí zahraniční weby.  

Následuje analýza vybraných českých společností, jejichţ činnost lze nějakým způsobem 

charakterizovat jako selfpublishing. 

 

PowerPrint 

Jedna z prvních českých firem, která se zaměřila na nízkonákladový tisk a selfpublishing. 

„Kompletní nákup technologie pro malonákladový tisk― společnost PowerPrint pořídila uţ 

mezi lety 2003 a 2004
109

, čili ve stejné době, kdy se trend selfpublishingu objevil ve 

Spojených státech a jinde v zahraničí. „Někteří chtějí zbohatnout, jiným jde o seberealizaci 

nebo splnění svého snu. Nejčastěji vydávají knihy v nákladech 20 aţ 300 ks. Někteří dodají 

profesionálně připravená tisková data, jiní dodají text v papírové podobě bez znalosti sazby 
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knih a trvají na vydání tak, jak knihu připravili ve wordu,―
110

 charakterizuje společnost svoji 

cílovou skupinu „samonakladatelů― na webu. Kromě samotného tisku PowerPrint nabízí 

typografické sluţby jako zlom textu a přípravu obálky, v případě zájmu také přidělení ISBN 

(zde to je ovšem na rozdíl od amerických firem zpoplatněno).  

Nevýhodou pro selfpublikujícího autora je, ţe jeden výtisk u této firmy stojí neúměrně 

mnoho, často v řádu tisíců Kč
111

. Cena ovšem výrazně klesá s kaţdým dalším objednaným 

výtiskem a u objednání 10 kusů uţ je cena srovnatelná např. s Lulu.com či s Blurbem. 

Poštovné je v rámci České republiky samozřejmě levnější, a proto by si kaţdý autor měl 

spočítat (většina firem má na webu cenový kalkulátor), co je pro něj výhodnější. 

PowerPrint dříve nabízel také distribuci „ve velkoobchodní síti Kosmas,―
112

 jak je patrné 

ze starších papírových letáčků. V současné době o této spolupráci na webových stránkách 

PowerPrintu není ani slovo, na stránkách Kosmasu však lze podle nakladatele stále najít osm 

titulů vydaných pod touto značkou
113

. PowerPrint teď autorům nabízí prodej jejich děl na 

specializovaném webu Kníţky24. Tento e-shop však nenabízí příliš široký výběr titulů, 

aktuálně jich tam je 15, z nichţ mnohé ani nelze objednat
114

. „Nabízení knih na našem e-

shopu je doplňkovou sluţbou a záleţí na kaţdém zákazníkovi, zda ji chce vyuţít, kdyţ u nás 

knihu tiskne. Prodejní cenu si stanovuje sám a naše společnost si pak z kaţdé prodané knihy 

bere 30 procent ceny,― sdělila Lenka Siedeková ze společnosti PowerPrint. To je podobný 

obchodní model, jaký vidíme v zahraničí například u firmy Blurb, ale v menším měřítku. 

PowerPrint totiţ nemá ţádné smlouvy o dodávání knih třetím stranám (například 

alternativním knihkupectvím). 

 

Knihovnicka.cz 

Brněnská firma Knihovnicka.cz vznikla „na začátku roku 2007 s ambicí stát 

se významným poskytovatelem full-service pro jiné nakladatele a mezery v zakázkové 

produkci vyplňovat vlastními tituly (česká i zahraniční beletrie a tisk knih amatérským 
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autorům).―
115

 V současné době ročně zpracovává „stovky aţ tisíce objednávek―
116

. Firma 

nabízí malonákladový tisk aţ od 10 kusů s tím, ţe dotisk takto vydaných titulů je moţný uţ od 

jednoho kusu. Zákazníci si podle ředitele Jana Homoly nejčastěji objednávají „do pětadvaceti 

výtisků―
117

. Na webu si zájemce můţe v kalkulačce zjistit, kolik ho budou jeho knihy stát
118

. 

Zde je nutno zmínit, ţe Knihovnicka.cz vychází při tisku té samé objednávky
119

 zhruba 

dvojnásobně levněji neţ PowerPrint. Rozdíly mezi cenami jsou v Česku mnohem 

markantnější neţ v USA, kde jsou například ceníky společností Lulu a Blurb takřka totoţné. 

Tento fakt si lze vysvětlit tím, ţe konkurence selfpublishingových sluţeb na českém trhu stále 

není taková jako ve Spojených státech. 

Knihovnicka.cz má vlastní e-shop
120

, který sice na webu není příliš dobře dohledatelný, ale 

obsahuje poměrně širokou nabídku titulů. V e-shopu firma nabízí díla autorů, kteří si připlatí 

za speciální „balíček Knihovnicka.cz― a jejich vydání schválí redaktor společnosti
121

. 

 

Kromě těchto dvou samozřejmě na českém trhu existují některé další, ne tolik známé firmy 

nabízející selfpublishing. Zmiňme například firmu Knihy na klíč, která začala fungovat v září 

2015 a na rozdíl od PowerPrintu a Knihovnicky.cz oficiálně nabízí tisk jiţ od jednoho kusu. 

„Můţete mít kníţku zcela podle svých představ, ať uţ tisknete jeden nebo tisíc kusů. Díky 

našim mnohaletým zkušenostem jsme schopni zajistit nejen vydání knihy a veškeré 

související sluţby, ale také distribuci, marketing knihy i propagaci vás jakoţto autora,―
122

 

uvádí oficiální webové stránky společnosti. Nicméně kdyţ jsem společnost poţádal 

o kalkulaci (nemají online kalkulátor), vypočítali mi cenu aţ od pěti kusů výše.
123

 Čili jejich 

slova o tisku od jednoho kusu jsou matoucí aţ zavádějící. 

Díky tomu, ţe Knihy na klíč spadají pod obchodní skupinu Knihovnice.cz, kam mimo jiné 

patří i internetové knihkupectví Slevkupectvi.cz, mohou autoři distribuovat své 
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selfpublikované tituly přes tento e-shop. „Nám se tento formát nakladatelství hodí do naší 

koncepce webů, které máme a plánujeme. I kdyţ uţ na našem trhu podobné firmy jsou, stále 

můţeme nabídnout sluţby, které nenabízí nikdo jiný,― řekl Radek Červený z firmy Knihy na 

klíč o tomto propojení
124

. 

Velice zajímavý je také projekt Bez Vydavatele, který se specializuje na e-knihy. Funguje 

na podobném principu jako Smashwords na americkém trhu, tedy ţe autor nahraje svůj 

dokument, vytvoří elektronickou knihu a ta je šířena přes e-shop
125

. Firma Bez Vydavatele 

poté má 50procentní podíl na zisku z prodeje
126

, coţ je poměrně hodně, kdyţ to porovnáme 

s 10 procenty na Smashwords, ale český trh je menší, takţe podmínky logicky nemohou být 

stejné. 

Je ale dobré zmínit ještě jeden zásadní bod, čím se české selfpublishingové weby liší od 

těch zahraničních: na těch amerických si člověk svou knihu skutečně tvoří sám – vybírá si 

vazbu a formát, nahrává obálku, vkládá text, píše anotaci na zadní stránku. Na těch českých to 

zpravidla funguje tak, ţe člověk pošle svůj text, případně obálku přímo konkrétní firmě 

a čeká, aţ se mu ozve některý ze zaměstnanců, nebo aţ mu přijdou hotové výtisky. Americké 

firmy zkrátka dávají větší důraz na self (tedy „sobě―, „sám―) ve slově selfpublishing.  

Lulu, Blurb, CreateSpace a další společnosti nabízejí autorům skutečnou tvůrčí svobodu, 

s níţ je však spojeno také riziko, ţe se něco nepovede. Knihy jsou totiţ vyráběné strojově, 

takţe tak, jak to autor do systému nahraje, to vyjede z tiskárny. Text třeba kvůli neznalosti 

kniţní sazby začne na levé stránce, autor zapomene zarovnat text do bloku (to se jednou stalo 

mně), v dokumentu zůstanou různé styly formátování… Kdyţ člověk s vydáváním knih 

vlastním nákladem začíná a není si jistý, můţe ho tato – pro někoho moţná aţ přílišná – 

svoboda odradit a dá proto přednost české firmě. 

 

 

 

 

 

                                                             
124

 E-mailová korespondence autora s Radkem Červeným ze společnosti Knihy na klíč. 
125

 Oficiální webové stránky společnosti Bez Vydavatele. Dostupné [online] na: 

http://www.bezvydavatele.cz/jak-publikovat.php. 
126

 Oficiální webové stránky společnosti Bez Vydavatele. Dostupné [online] na: 

http://www.bezvydavatele.cz/autorske-honorare.php. 



 

  47  
 

 

Následující tabulka ve stručnosti porovnává různé aspekty výše analyzovaných 

selfpublishingových sluţeb: 

JMÉNO Lulu.com CreateSpace Amazon 

KDP 

Blurb Smashwords Powerprint Knihovnicka.cz Knihy na klíč Bez 

vydavatele 

ZEMĚ USA USA USA USA USA ČR ČR ČR ČR 

ČESKÝ TEXT přijímá přijímá 

uvnitř, ne na 

obálce 

nepřijímá přijímá přijímá přijímá přijímá přijímá přijímá 

PAPÍROVÉ 

KNIHY 

ano ano ne ano ne ano ano ano ne 

HARDBACK ano ne ne ano ne ano ano ano ne 

PAPERBACK ano ano ne ano ne ano ano ano ne 

E-KNIHY ano ne ano ano ano ne ano ano ano 

VLASTNÍ E-

SHOP 

ano Amazon Amazon ano ano Knizky24 ano Slevkupectvi.cz ano 

DISTRIBUCE 

K JINÝM 

PRODEJCŮM 

ano ne ne ano ano ne ne ne ne 

ISBN zdarma 

(při 

splnění 

kritérií) 

zdarma (při 

splnění 

kritérií) 

zdarma 

(při 

splnění 

kritérií) 

zdarma 

(při 

splnění 

kritérií) 

zdarma (při 

splnění 

kritérií) 

zpoplatněno zpoplatněno zpoplatněno zdarma (při 

splnění 

kritérií) 

CENA ZA 1 

KNIHU 

$4.55
127

 nemá 

kalkulátor 

$0.99-

$200 

$4.75 libovolně 1315,60 Kč nelze zřejmě nelze 20-200 Kč 

CENA ZA 10 

KNIH 

cca 

$44.70 

nemá 

kalkulátor 

X $42.80 X 2072,51 Kč 1061,01 Kč 2400 Kč X 

 

Je na místě dodat, ţe na kolonce „ZEMĚ― dnes uţ příliš nezáleţí. Do selfpublishingu se 

obvykle pouštějí kreativní lidé, pro které hranice nemají příliš velký význam, záleţí jim 

především na poskytovaných sluţbách. Přesto ale čeští autoři mají oproti těm americkým 

velkou nevýhodu: jazyk. 

Není to samozřejmě problém pouze českého trhu. Třebaţe dominují domácím ţebříčkům 

bestsellerů, globální úspěch dosud zůstává odepřen i mnoha španělským, francouzským nebo 

třeba japonským autorům. Globální gigant Amazon, který se na poli selfpublishingu projevuje 
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 Americké a české sluţby nenabízejí stejné formáty, proto jsem na amerických webech srovnával 

ceny knih o parametrech: US Trade (15x23 cm), paperback, 250 stran, barevná obálka, černobílý 
vnitřek; na českých pak ceny knih o parametrech: A5, paperback, 250 stran, 80g papír, barevná 

obálka, černobílý vnitřek, lepená V2 vazba. 
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velice aktivně, dokonce pro cizojazyčné autory s komerčním potenciálem spustil speciální 

web AmazonCrossing. Tam nezávislí autoři mohou nahrát své dílo, a pokud uspěje mezi 

ostatními zaslanými, dočká se překladu (ať uţ z cizího jazyka do angličtiny či naopak). 

„Jedním z dosud největších úspěchů AmazonCrossing je představení knih německého 

spisovatele Olivera Pötzsche anglicky čtoucímu publiku,―
128

 napsal The BookSeller Daily 

během frankfurtského kniţního veletrhu 2015. Kromě něj také skrze tuto sluţbu byli do 

angličtiny přeloţeni autoři píšící čínsky, italsky, španělsky nebo turecky – to jen při pohledu 

na domovskou stránku AmazonCrossing
129

. Pokud je mi známo, ţádný český autor přes 

AmazonCrossing dosud přeloţen a publikován nebyl. A knihy Olivera Pötzsche v Česku 

vydává Kniţní klub, čili klasické nakladatelství.  

Sluţba jako AmazonCrossing má největší komerční potenciál právě ve Spojených státech 

a dalších anglofonních zemích, kde je tradice překladové literatury mnohem menší. Nač by se 

AmazonCrossing hrnul na český trh, kde překlady z cizích jazyků tvoří více neţ třetinu
130

 

všech vydávaných knih? V zemích jako Česká republika je vysoce pravděpodobné, ţe většina 

rentabilních autorů uţ má svého nakladatele. A mnozí nakladatelé, jak si ukáţeme později, 

vyhledávají nové talenty právě i mezi selfpublikovanými díly. 

Moţnost, ţe se selfpublikovaná kniha neznámého autora stane na českém trhu 

bestsellerem, samozřejmě nelze vyloučit, ale je zde mnohem menší. Česká média, jeţ se 

tématu selfpublishingu dosud věnovala, se k této situaci staví skepticky. „Prorazit na anglicky 

psaném trhu je mnohem jednodušší, neţ oslovit omezený počet českých čtenářů,―
131

 napsala 

například Klára Kubíčková na serveru iDnes.cz. Podobný názor má i politolog a nakladatel 

Alexander Tomský, který pro internetový deník Echo24.cz napsal: „Devadesát devět procent 

všech nových globálních bestsellerů je psáno anglicky. Jen vzácně se objeví nějaký ten Polák 

(Sapkowski), Maďar (Marai), Brazilec (Coelho) nebo Švéd (Larssen). Kaţdý třetí absolvent 

humanitních studií se v Anglii snaţí napsat knihu. Kde jinde by mladý člověk mohl tak rychle 

                                                             
128
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 Oficiální webové stránky AmazonCrossing. Dostupné [online] na: 
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vydělat statisícové částky a někdy i milion. Nedávno vyšla v New York Times zpráva o číšnici, 

která získala na frankfurtském veletrhu za svůj výplod šestimístnou sumu.―
132

 

Podle Miloše Čermáka je kvůli malé velikosti českého kniţního trhu problém, aby si na 

sebe vydělala kniha vydaná u tradičního nakladatele, natoţ selfpublikované dílo, které nemá 

podporu distributora a marketingového oddělení. „Kníţky jsou tady pro autora téměř vţdycky 

ztrátová věc. To, ţe nad ní trávíte spoustu času, je pro vás samo o sobě hrozně ztrátové. 

Kromě několika grafomanů a známých jmen se v Česku psaním nikdo neuţiví. (…) Takţe 

v Česku asi nemůţe nastat případ jako s Padesáti odstíny šedi nebo s Marťanem, kdy si toho 

všimne nakladatel a z knihy neznámého autora se stane bestseller. Na to je to moc malý 

a špatně fungující trh.―
133

  

Podle odborníků a dalších lidí z kniţního průmyslu se v Česku samotným psaním uţiví 

maximálně deset spisovatelů: „Od roku 1989 se v Česku dobře ţiví psaním knih jen Michal 

Viewegh, říkává se v odborných kruzích. (…) Hned několik jeho románů přeskočilo 

stotisícovou hranici prodejnosti, souhrnně dávno dobyly milník milionový. Podobný 

komerční úspěch má u nás maximálně deset autorů. Další jejich kolegové a kolegyně vlastní 

tvorbu vnímají v lecčems spíše jako koníček neţ regulérní práci. Občas výnosný, kdyţ se 

právě jejich díla prodávají, doplňují. Konkurence na kniţním trhu je velká. Lidí obratně 

vyjadřujících se v jazyce je mnoho.―
134

 Řeč je přitom o zavedených jménech jako Petra 

Soukupová, Kateřina Tučková nebo Jiří Šulc. Těţko si potom představit, ţe by neznámý autor 

svým dílem mohl uspět takovým způsobem, jako se to podařilo ve Spojených státech. „Záleţí 

prostě na tom, jaké máte nároky, kolik dalších duší ještě chcete ţivit. Sám autor se uţiví 

v pohodě, kdyţ píše čtivou beletrii,―
135

 tvrdí o českém trhu spisovatel Miloš Urban, který 

kromě psaní pracuje jako nakladatelský redaktor. Dramaturgyně, spisovatelka a scenáristka 

Petra Soukupová si myslí, ţe člověk se v České republice psaním uţiví jen tehdy, pakliţe 

splňuje určitá kritéria: „Musí vydávat kaţdý rok a musí se dobře prodávat. Nebo být hodně 
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skromní. Byly roky, kdy by mě prodej mých knih asi ztuha uţivil, ale já mám ráda i ostatní 

práci, takţe jsem vlastně nikdy nepřemýšlela, ţe bych ji nedělala,―
136

 říká. 

Také Antonín Kočí z nakladatelství Mladá fronta se domnívá, ţe pohádkový příběh o tom, 

jak se z neznámého autora stane díky selfpublishingu milionář, v Česku asi jen tak nenastane. 

U zavedených autorů je však podle něj situace trochu jiná. V českém literárním světě trendu 

„udělej si sám― někteří vyuţili. „Říkají si, ţe neţ mít od nakladatelství pouhých 10 procent 

z prodejní ceny, raději ‚do toho půjdou sami‘ a z kaţdé knihy utrţí více – například Zdeněk 

Pohlreich a další,―
137

 uvádí Kočí. Podobný názor má i Tereza Pecáková, šéfredaktorka 

nakladatelství CooBoo, jeţ spadá pod koncern Albatros Media: „Podle mě musí být autor či 

příběh něčím zajímavý a výjimečný. Nic konkrétního mě teď nenapadá, ale dovedu si 

představit nějakou celebritu, která by si [skrze selfpublishing] vydala knihu, ţe by slavila 

úspěch,―
138

 nadhazuje Pecáková hypotetickou situaci. 

Selfpublishing přes to všechno výrazně ovlivnil přístup českých nakladatelů k méně 

známým autorům. V zahraničí uţ je obvyklé, ţe velké nakladatelské domy zaměstnávají 

speciální skauty, kteří na různých fórech, blozích a specializovaných webech pátrají po 

potenciálním bestselleru, a tato praxe uţ začíná být běţná i u českých nakladatelství. „Já se 

domnívám, ţe bychom měli víc spolupracovat přímo s autory, i s těmi zahraničními, ale je to 

obtíţné,―
139

 říká redaktorka Šárka Kadlecová z kniţní skupiny Euromedia. Popisuje, jak 

postupovali, kdyţ si všimli zajímavého selfpublikovaného sci-fi titulu Atlantic Gene (česky 

nakonec pod názvem Atlantský gen vydalo Argo). „My jsme si té knihy všimli v okamţiku, 

kdy uţ byla na Amazonu úspěšná, ale ještě nebyla vázaná k ţádnému nakladatelství ani 

v Americe. Spojili jsme se s autorem a ten nám odpověděl, ţe se rozhodne, aţ dopíše druhý 

díl, ale pak jsme zjistili, ţe zřejmě mezitím hledal někoho, kdo ho bude zastupovat. Protoţe 

pak nám to přišlo jako nabídka od literárních agentů a okamţitě se rozjela aukce. Takţe pro 

mě by bylo fajn takhle si najít a vytipovat autora, ale chce to nesmírné úsilí,―
140

 vysvětluje 

Šárka Kadlecová. 

U domácích autorů uţ praxe pokročila dál. „Určitě nás zajímají blogy – teď budeme 

vydávat knihu Zuzany Hubeňákové, která si vede blog na iDnes.cz, vydali jsme Deník 

moderního fotra, coţ byl taky původně blog. Jednak čekáme, aţ nám někdo něco pošle – 
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nabídek rukopisů nám chodí hromady… Ale jednak se snaţíme i sami aktivně vyhledávat,― 

tvrdí Kadlecová, která má na starosti tituly spadající například pod značky Kniţní klub nebo 

Ikar. Podle ní se nakladatelství aktivně snaţí vyhledávat nadějné české autory, ale pořád 

v tom mají obrovské mezery. 

S tím, ţe selfpublishing přiměl nakladatele, aby bedlivěji sledovali literární produkci 

a dokonce sami aktivně pátrali na internetu, souhlasí také Antonín Kočí: „My i konkurence se 

snaţíme hledat v jiných kadlubech a dát případně nabídku k vydání autorovi ještě před tím, 

neţ sám zjistí, ţe by mohl vydat knihu sám,―
141

 říká. Oproti tomu Tereza Pecáková z CooBoo 

přiznává, ţe autory aktivně nevyhledávají. „Jednak je to tím, ţe nám chodí poměrně velké 

mnoţství nabídek, z kterých můţeme vybírat, a pak také tím, ţe se věnujeme převáţně 

zahraniční produkci – původní čeští autoři u nás tvoří jen zlomek edičního plánu,―
142

 

vysvětluje. 

Zavedení nakladatelé, kteří hledají nový bestseller, mohou vyuţít toho, ţe nějaké 

selfpublikované knihy uţ mají čtenáře. Z jejich reakcí pak lze vypozorovat moţné reakce 

většího publika. „Kdyţ je selfpublikovaný titul úspěšný, tak to beru jako upozornění a začnu 

se o něj zajímat. Protoţe je vidět, ţe ho hodně lidí načetlo a hodně lidí s ním bylo z nějakého 

důvodu spokojeno. Je to pro mě signál, abych se o ten titul začala víc zajímat,―
143

 vysvětluje 

Šárka Kadlecová ze společnosti Euromedia. Tvrdí, ţe docela dobře se dá vycházet právě ze 

zmíněných blogů, protoţe tam lze sledovat i to, jak velká je skupina čtenářů. „Můţeme vidět 

i jejich reakce, ohlasy, většinou to bývá na nějaké aktuální téma, takţe to je zajímavé,― míní. 

Antonín Kočí z Mladé fronty souhlasí. „Selfpublishing pro tradiční nakladatele znamená 

úlevu, neboť se nebudou muset probírat hromadami nepublikovatelných rukopisů a hledat 

mezi nimi pověstnou ‚perličku na dně‘. Někdy pak stačí počkat si, aţ se objeví úspěšný autor, 

který se prosadil s titulem na poli selfpublishingu, a nalákat jej do své stáje. Tak to ostatně jiţ 

dělají mnohá nakladatelství v zahraničí,―
144

 upozorňuje na změny v přístupu k rukopisům. 

V případě, ţe se zavedené nakladatelství rozhodne vydat knihu, která jiţ předtím někde 

vyšla – ať uţ na blogu nebo byla selfpublikovaná, příprava titulu k vydání podle oslovených 

redaktorů probíhá velice podobně jako u nového rukopisu. „Rádi máme nad rukopisem dohled 

a autorům i čtenářům zaručujeme zázemí redaktorů a korektorů, protoţe měřítka pro kvalitu 
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selfpublishingu a normálně vydaného titulu jsou přece jen trochu jiná,―
145

 zdůvodňuje to 

Antonín Kočí. Šárka Kadlecová připomíná, ţe Euromedia dosud nemá zkušenost se 

selfpublikovaným titulem v pravém slova smyslu: „Všechny tituly (…) se k nám dostaly aţ 

poté, co prošly redakcí v nějakém klasickém nakladatelství. Třeba konkrétně u série After, 

tam to bylo hodně upravené, změny byly výrazné, protoţe původně šlo o fanfiction ke kapele 

One Direction a autorka tam změnila jména postav. (…) Ale to s ní musel řešit majitel práv, 

od něhoţ jsme my potom koupili uţ ten hotový produkt. My jsme to sice načítali ještě 

z Wattpadu, ale potom jsme uţ dostali finální verzi rukopisu pro tisk,―
146

 ukazuje na 

konkrétním případu bestsellerové young adult série After. Stejnou zkušenost má i Tereza 

Pecáková z CooBoo: „Máme pár zahraničních knih, které původně vyšly samonákladem 

autorů, ale v okamţiku, kdy jsme získali práva, uţ byly ‚zaháčkovány‘ velkými 

nakladatelskými domy.―
147

 

Kadlecová odmítá, ţe by se nakladatelství obávalo niţšího zájmu z důvodu, ţe kniha uţ 

vyšla a někteří potenciální zákazníci uţ si ji mohli přečíst. „Anglická verze vţdycky vyjde 

dřív, takţe kdyţ hodně chtějí, tak si knihu v angličtině můţou přečíst, mnohdy i zadarmo – 

třeba na tom Wattpadu. Ale myslím, ţe [v Česku] v tom takový rozdíl není. To spíš 

v Americe, třeba Anna Todd tam s  papírovou verzí After uţ tolik úspěšná nebyla. Tam se 

skutečně mohlo stát, ţe si to lidé načetli dopředu, nebo se jim líbilo víc, kdyţ to bylo 

o skupině One Direction,―
148

 domnívá se. 

Na otázku, zda selfpublishing nějak ovlivnil český kniţní trh, odpověděla Tereza 

Pecáková, šéfredaktorka CooBoo následovně: „Zatím myslím, ţe nijak zvlášť. Jsme moc 

malý rybníček. Opravdu si myslím, ţe v zahraničí je toto pořád ještě větší byznys. I proto, ţe 

třeba Amazon selfpublishing ve velké míře podporuje a šíří mezi čtenáře. My u nás zatím 

ţádnou takhle velkou platformu nemáme.―
149

 

Podle Miloše Čermáka selfpublishing výrazněji ovlivní tuzemský kniţní trh nejspíš aţ 

tehdy, kdy se v Česku víc rozšíří e-knihy. „Tam je podle mě ten potenciál větší. Kdyţ se 

podíváte na ţebříček bestsellerů na Amazonu, tak uvidíte, ţe některé e-knihy jsou 

selfpublikované. (…) V Česku by to zatím asi nešlo, mluvím o Americe. Já jsem vydal jednu 

sbírku povídek v elektronické formě (…) a na Palmknihách to šest měsíců bylo na prvním 
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místě nebo aspoň v top desítce bestsellerů v kategorii humor a prodalo se jen asi 50 nebo 100 

knih…―
150

 Nicméně například podle Antonína Kočího je selfpublishing „začátek velkých 

změn, hlavně v některých segmentech (thrillery, romantika, fantasy), kdy se autoři i čtenáři 

bez klasických nakladatelství obejdou. Nicméně zároveň je to krok k ještě větší 

nepřehlednosti trhu,―
151

 varuje. 

V anketě mezi osobnostmi českého literárního světa, kterou prováděl roku 2013 Jiří 

Trávníček, selfpublishing jako důleţitý trend budoucnosti jmenovali například Jindřich Jůzl, 

šéfredaktor nakladatelství Odeon, nebo Dana Kalinová, ředitelka praţského veletrhu Svět 

knihy
152

. Lze tedy říct, ţe změny, které nástup selfpublishingu způsobil na zahraničních 

(zvláště americkém a britském) kniţních trzích, české prostředí dosud ovlivnil jen nepřímo – 

zvláště ve vyhledávání nových talentů a v tom, ţe se do tuzemských knihkupectví dostaly 

knihy, jeţ byly původně selfpublikované. Nakladatelé si jsou tohoto trendu dobře vědomi, 

avšak kniţní trh je v jakési fázi vyčkávání. Pořád není jasné, zda i čeští čtenáři přistoupí na to, 

ţe knihu si dnes můţe vydat kdokoliv. To je jednak dáno konzervativností zdejších milovníků 

knih (nedůvěrou k neznámým autorům, značkám) a jednak také zpoţděním v technologické 

oblasti: e-knihy existují, ovšem stále se výrazněji nerozšířily mezi okruh technologických 

nadšenců, dokonce ani nakupování knih přes internet ještě není samozřejmostí. 
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Kritika selfpublishingu 

 

Selfpublishing od samého začátku vzbuzoval nedůvěru a rozporuplné reakce. A není divu. 

Z obchodního hlediska je novou konkurencí pro zavedené nakladatele, jeţ (zatím pouze 

v zahraničí) ochuzuje o potenciální bestsellery. Z literárního hlediska zase uráţí kritiky 

a tradičně vydané autory, neboť spisovatelem dnes vlastně můţe být kaţdý bez ohledu na 

talent. K úspěchu stačí dobrý marketing nebo šokující téma. Boří se staletí hloubené příkopy 

mezi umělcem a publikem. Někteří trend samopublikování dokonce označují hanlivým 

přízviskem „vanity press―, čili tisk marnivosti, vznikající jen a pouze pro zvětšení autorova 

ega.  

Ačkoliv totiţ například Miloš Čermák říká, ţe selfpublishing „kniţní trh ani nijak 

neovlivňuje, je to okrajová věc,―
153

 skutečnost je taková, ţe v literárním světě se uţ delší dobu 

ozývají hlasy, které selfpublishing kritizují. 

Úspěšná americká spisovatelka Sue Graftonová začínající autory od selfpublishingu 

odrazuje s tím, ţe „to je jako přiznání, ţe jste příliš líní na to odvést tvrdou práci.―
154

 

Selfpublikované knihy, které četla, jsou podle ní „často amatérské―
155

 a přirovnala je 

„ke studentovi, který se naučí jednoduchou skladbu na piano a čeká, ţe dostane pozvánku, 

aby zahrál v Carnegie Hall.―
156

 Sue Graftonová tvrdí, ţe selfpublishing mladé spisovatele 

nenaučí přijímat odmítnutí a pracovat na sobě: „Vídám příliš mnoho autorů, kteří dokončí 

jeden román a očekávají slávu a bohatství, na které si myslí, ţe mají právo. (…) 

Selfpublishing je zkratka a já, co se týče umění, na zkratky nevěřím.―
157

 Tyto výroky vzbudily 

řadu bouřlivých emocí mezi selfpublikujícími autory a Graftonová, proslavená svými 

detektivními romány, je později zmírnila. Nicméně odmítavý postoj k selfpublishingu mají 

i další autoři. Například Jodi Picoultová, jedna z nejprodávanějších spisovatelek současnosti, 

si na začátku své kariéry musela přetrpět více neţ sto odmítnutí, proto dnes začínajícím 
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autorům radí: „Přihlaste se do nějakého kurzu. Musíte se naučit jak dávat a přijímat kritiku 

a jak psát na objednávku. A NESELFPUBLIKUJTE.―
158

 

„Nacházíme se ve věku selfpublishingu (…). Ať ţije svoboda volby, okamţitý profit 

a mnohem větší a bliţší propojení autora se čtenářem. A ať ţijí nově objevení autoři 

a zajímavé a odlišné styly a druhy příběhů! Jenţe se svobodou přichází anarchie,―
159

 

upozorňuje na nebezpečí dokonce i selfpublikující spisovatel Chris Pavey.  

Vladimír Pistorius zmiňuje nejvýraznější důvod toho, proč mnozí odmítají selfpublishing: 

sniţování kvality kniţní produkce. „Absence redaktora resultuje zpravidla v nekvalitní 

podobu textu (…). Vlastní typografická úprava autora je většinou znatelně horší neţ úprava 

profesionálního typografa. (…) Chybí garance kvality a doporučení, jakým je vydání knihy 

v renomovaném nakladatelství či ve známé edici. Potenciální čtenář textů publikovaných na 

internetu je vystaven přívalu grafomanie, takţe je rychle odrazen od hledání případných 

zajímavých textů,―
160

 píše v závěru svého díla Jak se děla kniha. „Úloha nakladatele jako 

zkušeného investora a organizátora proto musí být zachována i v budoucí éře internetu a e-

knih,― dodává.
161

 

Nenahraditelnost sluţeb, které můţe autorovi poskytnout zavedené nakladatelství, 

zdůrazňuje i Tereza Pecáková, šéfredaktorka young adult nakladatelství CooBoo, jeţ spadá 

pod společnost Albatros Media. „Selfpublishing nevnímám coby konkurenci klasických 

nakladatelů. Je to přece jen pořád dost něco jiného. Kdyţ si autor sám vydá knihu, nemá 

zázemí nakladatelského domu, pokud jde o klasické redakční práce, grafickou úpravu a vůbec 

přípravu knihy a upřímně to bývá na kníţkách pak znát. Zázemí nakladatele pak taky 

samozřejmě citelně schází, pokud jde o samotnou distribuci knih ke čtenářům nebo ke 

knihkupcům. Samozřejmě existují tituly, které jsou samy o sobě dost zajímavé, ţe si cestu ke 

čtenářům najdou, ale nemyslím, ţe by jich bylo mnoho,―
162

 říká Pecáková. 

Jeden z nejhlasitějších českých odpůrců selfpublishingu je Jiří Vlček, zakladatel 

knihkupectví Palmknihy, jeţ prodává e-knihy. „Vadí mi nadprodukce nedodělků 
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s nezaručenou aspoň průměrnou kvalitou. Vzhledem k tomu, ţe nikdo nezaručí, ţe se na 

přípravě knihy budou podílet profese podstatné pro kvalitu knihy
163

 a čtenář to nemá moţnost 

rozumně poznat, tak výsledkem bude toxická otrava kniţního trhu špatnými knihami,―
164

 

vysvětluje svůj postoj Vlček. Důleţitá je podle něj i funkce nakladatele coby síta: 

„A samozřejmě mi chybí také výběr nakladatele, který chce mít solidní jméno na trhu 

a nevydá zdaleka vše, co mu přijde.―
165

 Podle něj jsou selfpublishingem paradoxně ohroţeny 

zvláště e-knihy, neboť na trhu elektronických knih po vzniku webů jako Amazon Kindle 

Direct Publishing, Smashwords nebo českého portálu Bez vydavatele vznikla výrazně větší 

konkurence. 

Argumentům kritiků musíme dát v něčem za pravdu. Ačkoliv se samozřejmě najdou 

selfpublikované knihy, které jsou v rámci moţností upravené a prošly korekturami, většina 

z nich tyto vlastnosti postrádá. „Gigantické procento [selfpublikovaných knih za nic nestojí] 

a ještě znepokojivější je, ţe je stále těţší vyřadit plevel, jelikoţ [tyto knihy] existují na stejné 

platformě.―
166

 Americký spisovatel Chuck Wendig na svém blogu vybízí své čtenáře, aby si 

udělali test: „Náhodně si vyberte deset knih, které si vydali sami autoři. Náhodně si vyberte 

deset knih, které vydala tradiční nakladatelství. (…) Z mé zkušenosti vyplývá, ţe v knihách 

vydaných samotnými autory, je podstatně víc chyb a překlepů,―
167

 píše. 

Pokud odhlédneme od pravopisných hrubek a chyb z nepozornosti, kritici selfpublikujícím 

autorům často vytýkají neoriginalitu a chabé zápletky. „95 procent těchto knih je 

nestravitelných a jsou napsány, aby se svezly na literárních trendech, někteří autoři se snaţí 

okopírovat styl úspěšných spisovatelů jako E. L. Jamesové nebo Cassandry Clareové.―
168

  

Antonín Kočí z nakladatelství Mladá fronta je v kritice zdrţenlivější. V selfpublishingu, 

jak uţ bylo řečeno v předchozí kapitole, vidí i výhody, přesto ale zmiňuje jednu hrozbu: „Dle 

mého názoru selfpublishing některá nakladatelství můţe časem ohrozit, protoţe tímto 
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kanálem se omezí příliv zajímavých rukopisů nakladateli přímo od autorů. Ti, pokud nebudou 

chtít poníţeně nabízet svou práci různým tradičním firmám, uvidí, ţe mohou dosáhnout 

úspěchu i tak, ţe knihu vydají sami,―
169

 říká. Kromě toho navíc zmiňuje, ţe selfpublishing 

vede k ještě větší nepřehlednosti trhu. „Čtenář nemá jak zjistit, ţe ta a ta kniha je dobrá,―
170

 

vysvětluje. 

Otázkou samozřejmě je, zda má existovat někdo jiný neţ čtenář, kdo by určoval, co je 

kvalitní a co nikoliv. Střet příznivců a odpůrců selfpublishingu víceméně splývá se střetem 

zastánců volné ruky trhu a příznivců kontroly či nějakého dohledu z vyšších míst. 

Selfpublishing je vlastně nejsvobodnější a nejdemokratičtější podobou literárního světa – 

spisovatelem můţe být kdokoliv, kdo si najde čtenáře. Funkce redaktora coby gatekeepera, 

jenţ odděluje zrna od plev, zde neexistuje. Je to svět, v němţ kvalitu neposuzují redaktoři ani 

nakladatelé, nýbrţ právě konzumenti. Líbí se mi kniha? Doporučím ji dál. Nelíbí? Nedočtu ji 

a udělím jí negativní hodnocení například na Amazonu.  

Výhodou tohoto systému je, ţe selfpublikovaná díla (především tedy ta elektronická) jsou 

velice levná. Pokud stojí od 99 centů do 3 dolarů, zákazník si nemusí koupi dlouho rozmýšlet, 

neboť jde o zanedbatelnou částku. Jak ale upozorňuje Chuck Wendig, „levné knihy znamenají 

levné knihy―
171

 a popisuje příběh své příbuzné, která se poučila, ţe je lepší koupit si jednu 

draţší knihu vydanou tradičním nakladatelem, neţ hromadu levných selfpublikovaných knih, 

které nestojí za nic. „Nízká cena se postupně stala ukazatelem nízké kvality,―
172

 píše Wendig, 

který je ve světě literatury známý jako autor několika románů ze světa Star Wars. Podle 

některých dumpingově nízká cena selfpublikovaných knih můţe zlikvidovat tradiční 

nakladatelství. „Jedna z věcí, kterou nezávislí spisovatelé způsobili, je znehodnocení práce 

legitimně vydaných autorů,―
173

 varuje Michael Kozlowski. 

Tereza Pecáková z CooBoo v selfpublishingu hrozbu pro kniţní průmysl nespatřuje. 

„Určitě můţe s nakladatelským byznysem trochu zahýbat, jak v dobrém, tak ve zlém. Ale spíš 

bych to viděla jen jako alternativu ke klasickému vydávání. Nemyslím si, ţe nakladatelství 
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díky tomu zajdou na úbytě, i proto, ţe stále budou poskytovat servis, který si jinak člověk sám 

tak snadno neopatří,―
174

 myslí si. 

Šárka Kadlecová ze společnosti Euromedia nemá problém se selfpublishingem v ţánru 

beletrie, ale u vědeckých titulů to vidí jinak: „Nedovedu si představit, ţe by selfpublishing 

mohl v širší míře fungovat v odborné literatuře, protoţe [tento princip vydávání knih] není 

záruka kvality, spíš naopak,―
175

 říká. V akademickém prostředí má selfpublishing skutečně 

stále nálepku „vanity press― (tisk marnivosti), někteří takto vydané tituly hází do stejného 

pytle s takzvanými „predátorskými časopisy,― čili s periodiky, jeţ „lákají k uveřejňování textů 

nezkušené vědce, či akademiky, kteří chtějí snadno a rychle vykázat publikační aktivitu.―
176

 

Za tento mediální prostor si predátorské časopisy účtují poplatky, kvalitu zveřejňovaných 

textů ţádným způsobem nekontrolují. Podle mě je ale důleţité selfpublishing a predátorské 

časopisy rozlišovat. Zatímco selfpublishing probíhá na webech bez jakéhokoliv zaměření (na 

Lulu, Blurb nebo Knihovnicka.cz si můţete vydat sbírku básní i komiks), predátorské 

časopisy „se tváří jako seriózní vědecká periodika―
177

 a jejich existence je zaloţena na lţích 

(„Zaštiťují se často jmény uznávaných akademiků, kteří s nimi ve skutečnosti většinou nemají 

co do činění. Jindy uvádějí i neexistující jména.―
178

) a na neznalosti akademiků. Pro 

zajímavost připomínám, ţe Miloš Čermák výhody selfpublishingu ve svém článku z roku 

2007 představil právě na vědecké práci o „veverkách s bílým ocasem―
179

 a dá se vlastně říct, 

ţe i tato diplomová práce je selfpublikovaná (autor je s pomocí vedoucího práce zároveň 

korektorem a nakonec si sám zařídí tisk a vazbu). V konečném důsledku vţdy záleţí na 

daném autorovi (v selfpublishingu je role autora klíčová – jak jsem jiţ zmiňoval v úvodních 

kapitolách, existuje zde určitá podobnost s autorskými knihami) a na daném díle. Stejně jako 

přes Lulu.com můţe vyjít naprostý literární škvár, přes něj můţe vyjít i zajímavá a kvalitní 

vědecká studie od člověka, který svůj obor zná a selfpublishing prostě vyuţívá proto, ţe to je 

nejlevnější a nejsnazší způsob, jak zařídit, aby daná studie vyšla. 

Selfpublishing je pouhým prostředkem, který můţe slouţit k dobrým účelům (objevování 

nových literárních talentů), ale samozřejmě, stejně jako cokoliv jiného, můţe být zneuţit ke 

                                                             
174

 E-mailová korespondence autora s Terezou Pecákovou z března 2016. Viz přílohy. 
175

 Rozhovor autora s Šárkou Kadlecovou z října 2015. Viz přílohy. 
176

 TRACHTOVÁ, Zdeňka. Predátorské časopisy loví naivní vědce. Kaţdý rok jich vzniknou 
stovky. iDnes.cz. 10. 1. 2016. Dostupné [online] na: http://zpravy.idnes.cz/predatorske-casopisy-0ts-

/domaci.aspx?c=A160107_145115_domaci_zt. 
177

 Tamtéţ. 
178

 Tamtéţ. 
179

 ČERMÁK, Miloš. Revoluce dlouhého ocasu. Reflex. 31. 8. 2007. Dostupné [online] v placeném 

archivu Reflexu. 



 

  59  
 

kontroverznímu jednání. Samotná idea selfpublishingu je přitom vznešená – umoţnit šíření 

myšlenek a názorů všem. Bude zajímavé do budoucna sledovat, jaké bude mít tato 

„demokratizace― dopady na kniţní trh. Jak jsem v této kapitole uvedl, názory se totiţ různí od 

apokalyptických scénářů, podle nichţ tradiční nakladatelé zaniknou, aţ po teorii, ţe na 

nakladatelský průmysl selfpublishing ţádný vliv mít nebude.  

Při práci na této části mé práce bylo zajímavé zjišťovat, jak rozporuplné názory 

selfpublishing vzbuzuje. Téměř všichni mají potřebu se k němu vyjádřit a zastávat některý 

z názorů, které jsou na obou stranách dost vyhrocené. V předchozích kapitolách jsem často 

citoval názory zapálených příznivců tohoto nového trendu. Tato kapitola mi – a doufám, ţe 

i čtenáři – ukázala, ţe existuje i velké mnoţství těch, kdo selfpublishing odsuzují a kritizují, 

kdo v něm spatřují nebezpečí pro status quo. A některé argumenty kritiků skutečně nelze brát 

na lehkou váhu. Je například pravda, ţe v zemích, kde se selfpublishing více rozšířil (zejména 

Spojené státy a Velká Británie, částečně Německo), se kniţní nabídka stává chaotičtější, 

nepřehlednější a ţe se na trhu objevuje výrazně víc děl pochybné kvality.  
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Selfpublikovaní autoři, kteří prorazili 

 

Nebýt selfpublishingu, literární svět by zůstal ochuzen o řadu významných děl. Člověk si 

nevyhnutelně musí klást otázku, kolik kvalitních děl nikdy nespatřilo světlo světa v době, kdy 

selfpublishing ještě nebyl tak levný a dostupný. Ačkoliv v České republice dosud nedošlo 

k případu, kdy by se neznámý autor díky selfpublishingu vyšvihl mezi spisovatelskou špičku, 

v zahraničí, zejména ve Spojených státech, uţ tyto příklady jsou. Můţeme si dokonce 

všimnout určitého vzorce, který se opakoval ve více případech: autoři se nejprve snaţí oslovit 

zavedené nakladatelství, ale jsou odmítnuti s tím, ţe jejich dílo z nějakého důvodu 

nevyhovuje poţadavkům mainstreamové tvorby, proto se uchýlí k selfpublishingu. Teprve 

poté, co si takto získají tisíce čtenářů a vydělají statisíce aţ miliony dolarů, opět dojde ke 

kontaktu autora s nakladatelstvím, tentokrát je to ovšem nakladatelství, které je v podřízené 

roli.  

Variant tohoto téměř pohádkového příběhu je však několik. Některé spisovatele například 

ani nenapadne, ţe jejich dílo by mohlo mít komerční úspěch a k selfpublishingu se uchylují 

automaticky (to byl případ Andyho Weira a jeho románu Marťan) jako ke způsobu, jak svoje 

dílo rozšířit alespoň k zájemcům. 

Je zajímavé, ţe podle dostupných informací selfpublishingovému odvětví dominují ţeny, 

coţ narušuje zavedenou představu, ţe knihy na vlastní pěst nejčastěji vydávají technicky 

zkušenější muţi, grafomani píšící sci-fi literaturu. Je moţné, ţe tuto genderovou nerovnováhu 

vytvořil úspěch E. L. Jamesové a jejích Padesáti odstínů šedi, který přiměl ţeny, jeţ dosud 

romantickou literaturu pouze četly, aby ji zkusily i psát. „65 % selfpublikovaných autorů jsou 

ţeny, muţi tvoří 35 %. Téměř dvě třetiny všech selfpublikovaných autorů jsou ve věku od 41 

do 60 let, dalších 27 % je starších neţ 61 let,―
180

 píše The Guardian v odkazu na studii 

z Kingston University.  

Podle zprávy, kterou vypracoval specializovaný web Author Earnings, mezi 

selfpublikovanými knihami ţánrově vede romantika, sci-fi a fantasy. „Polovina všech e-knih, 

jeţ se na Amazonu stanou bestsellery v ţánrech romantika, sci-fi a fantasy, jsou 

selfpublikované!―
181

 Důvodem je podle všeho fakt, ţe čtenáři si „vyměňují doporučení přes 

                                                             
180

 BROWN, Maggie. The Fifty Shades effect: women dominate self-publishing. The Guardian. 

9. 11. 2014. Dostupné [online] na: http://www.theguardian.com/world/2014/nov/09/fifty-shades-of-

grey-women-dominate-self-publishing. 
181

 Which Self-Published Genres Sell The Most Books? Self-Publishing Relief. 19. 8. 2015. 

Dostupné [online] na: http://selfpublishingrelief.com/self-published-genres-sell-most/. 



 

  61  
 

blogy a komunitní fóra a jejich jasně vymezené zájmy umoţňují autorům snáze zacílit 

marketing.―
182

 Romantická literatura konkrétně tvoří 40 procent všech prodejů e-knih na 

Amazonu. Je zajímavé, ţe navzdory populární domněnce tvoří erotická literatura pouze 1,2 

procenta prodejů e-knih do čtečky Kindle
183

. Mimořádný úspěch trilogie Padesát odstínů šedi 

je o to víc mimořádný a dokazuje, jak jsou chutě čtenářů (v tomto případě tedy spíše čtenářek) 

nepředvídatelné. 

Snazší cílení reklamy však nemusí být jediným důvodem úspěchu ţánrů romantiky, sci-fi 

a fantasy. Pokud vezmeme stranou stabilně vysoký podíl romantické literatury, který si 

můţeme vysvětlit tím, ţe romantika se prodávala, prodává a bude prodávat za všech 

okolností, můţe být důvodem většího úspěchu selfpublikovaných sci-fi a fantasy titulů prostě 

fakt, ţe se jim tradiční nakladatelství vyhýbají. Tyto ţánry se totiţ málokdy vyšplhají na 

ţebříčky bestsellerů. „Sci-fi zrovna mezi top ţánry nepatří, Marťan je tedy výjimkou, ale jak 

jsem zmiňoval, to není čistokrevné sci-fi. Ţe by výrazněji nakopl prodeje dalších sci-fi 

románů, to ne. V Česku se nejvíc prodávají kriminálky, zvláště ty trochu psychologické, dále 

romantické knihy a samozřejmě kuchařky,―
184

 potvrzuje Zdeněk Novák, marketingový ředitel 

společnosti Euromedia, kam patří značky Kniţní klub, Ikar, Odeon, Universum a YOLI.  

Kromě zavedených ţánrů selfpublishing na druhou stranu umoţňuje vznik děl tak 

specifického charakteru, ţe by jejich publikování tradiční formou přes nakladatelství a jejich 

distribuce do knihkupectví, byla nemyslitelná. Jsou to samozřejmě tituly s menšinovou 

tematikou (ať uţ rasovou, náboţenskou nebo sexuální), sbírky poezie, které nemají masový 

komerční potenciál, či díla, jeţ se jinak vymykají. Podle Šárky Kadlecové ze společnosti 

Euromedia je selfpublishing nejlepší moţností „pro ty, kdo píší něco neobvyklého. Něčím 

výjimečný román, který by nakladatel odmítl, protoţe to ještě není trend, nebo uţ není trend. 

Tyto romány často stojí do čtečky směšných 0,99 dolarů. Spousta lidí si to koupí uţ proto, ţe 

to je levné a kdyţ je ta kniha kvalitní nebo čtivá, tak si o tom řeknou dál.―
185

 

Příkladem neobvyklého trendu je dinosauří erotika. Tato na první pohled absurdní 

kombinace romantiky a erotiky s pravěkými predátory si kupodivu vybudovala věrnou 

základnu čtenářů, kteří by díla jako Pterodaktyl ze mě udělal gaye nebo Znásilněna 

triceratopsem na pultech kamenných knihkupectví hledali marně. „Zápletky těchto knih se 
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obvykle nesou v podobném duchu: dinosaurus trápí pravěké obyvatelstvo a tato situace je 

vyřešena teprve poté, co se odváţná kráska v zájmu vesnice obětuje jako netvorova 

milenka,―
186

 všiml si úspěchu těchto téměř výhradně selfpublikovaných e-knih britský deník 

The Guardian.  

Výhodou selfpublishingu je mimo jiné také rychlost, s jakou autoři mohou reagovat na 

aktuální trendy. V tradičním nakladatelství není výjimkou, ţe od přijetí rukopisu trvá vydání 

jedné knihy půl roku (jde-li o český titul) i rok (pokud jde o knihu, která se musí přeloţit). 

Pokud si knihu vydává sám autor, je ušetřen vyjednávání s literárními agenty, redakčních 

porad nebo marketingového plánování. Jak uţ nicméně bylo řečeno v předchozí kapitole, tato 

rychlost se můţe projevovat v kvalitě selfpublikovaných titulů (chyby, překlepy, špatná 

typografie, nevhodná obálka…). 

Pokud ovšem o selfpublishingu můţeme říct něco pozitivního, je to minimálně to, ţe 

začínajícím a amatérským spisovatelům dává jakousi psychologickou podporu. Díky němu 

mají totiţ jistotu, ţe nepíší zbytečně. Pokud by o jejich dílo nemělo zájem ţádné zavedené 

nakladatelství, neznamená to konec snů o úspěchu, nýbrţ začátek hledání nové cesty. Svou 

knihu si mohou vydat sami, a kdo ví, třeba na něm zbohatnou jako některý z níţe 

analyzovaných autorů a autorek. Vybral jsem dle mého názoru reprezentativní vzorek 

spisovatelů různých ţánrů, jejichţ knihy se dostaly i na český kniţní trh. 

 

Hugh Howey 

O selfpublishingu se snad ani nedá seriózně psát bez toho, aby člověk zmínil amerického 

spisovatele Hugha Howeyho, jeho příběh je totiţ ztělesněním amerického snu. Howey se 

proslavil svým dystopickým sci-fi Wool z roku 2011 (v češtině vydal Kniţní klub v roce 2014 

pod názvem Silo), které začal psát ve svém volném čase ještě coby asistent v knihkupectví. 

„Své výtvory na Amazonu za drobné částky nabízel čtenářům ke staţení do čtečky. Pak si 

všiml, ţe jedna z jeho knih sklidila větší úspěch neţ ostatní: Silo. Postapokalyptický thriller 

o zbytcích lidské společnosti, kteří ţijí v ohromném podzemním silu a kvůli jadernému 
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zamoření nemohou ven,―
187

 popisuje Howeyho cestu ke slávě blog internetového 

knihkupectví bux.cz.  

Howey si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a díky tomu, jak lidé o knize mluvili 

a doporučovali ji i svým známým, brzy přes Amazon Kindle Direct Publishing vydělával tolik 

peněz, ţe mohl svou práci v knihkupectví opustit a začít se věnovat psaní naplno. Kdyţ 

úspěch jeho série zaregistrovala velká americká nakladatelství, začala se předhánět 

v nabídkách. Hugh Howey nakonec podepsal smlouvu se společností Simon & Schuster, ale 

s jednou podmínkou: „Jako první spisovatel v historii si ponechal práva na elektronické 

knihy, neboť mu z nich plynul pravidelný slušný zisk. Nakladatelství za šestimístnou sumu 

prodal pouze práva na papírovou knihu.―
188

 Koneckonců, kdyţ Silo v Česku nakladatelství 

Kniţní klub propagovalo, pouţívalo k tomu přízvisko „kniha, které se ještě před vytištěním 

podařilo vydělat milion dolarů a prodat půl milionu kopií―
189

. Zájem o zfilmování knihy 

projevil Ridley Scott a na prodeji filmových práv studiu 20th Century Fox Hugh Howey 

nepochybně taky vydělal slušnou částku. 

Howey uţ pracovat nemusí, ale svému vymyšlenému světu se stále věnuje. Pokračuje 

v psaní povídek a příběhů, které posléze vydává jako e-knihy a přes CreateSpace také jako 

paperbacky. Zejména se ale věnuje propagaci selfpublishingu. Často píše články pro odborná 

i masová periodika, v nichţ vyzdvihuje výhody a snaţí se amatérské spisovatele přimět, aby 

se nevzdávali a zkusili svou knihu vydat tímto způsobem. „Kritici argumentují, ţe příběhy 

[autorů, kteří se prosadili díky selfpublishingu,] jsou výjimkou, nikoliv pravidlem. Ale kdo 

říká, ţe jediným důvodem, proč selfpublikovat, je touha zbohatnout? A kdo říká, ţe vydání 

knihy, ať uţ proběhne jakýmkoliv způsobem, je cestou k finanční nezávislosti? (…) To přece 

není důvod, proč píšeme,―
190

 napsal Hugh Howey ve svém hojně sdíleném sloupku pro 

internetový deník Huffington Post. 

 

Colleen Hooverová 

Jméno Colleen Hooverové je dnes v ţánru young adult poměrně známé. Autorka 

romantických příběhů pro mládeţ, v nichţ se ovšem nevyhýbá ani těţším tématům jako 
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zneuţívání nebo domácí násilí, patří do stáje nakladatelské skupiny Simon & Schuster. 

Málokdo si uţ vzpomíná, ţe svou prvotinu Slammed (česky pod názvem Ţivot jedna báseň 

vydalo YOLI v roce 2014) také původně selfpublikovala. Vyuţila k tomu platformu Kindle 

Direct Publishing a dílo se k prvním čtenářům dostalo v lednu 2012. „Chtěla jsem, aby se 

k mé knize mohli snadno dostat přátelé a členové rodiny, proto jsem selfpublikovala. Nikdy 

jsem od toho moc neočekávala. Na začátku jsem svůj rukopis poslala pár nakladatelům, ale 

všichni mě zdvořile odmítli,―
191

 vzpomíná Hooverová. V červenci se uţ kniha dostala na 

prestiţní ţebříček bestsellerů listu The New York Times. Nakladatelství Atria Books, které 

spadá pod Simon & Schuster, koupilo práva a vydalo ji v srpnu téhoţ roku. 

Na rozdíl od Hugha Howeyho se Colleen Hooverová rozhodla přijmout velkorysou částku 

a selfpublishing vyměnit za publikování v klasickém nakladatelství. Přiznává, ţe kdyby se jí 

nakladatelství ozvalo hned na začátku, nejspíš by se k selfpublishingu nikdy nedostala. 

„Takhle jsem si ale vyzkoušela, jaké je být součástí obou světů. (…) Díky selfpublishingu 

jsem zjistila, kolik práce za vydáním knihy stojí,―
192

 říká o fenoménu, bez něhoţ by její 

literární talent dost moţná zůstal světu navţdy skrytý. 

Kromě knihy Ţivot jedna báseň v Česku vyšly také romány Bez naděje, Ztracená naděje 

a Odvrácená tvář lásky, které mají společné, ţe ačkoliv se řadí do kategorie young adult, 

autorka se v nich neváhá věnovat váţnějším tématům jako adopce, zneuţívání dětí nebo 

homosexualita. 

 

E. L. Jamesová 

Padesát odstínů šedi je kniţní fenomén srovnatelný snad jen s takzvanou „pottermánií―, 

která svět zachvátila o deset aţ patnáct let dříve. Zatímco J. K. Rowlingová svůj příběh 

o čaroději s jizvou na čele musela nabízet nakladatelům a trpět nesčetná odmítnutí, neboť 

selfpublishing v době, kdy psala první díl, ještě neexistoval v takové formě, jak jej známe 

dnes, jiná Britka E. L. Jamesová se rozhodla rovnou knihu vydat sama. Příběh měl nejprve 

podobu fanfiction na motivy jiného literárního fenoménu Stmívání. Autorka „jej zveřejňovala 

na stránkách věnovaných fanouškovské fikci i na svém webu, později jej přepracovala do 

vlastní trilogie. První knihu poté selfpublikovala jako e-knihu a na objednávku také jako 
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paperback skrze The Writer’s Coffee Shop, virtuálního nakladatele se sídlem v Austrálii.―
193

 

Padesát odstínů šedi se díky šeptandě, diskuzním fórům a sociálním sítím rozšířilo 

a „Jamesová poté podepsala sedmimístnou smlouvu o vydání s nakladatelstvím Vintage.―
194

 

Zbytek je uţ všeobecně známý – kniha se dostala na vrchol ţebříčků bestsellerů po celém 

světě, Česko nevyjímaje. V roce 2015 vznikla také filmová adaptace a autorka vydala ten 

stejný příběh vyprávěný z opačného pohledu (Grey, v češtině pod stejným názvem vydalo 

nakladatelství XYZ v roce 2016). E. L. Jamesová se navzdory kritice, ţe její psaný projev je 

přinejmenším průměrný, díky své knize stala milionářkou. Je zajímavé, ţe Padesát odstínů 

šedi je mnohem úspěšnější v elektronické podobě neţ jako papírová kniha. „Verze pro Kindle 

momentálně oproti papírové knize vede v poměru dvě ku jedné.―
195

 V tom můţe roli hrát 

i pikantní téma knihy, za které se některé čtenářky stydí – nechtějí být viděny, jak si knihu 

kupují, ani jak si ji čtou. S e-knihou tento problém mizí: nákup probíhá zcela anonymně a na 

čtečce nikdo nevidí, jaký titul její majitel zrovna čte. 

 

Andy Weir 

Marťan je zvláštní fenomén. Sci-fi obvykle ţebříčkům bestsellerů nevévodí, ovšem příběh 

vesmírného Robinsona nadchl nejen běţné čtenáře sci-fi (zpravidla muţe se zájmem 

o techniku a přírodní vědy), ale i ty, kdo tento ţánr běţně nevyhledávají. Softwarový inţenýr 

Andy Weir začal Marťana psát po večerech na svůj blog. Příběhu si všimlo pár nadšenců do 

vědy a techniky a „brzy zjistil, ţe má několik tisíc pravidelných čtenářů, z nichţ mnozí byli 

vědci, kteří mu nabídli zpětnou vazbu ohledně technických záleţitostí v zápletce―.
196

 Práci 

redaktora tak nahradili fanoušci, marketing nahradilo „word of mouth― – šeptanda. 

Literárního agenta ani nakladatelství Andy Weir nepotřeboval, knihu bez větších literárních 

ambicí po částech zveřejňoval na svém blogu. Jakmile byl příběh dokončen, poskytl jej autor 
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věrným čtenářům ke staţení zdarma. To však fanouškům nestačilo. Chtěli si dobrodruţství 

Marka Watneyho vychutnat na svém Kindlu jako e-knihu. V září 2012 Andy Weir jejich 

prosby vyslyšel a skrze sluţbu Kindle Direct Publishing jej umístil na Amazon, kde si jej 

zájemci mohli koupit za 99 centů. 

„Za tři měsíce se prodalo 35 000 kopií a Marťan se vyšplhal na ţebříček bestsellerů 

v kategorii science fiction.―
197

 Pro zajímavost stojí za to zmínit, ţe knihu si na Amazonu 

koupilo víc lidí, neţ si ji předtím stáhlo zadarmo. V této fázi si Weirova úspěchu poprvé 

všimli klasičtí nakladatelé. V březnu 2014 spisovatel prodal práva americkému nakladatelství 

Crown, jeţ spadá pod Random House, za „šesticifernou částku―
198

. V listopadu uţ bylo 

prodáno přes 180 000 výtisků
199

 a prodeje neklesaly. V Česku práva získala nakladatelská 

skupina Euromedia Group. „Andy Weir měl na svou knihu velice dobré reakce ještě před 

vydáním v USA, díky tomu, ţe ten příběh byl původně vydaný na blogu a potom jako e-

kniha, šlo lépe odhadnout reakce čtenářů. Vsázeli jsme taky trochu na to, ţe bude film, coţ je 

obvykle ukazatel toho, ţe by to mohlo mít úspěch,―
200

 popisuje marketingový ředitel Zdeněk 

Novák důvody, proč společnost Euromedia Marťana koupila. To, ţe kniha uţ předtím vyšla 

a dočkala se pozitivních reakcí, nakladatelství usnadnilo rozhodování o podpoře, jakou titulu 

věnovat.  

„Nikdy v historii nebyla lepší příleţitost selfpublikovat. Pokud pouţíváte sluţby jako 

Amazon nebo Barnes & Noble, nestojí vás to doslova nic. Mezi vámi a vašimi čtenáři není 

ţádná síť bývalých spoluţáků. Můţe to být čistá meritokracie. Jediný risk je čas, který na 

knize strávíte. Ale ten byste tím způsobem nejspíš strávili tak jako tak, protoţe psaní 

milujete,―
201

 říká o selfpublishingu Andy Weir. Jeho slova o meritokracii (tedy vládě 

nejnadanějších) stojí za to vyzdvihnout, neboť selfpublishing skutečně nabízí příleţitost 

doslova všem. Jde jen o to získat pozornost čtenáře, neboť autorů, kteří by se rádi proslavili, 

je skutečně mnoho, a jak uţ bylo řečeno, orientace v přinejmenším průměrné kniţní produkci 

není snadná. 
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Lisa Genova 

Lisa Genova vystudovala Harvardovu univerzitu, kde získala doktorát z neurovědy. Nějaký 

čas se ţivila jako konzultantka pro farmaceutické společnosti, ale měla sen – stát se 

spisovatelkou. „Její debutový román Still Alice, příběh ţeny s Alzheimerovou chorobou byl 

odmítnut nebo ignorován 100 literárními agenty,―
202

 uvádějí The New York Times. 

„Oslovovala jsem literární agenty. Chodila jsem na spisovatelské konference a pokoušela se 

navazovat kontakty. Psala jsem e-maily editorům. Nikdo [knihu] nechtěl,―
203

 popisuje 

obvyklou zkušenost začínající autorky Lisa Genova. Nezbylo jí neţ knihu selfpublikovat, 

k čemuţ v roce 2007 vyuţila portál iUniverse. Teprve kdyţ se kniha dostala do nezávislých 

knihkupectví a na knihu se objevily první pozitivní ohlasy, si v roce 2009 knihy všiml jiný 

spisovatel, který autorku představil svému agentovi. „Nakonec prodala práva na Still Alice 

nakladatelství Pocket Books, dceřiné společnosti Simon & Schuster za částku pohybující se 

kolem půl milionu dolarů.―
204

 Kniha se 59 týdnů udrţela na ţebříčku bestsellerů The New 

York Times a získala několik ocenění. Zpracována byla také jako film s Julianne Moore 

v hlavní roli a herečka za něj získala Oscara. V češtině knihu vydalo nakladatelství Práh 

v dubnu 2015 pod názvem Jsem to pořád já. 

Lisa Genova kromě této knihy napsala tři další knihy, kaţdou o jiném onemocnění. Tyto uţ 

ovšem vyšly přes tradičního nakladatele. 

 

Jak uţ bylo řečeno, na českém kniţním trhu je situace diametrálně jiná. Selfpublikující 

autoři můţou být rádi, kdyţ se jim náklady vrátí. Uveďme případ překladatelky Blanky 

Jeţkové, která v Kanadě koupila práva na knihu o indiánském náčelníkovi.  

Není to ideální příklad, neboť práva na koupi knihy jsou nezanedbatelnou poloţkou 

v rozpočtu (v jejím případě konkrétně tisíc dolarů, čili kolem 20 tisíc korun), její kniha se 

však na druhou stranu dočkala medializace, coţ není samozřejmé ani u titulů zavedených 

nakladatelů. Pro ilustrování toho, jak je těţké, aby si kniha na sebe vydělala, nicméně tento 

                                                             
202

 RICH, Motoko. Self-Publishers Flourish as Writers Pay the Tab. The New York Times. 27. 1. 

2009. Dostupné [online] na: 

http://www.nytimes.com/2009/01/28/books/28selfpub.html?ref=business&_r=1. 
203

 GROSSMAN, Lev. Books Gone Wild: The Digital Age Reshapes Literature. Time.com. 21. 1. 

2009. Dostupné [online] na: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1873122,00.html. 
204

 RICH, Motoko. Self-Publishers Flourish as Writers Pay the Tab. The New York Times. 27. 1. 
2009. Dostupné [online] na: 

http://www.nytimes.com/2009/01/28/books/28selfpub.html?ref=business&_r=1. 



 

  68  
 

případ poslouţí. „Oslovila jsem nakladatelství Klika, které pomáhá začínajícím autorům 

a samonakladatelům. (…) Jednoduše si u nich zaplatíte vydání své knihy a oni vás vedou. 

Mohou vám zařídit grafiku, korekturu, tisk, distribuci, reklamu, opatří knihu čárovým kódem. 

Za tuto sluţbu si poté berou jen malé procento z výtisku,― popsala Jeţková svou zkušenost 

v rozhovoru s Klárou Kubíčkovou pro iDnes.cz. „Zatím [se mi investice ještě nevrátila], ale je 

to na dobré cestě – kniha je stále v distribuci kamenných i internetových obchodů a pomalu se 

blíţí k doprodání vytištěné tisícovky.―
205

 Jak ovšem překladatelka, potaţmo samonakladatelka 

přiznává, nejde jí ani tak o vydělání peněz, jako spíš o předání poselství. 

Někteří na příkladu Hugha Howeyho ukazují, ţe budoucnost bude patřit selfpublikujícím 

autorům, kteří se bez pomoci velkých nakladatelských domů obejdou: „V době, kdy 

spisovatel můţe umístit román online a sledovat, jak mu na účtu přibývají peníze, hrozí, ţe se 

schopnost nakladatelství vyrábět knihy, prodávat je do knihkupectví a distribuovat ke 

čtenářům stane irelevantní.―
206

 Jak uţ tomu však bývá, skutečnost bude nejspíš mnohem méně 

revoluční. Pravděpodobnější bude stav, kdy vedle sebe budou koexistovat tradiční 

nakladatelství i selfpublishingové společnosti. Koneckonců všimněme si, ţe všech pět 

selfpublikujících autorů v určité fázi podepsalo smlouvu se zavedeným nakladatelstvím. 

Dokonce i Hugh Howey, který si ponechal práva na e-knihy Sila, nechal zkušené redaktory, 

grafiky a korektory, aby na svět pomohli papírové podobě jeho díla.  

Velká nakladatelství jako Simon & Schuster, Random House, HarperCollins, Bloomsbury 

a další si stále dokáţí zajistit bestsellery a vydat je pod svou značkou – třebaţe je 

selfpublishing nutí hledat i na jiných místech neţ v hromadách zaslaných rukopisů. Kniţní 

nakladatelství zkrátka stále musejí sledovat nové trendy. 

Samotní autoři, jak ukazuje příklad Colleen Hooverové, pak ve většině případů preferují, 

aby redakční práce, vydání a distribuci zařídilo nakladatelství s dlouholetou tradicí 

a zkušenostmi. Je to logické. Autoři se tak mohou více věnovat tomu, co milují a co jim jde – 

psaní. Odpadají jim starosti s propagací, korekturami či návrhem obálky. Mnozí jsou tento 

komfort i ochotni vyměnit za niţší podíl ze zisku a menší vliv na výslednou podobu díla. 

                                                             
205

 KUBÍČKOVÁ, Klára. Jsem svobodná. Vyberu si grafika, tiskárnu i cenu, říká 
samonakladatelka. iDnes.cz. 25. 1. 2015. Dostupné [online] na: 

http://kultura.zpravy.idnes.cz/samonakladatelka-je-svobodna-di9-

/literatura.aspx?c=A150123_171132_literatura_ob#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&ut

m_content=clanek-box. 
206

 HUGHES, Evan. Book Publishers Scramble to Rewrite Their Future. Wired.com. 19. 3. 2013. 

Dostupné [online] na: http://www.wired.com/2013/03/publishing-industry-next-chapter/. 



 

  69  
 

„Sen mnoha selfpublikujících autorů je, ţe si jich všimne mainstreamové nakladatelství – 

a tento sen se plní, ovšem jen velice zřídka,―
207

 upozorňují The New York Times. „Většina 

těch autorů, kteří si knihy publikují sami, by dala kdovíco za to, aby si jich ty kritizované 

monopoly všimly a ujaly se jich. Takţe si nemyslím, ţe by [selfpublishing] byla nějaká 

vzpoura, spíš se [noví autoři] prostě u těch velkých tradičních nakladatelů hůř prosazují,―
208

 

potvrzuje Šárka Kadlecová, redaktorka ve společnosti Euromedia Group. 

„Podle slov Roberta Younga, výkonného ředitele Lulu Enterprises se sídlem v Raleighu 

v Severní Karolíně, většina titulů, které jejich společnost produkuje, nezajímají nikoho jiného 

neţ autory a jejich rodiny. ‚Zřejmě jsme vydali největší mnoţství špatné poezie v historii 

lidstva,‘ řekl pan Young.―
209

 Hledání potenciálního bestselleru mezi díly amatérských 

spisovatelů je jako hledat jehlu v kupce sena. „Na kaţdý tisíc selfpublikovaných titulů jsou 

tak dvě knihy, které by mohly být vydány,―
210

 říká Cathy Langer, nákupčí z Tattered Cover, 

jednoho z největších nezávislých knihkupectví v USA. Podle další statistiky se 

selfpublishingem finančně zabezpečí pouze 40 spisovatelů. „Jen 40 spisovatelů za posledních 

pět let prodalo více neţ milion e-knih,―
211

 coţ je vzhledem ke statisícům dalších, kteří svá díla 

nabízejí, skutečně nepatrný podíl. Úspěchy na poli selfpublishingu jsou vzácné – proto se 

o nich píše. Kapitolu o autorech, kteří se díky tomuto fenoménu prosadili, proto musíme 

ukončit připomínkou, ţe úspěch je spíše výjimkou neţli pravidlem.  
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Jak selfpublikovat knihu: praktická kapitola 
 

Hodně začínajících autorů ţije v domnění, ţe napsat knihu je to nejtěţší. Ale ačkoliv je to 

jistě obtíţná část práce, stvořit z textového dokumentu v počítači hmotnou knihu je nejméně 

stejně tak náročný proces. V této kapitole si ukáţeme, jak tato činnost probíhá skrze 

selfpublishing. 

V první řadě je samozřejmě třeba mít hotový rukopis. Rukopisem rozumíme hotový 

textový soubor, který si přejeme publikovat. Sám jsem během letních prázdnin roku 2015 

napsal knihu Jurassic Prague, thriller popisující následky úniku skupiny dinosaurů 

z rezervace, kterou nechala ambiciózní primátorka postavit v Petřínských sadech. Vzhledem 

k tomu, ţe jde o téma, které by evidentně nemělo šanci na úspěch u masového publika, jsem 

od začátku počítal s tím, ţe knihu vydám přes některý ze selfpublishingových portálů. 

Jurassic Prague je moje šestá kniha a kromě jedné, kterou jsem publikoval přes 

Knihovnicku.cz, jsem pokaţdé vyuţil sluţeb Lulu.com. Proto i tato praktická kapitola ukáţe, 

jak probíhá selfpublishing právě přes Lulu. 

Díky svým praktickým zkušenostem se selfpublishingem jsem jiţ před časem zjistil, ţe 

nejlepší je dát hotové dílo ke kontrole ještě alespoň jedné další osobě. Ta si knihu přečte 

a nejenţe poslouţí jako korektor, neboť mnohdy zaregistruje i překlepy a chyby, které 

autorovým očím uniknou, ale také můţe dodat cennou zpětnou vazbu, co se zápletky a stylu 

týče. V mém případě tuto funkci zastává můj bratr, ale selfpublikující autoři vyuţívají své 

partnery, rodiče, přátele a někteří si neváhají 

zaplatit za sluţby skutečného korektora. Můj bratr 

Jurassic Prague prošel během dvou dnů a poskytl 

mi velice cenné poznámky, které jsem do rukopisu 

ještě zakomponoval. Ţádná uzávěrka mě netlačila, 

takţe jsem na úpravy měl času dle libosti – to by 

mohlo být zmíněno jako další výhoda 

selfpublishingu. Uzávěrka a další termíny závisí 

jen a pouze na autorovi. 

Aby si autor ušetřil práci, je lepší uţ během 

korektur vědět, v jakém formátu knihu chceme 

publikovat, neboť program Microsoft Word v dokumentu umoţňuje upravit velikost stránky 

na poţadované rozměry. Pokud bychom formát měnili aţ po úpravách, je velice 

Obrázek č. 1: závěrečná revize rukopisu 
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pravděpodobné, ţe se na koncích řádků objeví samostatné spojky a předloţky a, i, v, u nebo 

další typografické nedokonalosti. Já od začátku věděl, ţe chci vyuţít formát „Pocketbook―, 

coţ je paperback o rozměrech 10,8 x 17,5 cm, proto jsem si tuto šablonu připravil ve Wordu 

a rovnou jsem do ní svou knihu psal.
212

  

Jakmile jsme po redakční i typografické stránce s rukopisem spokojeni, musíme jej převést 

do souboru PDF. Formát PDF text jakoby „zataví―. Od tohoto okamţiku uţ se není třeba bát, 

ţe bychom si rozhodili řádkování, font, rozměry nebo udělali nějaký překlep. Nyní se 

můţeme přesunout na webové stránky Lulu.com
213

, které autora přehledně navigují celým 

procesem. Jak můţeme vidět na Obrázku č. 2, tlačítka „Create― a „Start Now― (čili „Vytvoř― 

a „Začni teď―) jsou velice výrazná. 

Následuje stránka, kde si autor volí, zda chce své dílo vydat jako klasickou papírovou 

knihu, nebo jako e-knihu. Jelikoţ chci mít Jurassic Prague v papírové podobě, abych se svým 

dílem mohl chlubit a připadat si jako skutečný spisovatel, volím moţnost „Print Book―. Jak 

u papírové, tak u elektronické knihy je stručný popis, aby si kaţdý autor mohl v klidu 

promyslet, jaké má se svým dílem plány. Tvorba e-knihy je mnohem jednodušší, odpadá 

většina starostí s typografií a formátováním, neboť tyto náleţitosti si majitel kaţdé čtečky 

zpravidla určuje sám. Soubor se také nenahrává ve formátu PDF. Na druhou stranu papírová 

kniha je historií osvědčený formát, který můţe přetrvat dlouhá léta bez známek poškození. 

U elektronických knih toto vzhledem k tomu, ţe jde stále o poměrně nový fenomén, nelze 
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Obrázek č. 2: začínáme 
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říct. Někteří čtenáři jsou však k e-knihám skeptičtí a jak jsem ukázal v předchozích 

kapitolách, můţe to být jeden z důvodů, proč je v Česku jejich rozšíření pomalejší. I například 

Miloš Čermák si všímá, ţe v českém prostředí „lidi chtějí mít spíš tu papírovou kníţku―
214

. 

V další fázi si autor volí formát své knihy. Na výběr má nejlevnější paperback, lepší 

paperback, pevnou vazbu a fotoknihy pro ty, jejichţ dílo obsahuje velké mnoţství obrazového 

materiálu nebo hodlají vytvářet třeba kalendář. Pro svou knihu jsem zvolil „Premium 

Paperback― v „knihkupecké kvalitě―, který nabízí rozměry 10,8 x 17,5 cm, jeţ jsem si 

dopředu zjistil. Tato velikost je pro mou novelu vhodná, neboť ji opticky „prodlouţí― na 192 

stránek (oproti přibliţně 70 normostranám) a navíc se dobře čte a vejde se do kapsy i do 

tašky. 
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 Rozhovor autora s Milošem Čermákem z října 2015. Viz přílohy. 

Obrázek č. 4: nabízené formáty 

Obrázek č. 3: papír, nebo e-kniha? 
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Zde si můţeme také vypočítat kalkulaci toho, kolik nás bude stát jeden výtisk a kolik 

ušetříme při případném objednání většího mnoţství kusů. Do kalkulátoru lze zadat konkrétní 

počet stránek a objeví se 

daná cena. K dispozici jsou 

také bliţší informace 

o papíru a obálce, a pokud 

tak autor ještě neučinil, můţe 

si zde stáhnout šablonu pro 

Microsoft Word. Pokud jsme 

se vším spokojeni, stačí jen 

kliknout na výrazné ţluté 

tlačítko „Make this book―, 

které nás dostane do další 

důleţité fáze výroby vlastní 

knihy.  

Právě nyní je načase knihu oficiálně pojmenovat. Do předpřipraveného políčka napíšeme 

název, který se později objeví vedle knihy a podle něhoţ půjde titul vyhledat. V našem 

případě tedy Jurassic Prague. Vyplníme také jméno autora (Radek Blaţek). Zajímavé je, ţe 

pokud se na knize podílí víc autorů, lze přidat více jmen a také jednotlivým jménům přiřadit 

podíl ze zisku podle toho, nakolik se na tvorbě podíleli. Na Obrázku č. 6 lze vidět zelené plus 

vedle jména autora, kterým se k titulu přiřadí další osoby. To se nás však netýká. Zbývá uţ 

jen určit, jaké máme 

s knihou plány. Na výběr 

je „široký― prodej nejen 

na Lulu, ale také na 

Amazonu, Barnes & 

Noble a dalších 

spřátelených obchodech, 

dále prodej pouze na 

Lulu a třetí moţností je 

vytvořit soukromý 

projekt, coţ znamená, ţe si knihu nebude moci objednat nikdo kromě autora. Vzhledem 

k tomu, ţe svou knihu chci nabídnout co největšímu mnoţství čtenářů, ale pro distribuci na 

Obrázek č. 5: kalkulace ceny. 

Obrázek č. 6: vyplňujeme název knihy, jméno autora a distribuci projektu 
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Amazon a další eshopy je potřeba splňovat určitá kritéria – text například musí být psaný 

v angličtině, kniha musí být opatřena ISBN, mít určité okraje apod.
215

, zvolím moţnost „Sell 

only on the Lulu Marketplace―. 

Dostáváme se k samotnému nahrávání našeho souboru. Pro začínající autory Lulu.com 

nabízí stručný návod, jak z dokumentu vyrobit PDF, jak lze vidět na Obrázku č. 7 vpravo. Já 

však jiţ se selfpublishingem mám nějaké zkušenosti, takţe PDF uţ mám připravené. Stačí 

soubor jen nahrát 

a dostáváme se k velice 

náročné části práce – 

tvorbě obálky.  

Ačkoliv se někdy říká, 

ţe kniha se nemá soudit 

podle obálky, ve 

skutečnosti je obálka velice 

důleţitá. Pro klasického 

nakladatele i pro 

selfpublikujícího autora – 

pro toho ještě víc, protoţe 

nemá takové prostředky na propagaci a pokud uţ zákazník zabloudí k jeho knize, musí jej 

zaujmout. Obálka je první setkání potenciálního čtenáře s knihou. Pokud ho nezaujme, je 

velice pravděpodobné, ţe si knihu nekoupí. A mít pěknou obálku je samozřejmě i v zájmu 

autorova ega.  

Na Lulu.com je moţné vytvořit obálku s pomocí některého z předpřipravených motivů. 

Portál také nabízí různé rozloţení textu a pozadí, takţe autor můţe zvolit některý z těchto. 

Některé lze vidět v horní části Obrázku č. 8. Vzhledem k tomu, ţe Jurassic Prague je velice 

specifická kniha o dinosaurech v Praze, ţádná z šablon se mi na knihu moc nehodí. Poţádal 

jsem proto svou kamarádku, která ovládá Photoshop a další grafické aplikace, aby mi navrhla 

vlastní obálku. Pokud člověk selfpublikuje poprvé, v této fázi si projekt uloţí, neboť výroba 

obálky můţe trvat i několik týdnů. Já jsem s tím uţ ovšem počítal dopředu a kamarádce jsem 

úkol zadal s patřičným předstihem. Obálka Jurassic Prague, jeţ je tvořená koláţí obrazů, 

starých plakátů a obálek brakových románů, vznikala asi dva týdny. Jakmile ji ale máme 

připravenou, samotné nahrání je otázkou několika málo sekund. Lulu má v předpřipravených 
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 Viz kapitolu Selfpublishing v USA a v České republice. 

Obrázek č. 7: nahrávání souboru 
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šablonách prostor na text, ale ten je v případě Jurassic Prague součástí obrázku, takţe titulní 

stránka je hotová prakticky okamţitě a není potřeba na ní dělat další úpravy. 

Hřbet a zadní stránku pak uţ dodělám jednoduše. Pozadí pomocí speciální funkce zbarvím 

do stejného odstínu modré, jako je přední stránka obálky. Na hřbetu uţ mám díky tomu, ţe 

jsme v jednom z předchozích kroků vyplňovali jméno autora a název knihy, tyto informace 

připravené, stačí akorát zvolit font a barvu písma. Na zadní stránku pak jednoduše zkopíruji 

anotaci knihy, kterou jsem si dopředu připravil. 

 Jakmile jsme se vzhledem knihy spokojeni, máme tu nejtěţší část práce za sebou. Lulu 

nám vyrobí obálku ve formátu PDF, abychom ji naposledy mohli zkontrolovat. Je důleţité se 

ujistit, ţe v názvu knihy, jméně autora ani v anotaci na zadní straně není ţádná chyba nebo 

překlep. Jak uţ bylo řečeno, obálka zprostředkuje první setkání čtenáře s dílem a jakákoliv 

nedokonalost jej můţe snadno odradit. 

Pokud je vše v pořádku, 

můţeme se přesunout 

k dalšímu kroku – popisu 

knihy. To je velice snadné. 

Jak lze vidět na Obrázku č. 9, 

v prvním okénku naše dílo 

zařadíme do jedné 

z kategorií, která knihu 

nejlépe charakterizuje a která 

Obrázek č. 8: vytváříme obálku 

Obrázek č. 9: kategorizace a popis knihy 
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čtenářům usnadní její vyhledávání. Jurassic Prague spadá do ţánru sci-fi a neobjevuje se 

v něm materiál nevhodný pro nezletilé, proto můţeme kolonku „Explicit content― nechat 

prázdnou. Dále vyplníme klíčová slova, skrze něţ se také čtenář můţe ke knize snadno dostat 

a pomůţe vybrat podobné knihy. „Description― je anotace, jíţ čtenáře lákáme k přečtení. Já 

například k popisu své knihy pouţil stejný text jako na zadní stránku obálky. Vybereme 

z nabídky jazyk a vyplníme autorskoprávní informace – rok napsání a jméno autora (obvykle 

jsou uţ připravené, neboť jméno autora jsme jiţ vyplňovali a rok se automaticky zadává ten 

aktuální, lze však změnit). 

V následující fázi si určíme cenu. Lulu na základě kalkulace výrobních nákladů určí 

minimální cenu, kterou autor můţe libovolně navýšit. V našem případě to je 4,43 liber, čili 

přibliţně 155 Kč, coţ je podle mého názoru velice slušná cena za to, ţe se z amatérského 

„pisálka― stane „spisovatel―, autor skutečné papírové kníţky. Z této prodejní ceny pak část 

zisku připadne Lulu.com, 

ale většinu získává autor. 

Kdyţ autor nastaví cenu 

příliš vysokou, mnoho 

zákazníků to odradí. Kdyţ 

naopak příliš nízkou, nic 

na ní nevydělá, je proto 

nutné mít vymyšlenou 

obchodní strategii nebo 

alespoň cenu nastavit na 

základě „selského 

rozumu―. Na Obrázku č. 

10 můţeme vidět rozpočítání zisků jednoho výtisku Jurassic Prague, pokud cenu nastavíme 

na 7,91 britských liber
216

. Oceňuji, ţe je toto rozhraní velice přehledné a jednoduše na něm 

lze najít všechno důleţité. Autor taky můţe připravit slevy – mnoţstevní nebo při koupi více 

jeho knih. Pro českého autora toto není příliš důleţité, neboť na Lulu mnoho Čechů 

nenakupuje. Já to například dělám tak, ţe nastavím nějakou symbolickou cenu, abych 

případně něco málo vydělal, ale preferuji objednání většího mnoţství výtisků za výrobní cenu 

a tyto výtisky poté prodávám sám svým přátelům a blízkým s vlastní přiráţkou, do níţ je 

započtena i cena za poštovné a balné (to obvykle není vysoké, záleţí však na váze balíčku). 
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 Jako výchozí měnu lze samozřejmě nastavit i dolary nebo eura. 

Obrázek č. 10: nastavujeme cenu 
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Jakmile máme nastavenou cenu, můţeme si naposledy před zveřejněním svůj projekt 

zkontrolovat. Od textu a obálky přes rozměry, typ vazby a formát aţ po popis knihy a cenu. 

Vše na jedné stránce (viz Obrázek č. 11). Já chci například ještě trochu sníţit cenu, coţ lze po 

kliknutí na tlačítko „Change― nad cenou knihy. 

Pokud jsme se vším spokojeni, knihu jedním tlačítkem jednoduše publikujeme. Teď uţ je 

Jurassic Prague v takové podobě, kterou jsme určili, k dispozici všem na Lulu.com. Čtenáři 

si knihu mohou kupovat, přečíst si z ní ukázku a také ji ohodnotit a napsat na ni recenzi. Na 

Obrázku č. 12 lze vidět profil 

knihy tak, jak ji vidí nakupující 

na Lulu.com. Nyní si knihu 

také coby autor můţeme 

objednat – samozřejmě za 

výrobní cenu. Při objednání 4 

výtisků jsem platil poštovné 

7,49 liber, čili nějakých 260 Kč, 

coţ se rozpočítá, pokud 

počítáme s tím, ţe si od nás 

Obrázek č. 11: závěrečná kontrola 

Obrázek č. 12: hotovo! 
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nějaké výtisky koupí přátelé, rodina a známí. Lulu automaticky vybírá partnerskou tiskárnu co 

nejblíţ zákazníkovi, aby nakupující ušetřil za poštovné. Nyní uţ stačí jenom počkat, neţ kniha 

dojde. Z vlastní zkušenosti vím, ţe od objednání do doručení do České republiky to obvykle 

trvá dva aţ tři týdny, přičemţ samotný tisk je hotový během pár dnů, zbytek zabere přeprava. 

Jak tato kapitola doufám ukázala, selfpublikování je v dnešní době velice jednoduché. 

Díky intuitivnímu postupování krok za krokem to zvládne kaţdý, kdo alespoň trochu ovládá 

angličtinu (ale stačí i čeština – jak jsem nastínil v předchozích kapitolách, i v Česku existují 

selfpublishingové společnosti). Je to rychlé – pokud máme připravené podklady jako obálku 

a text, zabere nám to jen pár hodin. Samotná výroba Jurassic Prague, kterou jsem tady 

popsal, trvala jedno odpoledne (s tím, ţe obálku předtím moje kamarádka vyráběla asi 14 dní 

a já podobně dlouho s bratrem dělal korektury a úpravy v textu). Nejdéle pak moţná 

paradoxně trvá samotné dodání knihy. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 13: hotové výtisky 
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Závěr 

 

„Činnost nakladatelská je široká, můţe obsahovat všechno: sluţbu, umění, poctivost 

řemesla, ale i dryáčnictví a zločin proti slušnosti a vkusu. (…) Býti nakladatelem opravdovým 

je, řekl bych, něco skoro jako osud. Narodili se k tomu, museli se jimi stát a nejen, ţe 

prodávají, ale také pěstují knihy, jako dobrý zahradník vzácné druhy květin. Nejsou jen 

obchodními zprostředkovateli autorů, ale i společníky v duchovním procesu, jímţ je spojen 

autor se čtenářem,― napsal v roce 1936 spisovatel Josef Hora v katalogu nakladatelství 

František Borový. Dnes, kdy se činnost autora a nakladatele v selfpublishingu čím dál tím víc 

prolíná, lze jeho slova brát dokonce doslovněji neţ v době, kdy je Hora psal. Autoři, kteří 

chtějí na nemilosrdném trhu uspět, musejí skloubit literární umění s uměním obchodnickým. 

V zájmu zákazníků/čtenářů je na druhé straně vyhnout se špatným knihám, jichţ vychází 

poţehnaně (ne-li většina), a podpořit místo toho svými penězi spisovatele, kteří nabízejí 

kvalitu či jen svěţí úhel pohledu, závan čerstvého vzduchu. Právě pro tyto umělce je 

selfpublishing nejvhodnější. 

Jak tato práce ukázala, selfpublishing skutečně způsobil změny na kniţním trhu, ovšem 

„revoluce―, o níţ psal před lety Miloš Čermák, to není. Jistě, někteří autoři se zbavili svého 

podřízeného postavení vůči nakladateli a často jej vyuţili k získání peněz i široké čtenářské 

základny. Někteří se jiţ dokonce obejdou zcela bez pomoci redaktorů, editorů i zaměstnanců 

marketingových oddělení a spoléhají se jen a pouze na své literární schopnosti, jméno 

a sociální sítě, aby získali co největší podíl na prodaných knihách. Jiní selfpublishing pouze 

vyuţívají k tomu, aby si udělali jméno a teprve kdyţ přijde úspěch, nechají se zlákat penězi 

a komfortem, které jim můţe nabídnout zavedené nakladatelství. Ovšem stále tu je mlčící 

většina: autoři, kteří se nikdy neprosadí a jejichţ díla zůstanou navţdy skryta v záplavě 

dalších titulů s průměrnou aţ podprůměrnou kvalitou. Ti, které nakladatelé odmítli oprávněně.  

Vzhledem k tomu, ţe selfpublishing je stále poměrně nový jev (před deseti lety se začaly 

objevovat první specializované selfpublishingové portály), teprve dnes vidíme důsledky, které 

má čím dál tím větší prolínání role autora a nakladatele. K větším změnám, zejména 

k prolínání tradičního kniţního trhu s tím amatérským, dosud došlo jen ve Spojených státech 

amerických, v Británii a částečně v Německu, coţ jsou všechno velké kniţní trhy.  

To ale neznamená, ţe by český kniţní trh zůstal změn ušetřen. V době, kdy jsou všechny 

trhy propojeny napříč hranicemi i kontinenty, by to ve svobodné zemi snad ani nebylo moţné. 

Jak vyplynulo z rozhovorů, které jsem pořídil se zaměstnanci kniţního průmyslu, i tuzemští 
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nakladatelé jsou nuceni více sledovat prostředí internetu, kde se často rodí zajímavé literární 

trendy, a být otevřenější novinkám. Výsledkem je například Deníček moderního fotra (vydal 

Ikar v roce 2014), kniţní zpracování úspěšného internetového blogu Dominika Landsmana, 

jehoţ se v Česku prodalo přes 20 tisíc výtisků. Mnohé původně selfpublikované knihy 

zahraničních autorů byly přeloţeny a vyšly jako klasické tituly, u nichţ čtenář ani nepozná, ţe 

původně vznikly úplně jiným způsobem. Tyto změny se tedy přesně jak jsem předpokládal, 

výrazně liší od Spojených států amerických.  

Vzhledem k tomu, ţe v USA je selfpublishing skutečně silně rostoucím segmentem 

kniţního trhu, v nejbliţších letech můţeme zřejmě čekat zvýšený počet vydaných titulů, které 

si původně autoři vydali sami. A ačkoliv se v České republice zřejmě jen tak nedočkáme 

příběhu selfpublikovaného autora, který se vyšplhá bez cizí pomoci na ţebříčky bestsellerů, je 

pravděpodobné, ţe se tradiční nakladatelské domy v budoucnu více zaměří na vydávání knih, 

jejichţ obsah nějakým způsobem pochází z internetu – ať z blogů nebo z fanouškovské fikce 

na specializovaných fórech. Je také moţné, ţe se najde nějaký autor, který si knihu 

selfpublikuje, a díky tomu si ho všimnou redaktoři zavedeného nakladatelství – podobně jako 

se to stalo Colleen Hooverové nebo Lise Genově ve Spojených státech amerických. 

Čeští autoři trend selfpublishingu vyuţívají v menší míře neţ je tomu v západní Evropě 

a v USA. Počet ročně takto publikovaných titulů u nás odhaduji v řádu niţších tisíců – 

vycházím z odpovědi pana Homoly, ředitele serveru Knihovnicka.cz, který mi sdělil, ţe jeho 

firma za rok vydá stovky aţ tisíce děl.  

Zajímavé je, ţe zatímco některé trendy se do Česka dostávají se značným zpoţděním, 

v selfpublishingu tomu tak není – tuzemské selfpublishingové portály vznikaly zhruba ve 

stejné době jako v USA, coţ je dáno zřejmě historicky daným vztahem k četbě a ke knihám. 

Nejrůznější výzkumy dokazují, ţe Češi hodně čtou, v průměru za rok zvládnou více knih neţ 

další evropské národy. V naší zemi je také například stále zvykem dávat knihu darem, coţ 

sluţby typu PowerPrint nebo Knihovnicka.cz jistě mohly vyuţít. Větší rozšíření 

selfpublishingu za komerčními účely však u nás dosud nenastalo. Tuzemští autoři své knihy 

totiţ nevydávají primárně za účelem zisku (v Česku z prodeje příliš nevydělají ani 

renomovaní spisovatelé), hlavní motivací je pro ně především prestiţ přízviska „spisovatel―, 

uspokojení vlastního ega a samozřejmě moţnost mít své dílo v hmatatelné podobě – nejen pro 

sebe, ale třeba i pro své blízké. Koneckonců, darovat někomu výtisk vlastní knihy je velice 

originální.  
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České weby obvykle nenabízejí tak široké sluţby jako ty americké, nedávají autorům 

takovou svobodu. Zkoumané portály Knihovnicka.cz i PowerPrint si nad samotnou výrobou 

i postupem stále drţí větší kontrolu neţ například Lulu.com nebo Blurb, které autorům 

ponechávají skutečně zcela volnou ruku. Stále u nás také neexistuje společnost, jeţ by kromě 

samotného vydání díla nabízela i jeho prodej či distribuci do některého ze zavedených 

internetových knihkupectví. Pro někoho bohuţel, pro jiného naštěstí na našem trhu dosud 

chybí firma, jeţ by stejně jako Amazon vedle sebe prodávala tradičně vydané 

i selfpublikované knihy, takţe by se rozdíl mezi nimi rozvolňoval. Zde stále vidím prostor 

k růstu stávajících společností nebo ke vstupu na trh nových podnikatelů.  

Výraznou změnou na světovém kniţním trhu je právě rostoucí vliv společnosti Amazon, 

která v 90. letech začínala jako internetové knihkupectví, ale po splasknutí takzvané „dot-com 

bubliny― se z ní stal významný hráč na poli internetového prodeje. Zhruba od poloviny první 

dekády společnost hodně investovala do technologie print on demand a nyní autorům nabízí 

jak vydání e-knihy, tak paperbacku. Díky tomu, ţe Amazon vlastní také několik vlastních 

nakladatelských značek a nastartoval také dceřinou společnost pro překladovou literaturu, 

dnes jiţ prakticky ovládá celý řetězec výroby knihy – od rukopisu k dodání do rukou čtenářů. 

To je něco, co konkurenční společnosti jako Barnes & Noble a jiné sledují s velkým 

znepokojením. Na českém kniţním trhu takový rostoucí monopol neexistuje a významný 

rozdíl je také na poli e-knih, které si zatím nezískaly u Čechů takovou oblibu jako třeba 

v Británii nebo ve Spojených státech. A otázkou je, zda Češi elektronické knihy vůbec 

přijmou v takové míře. Z vyjádření mnoha osobností českého kniţního průmyslu vyplývá, ţe 

od e-knih čekali více. Jistě to souvisí s přístupem ke knize, který se v České republice – 

i v kontinentální Evropě – obecně liší od pojetí knihy coby spotřebního zboţí v USA. 

V newyorském metru je například běţné na sedačce najít paperback, který tam majitel po 

dočtení zanechal k dispozici dalším čtenářům. To je u Čechů jen stěţí představitelné – 

velikost knihovny je v naší zemi stále povaţována za znak společenského postavení. Proto se 

také na pultech českých knihkupectví neobjevuje tolik levných paperbacků jako třeba 

v Británii i Německu – knihy v pevné vazbě vypadají v polici honosněji (ač třeba obsahují 

největší brak). 

Vzhledem k mnohem menší monopolizaci českého kniţního trhu, kterou jsem rozebral 

v kapitole Historie a vznik selfpublishingu, není pravděpodobné, ţe by selfpublishing u nás 

byl reakcí proti kniţním korporacím. Reálnější se jeví právě neschopnost najít nakladatele, 

případně snaha umělecky se vyjádřit v souladu s trendem „udělej si sám― (DIY). 
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Selfpublishing je moţný nejen díky raketovému nástupu moderních technologií, ale také 

díky změně čtenářských návyků. Čím dál tím více knih se kupuje přes internet, kde se vytrácí 

potřeba kniţní distribuce a kde můţe své produkty nabízet prakticky kdokoliv. Tady 

o úspěchu rozhodují zákony trhu, nikoliv velikost nakladatelství. „Knihy prodávané 

v běţných knihkupectvích tvoří v USA pouze něco málo přes jednu čtvrtinu celkového obratu 

celého kniţního trhu,― napsal například Vladimír Pistorius v novém vydání své nakladatelské 

příručky Jak se dělá kniha v roce 2011. O pět let později, kdyţ píšu tyto řádky, jsou uváděná 

čísla zcela jistě jiná – nákupy na internetu rok od roku rostou. V Česku se internetový prodej 

rozšiřuje pomaleji, ale i zde jsme svědky posilování obratu internetových obchodů. Podle 

Svazu českých knihkupců a nakladatelů se přes internetová knihkupectví v letech 2014/2015 

prodalo 23 procent všech knih, i zde je ovšem patrná rostoucí tendence, coţ hraje do karet 

selfpublikujícím autorům. 

Během práce jsem kromě pozitivních ohlasů na selfpublishing našel také velké mnoţství 

kritiky. Někteří varují před zahlcením trhu, který uţ tak je neudrţitelně přesycený. Kritici 

tvrdí, ţe selfpublishing můţe kniţní trh zcela zničit, neboť útočí na tradiční nakladatele 

nízkými cenami a mizernou kvalitou. Kritici mají v mnoha ohledech pravdu, ale osobně bych 

se zhroucení trhu s knihami nebál. S nástupem nových médií se prostě jen změnily moţnosti 

umělců. Trend nezávislých filmů a alternativních či „indie― (z anglického „independent― – 

nezávislý) hudebních nahrávek uţ tu je několik desetiletí a mnozí kritici kreativní svobodu 

těchto hudebníků a filmařů obdivují. Tak proč by to u knih mělo být jiné? Jsme svědky 

dvojího metru. Kdyţ nezávislý reţisér natočí film, který pustí jen v artovém biografu, je za 

svou odvahu vyzdvihován. Kdyţ nezávislý spisovatel napíše a sám vydá knihu, kritici se na 

něj dívají skrze prsty – zřejmě nebyl dost dobrý na to, aby mu knihu vydal nakladatel. 

Je jasné, ţe spousta, nejspíš většina selfpublikovaných knih je špatných, ale rozhodně 

neplatí, ţe selfpublikovaná kniha rovná se brak a kniha vydaná tradičním kniţním domem 

rovná se kvalitní umělecké dílo. Jsou to právě zavedená nakladatelství, jeţ knihkupectví 

nejvíc zásobují nekvalitní literaturou: harlekýnky a čtivé, leč špatně napsané detektivky se 

prodávají, čtenáři o ně mají zájem. Podle mě je zcela na čtenáři/zákazníkovi, aby si vybral – 

a případně se při výběru spálil. Pokud se mu kniha daného autora bude líbit, přečte si od něj 

i další, nehledě na to, zda je selfpublikovaná nebo vydaná u zavedeného nakladatelství. Pokud 

se mu líbit nebude, příště sáhne jinam. Autorovy kvality nejlépe potvrdí výše zisku.  

V Česku je ovšem diskuze o přínosech a problémech selfpublishingu stále v plenkách. Na 

jedné straně máme nadšené příznivce (např. Miloš Čermák), na opačném pólu zaryté odpůrce 
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(např. Jiří Vlček), málokdo k tématu přistupuje skutečně se zváţením všech výhod i nevýhod. 

Já, ač je z mého závěru evidentní, ţe jsem selfpublishingu nakloněn spíše příznivě, jsem se 

i navzdory tomu pokusil od svého zaujetí oprostit a analyzovat případné nebezpečí pro kniţní 

trh. Věřím proto, ţe tato práce v budoucnu poslouţí jako odrazový můstek pro další badatele 

na tomto poli, koneckonců některé mé poznatky jsou zcela nové. Rozhovory, které jsem kvůli 

této práci udělal s mnoha osobnostmi české kniţní scény, bude zajímavé zhodnotit za několik 

let, aţ bude jasné, nakolik jsem se ve svém optimistickém přístupu zmýlil. 

Mnoho mediálních teoretiků má sklon knihy z mediálního diskurzu vymezovat, 

vynechávat, protoţe je povaţují za něco nadčasového a nedotknutelného. S příchodem 

selfpublishingu (zvláště toho v e-knihách) však i literární díla nabývají na aktuálnosti, 

flexibilitě (u e-knih mohou autoři dokonce snadno dělat úpravy i zpětně) a demokratičnosti. 

Selfpublikované knihy mohou díky tomu, ţe je lze vydat rychle a jednoduše, lépe reagovat na 

aktuální trendy, coţ ukázal například fenomén dinosauří erotiky nebo více a méně kvalitních 

napodobenin Padesáti odstínů šedi poté, co se z tohoto titulu stal globální bestseller. 

K selfpublishingu se nejčastěji uchylují autoři, kteří z nějakého důvodu nemají příliš velký 

komerční potenciál a zavedená nakladatelství o ně proto nestojí. Autoři mají díky internetu 

moţnost zaujmout přímo svou cílovou skupinu a zaujmout čtenáře i bez toho, aby se jejich 

kniha objevila v kamenném knihkupectví. Objevují se knihy v nákladu desítek i jednotek 

kusů. Po tisíci letech jsme tak svědky toho, ţe některé knihy přestávají být masovým médiem. 

Selfpublikovaná díla se vracejí se zpátky do časů středověkých mnichů nebo renesančních 

myslitelů, kdy knihy byly určené jen pro úzký okruh čtenářů. V dnešní době vychází kaţdý 

rok mnohonásobně víc knih neţ třeba v polovině minulého století, ale jejich náklady jsou – aţ 

na výjimky v podobě celosvětových bestsellerů – v průměru niţší. Tato „demasifikace― je 

podle mého názoru velice zajímavý jev a souvisí s kulturou on demand – na objednávku, 

kterou je moţné pozorovat jak v televizi a filmu (rozvoj různých databází pořadů jako 

například HBO Go nebo Netflix), tak u hudby (aplikace typu Spotify, kde je uţivatel svým 

vlastním dýdţejem). 

A ještě bych rád zmínil jednu změnu – a to je psychologická stránka. Autoři dnes díky 

selfpublishingu mají motivaci své dílo dokončit. Mají totiţ jistotu, ţe i kdyţ knihu nepřijme 

klasický nakladatel, můţou si ji vţdycky vydat sami. Třeba díky některé ze společností, které 

jsem v této práci analyzoval a posléze také porovnal. Šuplíkům plným nepochopených děl 

odzvonilo. 
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Moderní technologie a nová média zasahují do všech oblastí lidského ţivota – i do tak 

tradičních jako je literatura. Díky selfpublishingovým sluţbám, které navíc obvykle fungují 

zdarma, ještě nikdy v historii nebylo tak snadné stát se „publikovaným― spisovatelem jako 

dnes. 
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Přílohy 
 

Rozhovor autora s Milošem Čermákem z října 2015 

 

Čím se podle vás liší od klasického vydávání knih vlastním nákladem, které uţ známe 

stovky let? Technologiemi? 

„Já vlastně nevím, jak selfpublishing odlišit od klasického vydávání vlastním nákladem. 

Podle mě to je to samé, jenom v hávu nových technologií. Jestli tomu dobře rozumím, vy 

selfpublishing říkáte tomu, kdyţ vám to celé udělá jedna webová sluţba nebo program?― 

No, ano. V podstatě bych to tak chápal. Najdete správný web, zmáčknete pár tlačítek 

a uţ vám kniha letí poštou domů… 

„Jasně. Podle mě to je ale z principu to stejné. Selfpublishing umoţní ve standardní, 

nepříliš vysoké kvalitě, zvládnout všechny profese spojené s vydáním knihy. Ten program 

vám udělá zlom, sazbu, vazbu… Ale abyste selfpublikoval knihu, tak na to nepotřebujete ani 

Lulu nebo v Česku Knihovnicku.cz – stačí najít pár vhodných programů a tiskárnu, kde vám 

to vyjedou, případně grafika, který vám pomůţe se sazbou. To je váţně malý technický rozdíl. 

Já uţ v Česku nevidím ani rozdíl mezi publishingem a selfpublishingem.― 

Teď jste šmahem urazil všechny české nakladatelské domy… 

„Jo, ale já to nemyslím zle. Díky technologiím dneska můţe vydat kníţku kdokoliv. Já 

jsem v roce 2006 skončil v Respektu, pak jsem byl pět let na volné noze a dělal jsem různé 

projekty, většinou nenovinářské. A mimo jiné jsme vydávali kníţky. Vydali jsme asi osm 

knih…― 

Jako jiným autorům? 

„První, co jsme vydali, byl komiks Hana a Hana, konkrétně čtvrtý díl. Předchozí tři díly 

mi vydal BB Art, pan Buchal. Udělal to moc hezky, ale já si řekl, proč bych mu ty zisky 

nechával, kdyţ nám kaţdému dává jenom šest procent. Řekl jsem si, ţe to budu dělat sám 

a ještě si s tím vyhraju. To je přece krásná věc, kdyţ člověk dělá kníţku. Pak jsem ale vydával 

kníţky i jiným autorům. Vydat tu kníţku dneska není problém, je jedno, jestli uděláte kníţek 

10 nebo 200, cenově tam jsou hrozně malé rozdíly. Před dvaceti lety tam byl rozdíl řádů. 

Udělat kníţku v nákladu 100 kusů bylo nemoţné, protoţe by se člověk nedoplatil. Dnes se 

sazba a všechno dělá na počítači a je to neporovnatelně levnější.― 

Kdy jste se s tímhle fenoménem poprvé víc seznámil? 
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„Někdy před deseti lety se o tom hodně psalo. Já později shodou okolností v Londýně 

narazil na automat, kam člověk strčí USB, hodí do toho dvacet liber a vyjede mu normálně 

vytištěná a svázaná kníţka, paperback. Loni nám firma Canon nabízela něco podobného, ale 

nakonec se to nerealizovalo. Tam taky strčíte USB s dokumentem ve formátu PDF a vyjede 

vám to kníţku na počkání. Jenom je to draţší, tuším, ţe tam jeden výtisk stojí třeba 2000 Kč, 

ale jde to. Dneska je fakt skoro jedno, jestli děláte kníţku v nákladu jeden kus nebo 1000 

kusů.― 

A má to podle vás budoucnost? 

„Já nevím. Ta technologie samozřejmě pokročí dál, ale je otázkou, jestli v budoucnosti 

ještě budou knihy. Zásadní rozdíl mezi vydavatelem profesionálním a amatérským vidím ve 

dvou věcech. Zaprvé je to práce s rukopisem… Ale dneska je spousta nakladatelů v Česku, 

kteří na tu redakční činnost taky kašlou - neudělají ani korektury, vezmou rukopis a uţ to jede 

z tiskárny. A druhá věc je distribuce. Největší problém v Česku je najít slušného distributora. 

Distributor nenese skoro ţádná rizika, udělá odhad, kolik se toho asi tak prodá, ale náklady 

obvykle nese autor, potaţmo tedy nakladatel. Pak si knihkupec vezme třeba 400 výtisků, ale 

milostivě zaplatí aţ ty, které se prodají. A některé třeba leţí v knihkupectvích dva roky, to se 

pak nakladatel můţe dostat do dluhů ani neví jak.― 

Zareagoval podle vás český kniţní trh nějak na selfpublishing?  

„Ne. Já myslím, ţe to úplně ignorujou. Podle mě to kniţní trh ani nijak neovlivňuje, je to 

okrajová věc. Nakladatelovi je navíc jedno, jaká je konkurence, jediné, co chce, je mít 

bestseller. Stačí jeden bestseller a ten vám zajistí provoz celého nakladatelství třeba na rok.― 

A myslíte, ţe selfpublikovaná kniha se můţe stát bestsellerem?  

„Já myslím, ţe klidně. Já tam fakt nevidím technický rozdíl mezi selfpublishingem 

a klasickým nakladatelstvím. Ale asi to nesmíte tisknout přes Lulu, protoţe tam vás to vyjde 

draho...― 

Váţně? Já tam teď v létě něco selfpublikoval a jedna kniha mě vyšla třeba na pět šest 

dolarů, coţ mi nepřijde moc… 

„Tak moţná, ţe šli s cenama dolů, ale kdyţ jsem před těmi deseti lety připravoval článek 

o selfpublishingu pro Reflex, tak mě to vyšlo tuším asi na 30 dolarů plus poštovné… 

Popravdě uţ přesně nevím, ale vím, ţe jsem si to spočítal a vyšlo mi, ţe je levnější nechávat si 

to vytisknout v nějaké tiskárně tady v Česku. Stačí najít malou tiskárnu, která vám udělá 

klidně deset kusů.― 
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Víte o někom, kdo vydal knihu přes selfpublishingový portál nebo crowdfunding, 

a pak se jeho knihy chopilo tradiční nakladatelství? 

„V Česku o ţádném takovém případu nevím.― 

A jak to bylo s tou vaší knihou povídek, kterou vydalo nakladatelství XYZ? Tam jste 

to původně vydal přes crowdfundingový web, ţe ano? 

„No já si původně říkal, ţe se na psaní knih můţu vykašlat, ale pak jsem na blog začal psát 

kaţdý den jednu povídku. Vydrţelo mi to asi sto dní, já to nijak nepočítal, ale shodou 

okolností to vyšlo přesně na sto povídek. Bylo to docela populární, na ten blog chodilo docela 

dost lidí. Já jsem tomu samozřejmě dělal reklamu na sociálních sítích, takţe na jednu povídku 

přišlo třeba 10 000 lidí a z toho tak 1000 lidí tam strávilo tolik času, ţe se dalo věřit tomu, ţe 

to přečetli. Hodně to komentovali, coţ pro mě bylo hrozně uspokojující. A pak mi pár lidí, 

nebyly to tisíce, ale třeba desítky určitě jo, začalo psát, jestli to vydám na papíře, ţe by to 

chtěli kniţně. A já jsem se ptal proč? Vţdyť to na tom blogu máte zadarmo, tak proč to dávat 

na papír? Ale lidi říkali ‚no, kníţka je kníţka…‘― 

To je takové specifikum českého kniţního trhu, mám pocit… 

„Jo, ţe lidi chtějí mít spíš tu papírovou kníţku, to je asi pravda. Já si kupuju papírové i e-

knihy, některé mám v obou formách. No, takţe jsem ty povídky dal na HitHit, který tehdy 

začínal, a řekl jsem, ţe jestli chcete kníţku, musíte si ji zaplatit, sloţit se na vydání, protoţe já 

do toho uţ nemíním dávat ani korunu. Nechci dostávat peníze po čtyřicetikorunách kaţdý 

měsíc další tři roky. Vybralo se tehdy překvapivě hodně peněz a řekl jsem, ţe knihu připravím 

k vydání sám, protoţe to umím, znám na to ty programy, mám pořád kontakty v tiskárně, 

takţe knihu vydám v tom počtu kusů, který si lidi zaplatili. Shodou okolností jsem ale tehdy 

zašel na pivo s člověkem z Albatrosu, kam patří XYZ, a ten mi navrhl, ţe mi ji levně vydají, 

abych měl výtisky pro těch asi 500 lidí, kteří si ji zaplatili, a zbytek dají normálně do 

distribuce a z toho budu mít deset procent.― 

Takţe s tím Albatrosem vlastně šlo jen o tu distribuci…? 

„No, těch 500 objednaných výtisků jsem posílal lidem sám. Nechtěl jsem to mít nikde 

v garáţi, ve skladu, takţe těch 500 výtisků měl být definitivní počet. S tím, ţe kdyby lidi 

chtěli dotisk, museli by se zase sloţit na HitHit, ale takhle to na sebe vzal Albatros. Těch 500 

výtisků mi levně prodal a zbytek šel normálně do distribuce. A to samé jsem udělal i loni. 

Zase to bylo tak, ţe nějaké kníţky odkoupím a zbytek si můţe v knihkupectví koupit úplně 

kdokoli.― 
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Aha a u této knihy povídek jste si sazbu, korektury, úpravy atd. dělal sám, nebo vám 

s tím pomohli kolegové? 

„To je právě výhoda toho, ţe to dělá nakladatel. Oni se o všechno postarají. V rámci toho 

balíčku, ţe to kupují, udělají grafiku a všechno. Akorát obálku mi dělal můj kamarád Miloš 

Gašparec, ale jinak všechno dělají a platí oni.― 

Tak to je celkem výhodná smlouva! 

„Já si myslím, ţe je moţná i o něco víc výhodná pro ně. Já jim tím, ţe si odkoupím těch 

500 výtisků, zvýším náklad, zaplatím jim výrobní náklady a mají kníţku, kterou můţou 

prodávat a které já vlastně dělám docela velkou reklamu tím, ţe o ní často píšu na Facebooku 

a Twitteru. (M. Čermák je ale známá osobnost, u no name osoby to asi bude fungovat jinak, 

pozn. autora) 

Znáte některé lidi, třeba kolegy, kteří se teď taky vrhli spíš na to vydávání knih 

vlastním nákladem, neţ aby šli k nakladateli? 

„Ne, ale víte co, v Česku je to komplikované v tom, ţe tady autoři málokdy dostanou 

zálohu dopředu, dobře zaplaceno. Kníţky jsou tady pro autora téměř vţdycky ztrátová věc. 

To, ţe nad ní trávíte spoustu času, je pro vás samo o sobě hrozně ztrátové. Kromě několika 

grafomanů a známých jmen se v Česku psaním nikdo neuţiví.― 

Viewegh, Láďa Hruška… 

„To jsou fakt výjimky. Viewegh je relativně dobrý autor a má štěstí na to, ţe je populární. 

Ale u 99 procent autorů je vlastně jedno, jestli si to vydají sami, nebo u nakladatele. Většina 

autorů jenom hledá někoho, kdo mu jeho knihu vydá, ale ne kvůli financím, ale jenom proto, 

aby ta kníţka vůbec vznikla. Takţe v Česku asi nemůţe nastat případ jako s Padesáti odstíny 

šedi nebo s Marťanem, kdy si toho všimne nakladatel a z knihy neznámého autora se stane 

bestseller. Na to je to moc malý a špatně fungující trh.― 

Ne? To je škoda! 

„No, ale my jsme úplně pominuli elektronické knihy, kde je podle mě ten potenciál větší. 

Kdyţ se podíváte na ţebříček bestsellerů na Amazonu, tak uvidíte, ţe některé e-knihy jsou 

selfpublikované.― 

Ale to jsme zase u toho českého čtenáře, který má radši tu papírovou… 

„Ne, v Česku by to zatím asi nešlo, mluvím o Americe. Já jsem vydal jednu sbírku povídek 

v elektronické formě, to bylo ještě před těmi Z fleku a na Palmknihách to šest měsíců bylo na 
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prvním místě nebo aspoň v top desítce bestsellerů v kategorii humor a prodalo se asi 50 nebo 

100 knih…― 

No, otázkou je, jestli ten ţebříček odpovídal skutečnosti. Vím, ţe některá 

knihkupectví si do nich dávají to, co zrovna potřebují prodat… 

„Jo, to se asi dělalo a bude dělat vţdycky, ale tohle nebyl ten případ. Těch kusů se prodalo 

tak málo, ţe neměli ţádný důvod ji tam dávat, to nebyl bestseller a ani to nemělo 

bestsellerový potenciál. Já jsem se o tom tehdy bavil s Jiřím Vlčkem, který tam dělal, a ten 

říkal, ţe to fakt je tak, jak to ţebříček ukazoval. Ale to tady e-knihy teprve začínaly, nějaké tři 

čtyři roky zpátky.― 

Takţe podle vás se selfpublishing… 

„…víc se u nás rozšíří, aţ se v Česku budou víc prodávat e-knihy. Jinak v tomhle ohledu 

vidím kniţní trh v Česku jako zabitý. Totálně mrtvý.― 

 

(Rozhovor byl zkrácen a pro psanou formu upraven, celkové vyznění však zůstalo 

zachované.) 
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Rozhovor autora s Šárkou Kadlecovou z října 2015 

 

Vnímáte selfpublishing – vydání knihy vlastním nákladem a v omezeném počtu 

výtisků – jako konkurenci? Nebo je to jenom hobby pro začínající spisovatele? 

„To, co Euromedia nejvíc vydává, je zahraniční překladová literatura. To znamená, ţe 

český selfpublishing nám prakticky vůbec nekonkuruje. My bychom rádi do budoucna 

rozšířili vydávání původní české literatury, ale v tuto chvíli na to nemáme lidi, coţ chceme 

napravit. Já ten selfpublishing vnímám spíš jako doporučení. Pokud jde o fanfiction, například 

kniha After: Polibek, tak to našim titulům pomáhá. Beru to tak, ţe kdyţ je selfpublikovaný 

titul úspěšný, tak to beru jako upozornění a začnu se o něj zajímat. Protoţe je vidět, ţe ho 

hodně lidí načetlo a hodně lidí s ním bylo z nějakého důvodu spokojeno. Je to pro mě signál, 

abych se o ten titul začala víc zajímat.― 

Ţe i bez podpory toho velkého nakladatelského domu ten titul dokáţe uspět… 

„Ano. Takhle vlastně začalo i Padesát odstínů šedi, četla jsem to ještě jako 

selfpublikovanou knihu. My jsme takhle koupili Annu Todd s její sérií After, která vycházela 

na Wattpadu…― 

…nebo Marťana a Silo, to také byly tituly, které původně vydali přímo autoři. 

„Silo dokonce vydělalo přes milion dolarů ještě předtím, neţ si ho všimlo klasické 

nakladatelství. Já se domnívám, ţe bychom měli víc spolupracovat přímo s t mi autory, 

i s těmi zahraničními, ale je to obtíţné. My jsme se o to jednou pokusili s knihou Atlantic 

Gene, takový danbrownovský příběh, velice úspěšný. Nakonec to ale vydalo Argo. Ta taky 

byla původně selfpublished. My jsme se pokusili autora kontaktovat, jenomţe ono to většinou 

bývá problematické vůbec dohodnout nějaké podmínky a chce to někoho, kdo se tomu 

intenzivně věnuje. My jsme bohuţel poslední dobou dost poddimenzovaní…― 

Lidsky, nebo finančně? 

„Lidsky, finančně to teď vypadá poměrně dobře. No, tady to je ta kniha (ukazuje na 

obrazovce počítače). Ta byla původně selfpublikovaná a my si jí všimli v okamţiku, kdy uţ 

byla na Amazonu úspěšná, ale ještě nebyla vázaná k ţádnému nakladatelství ani v Americe. 

Spojili jsme se s autorem a ten nám odpověděl, ţe se rozhodne, aţ dopíše druhý díl, ale pak 

jsme zjistili, ţe zřejmě mezitím hledal někoho, kdo ho bude zastupovat. Protoţe pak nám to 

přišlo jako nabídka od literárních agentů a okamţitě se rozjela aukce. Takţe pro mě by bylo 

fajn takhle si najít a vytipovat autora, ale chce to nesmírné úsilí.― 
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Takţe selfpublishing berete jako příleţitost nanečisto a bez finančních nákladů zjistit, 

jestli o danou knihu bude, nebo nebude zájem… 

„Určitě. Určitě to beru jako známku toho, ţe ta kniha bude přinejmenším čtivá.― 

Kniţní klub vydal Marťana nebo Silo, coţ jsou knihy, které byly původně napsané na 

blogu nebo selfpublikované. Probíhala jejich příprava a propagace pro český trh jinak 

neţ je běţné u normálního díla? 

„To uţ vůbec ne. To je proto, ţe všechny tituly, včetně Anny Todd, se k nám dostaly aţ 

poté, co prošly redakcí v nějakém klasickém nakladatelství. Třeba konkrétně u té série After, 

tam to bylo hodně upravené, změny byly výrazné, protoţe původně šlo o fanfiction ke kapele 

One Direction a ona tam změnila jména postav a podobě…― 

To musela? Mohl by ji Harry Styles z One Direction zaţalovat, kdyby tam nechala 

jeho jméno? 

„Ano, já si myslím, ţe to byl tenhle důvod. Ale to s ní musel řešit majitel práv, od něhoţ 

jsme my potom koupili uţ ten hotový produkt. My jsme to sice načítali ještě z Wattpadu, ale 

potom jsme uţ dostali finální verzi rukopisu pro tisk.― 

A co byla výhoda a co nevýhoda toho, ţe kniha uţ vyšla na internetu? Byly to samé 

výhody v tom, ţe uţ to máte vyzkoušené trhem a po redakci, nebo jste se třeba báli, ţe 

někteří čeští čtenáři uţ si to přečetli v angličtině a v češtině si to nekoupí? 

„No, takhle… oni si to vţdycky můţou přečíst. I třeba knihu Terryho Hayese Já, Poutník... 

Jo Nesboa asi ne, protoţe švédsky tolik lidí neumí, ale ta anglická verze vţdycky vyjde dřív, 

takţe kdyţ hodně chtějí, tak si knihu v angličtině můţou přečíst, mnohdy i zadarmo – třeba na 

tom Wattpadu. Ale myslím, ţe v tom takový rozdíl není. To spíš v Americe, třeba Anna Todd 

tam s  papírovou verzí uţ tolik úspěšná nebyla. Tam se skutečně mohlo stát, ţe si to lidé 

načetli dopředu, nebo se jim líbilo víc, kdyţ to bylo o skupině One Direction.― 

Myslíte, ţe ti největší fanoušci si to tak či tak koupí ještě v češtině? 

„To si úplně netroufám posuzovat. Hodně těchto holek mezi 17 a 20 čte anglicky, často se 

objevují amatérské překlady. Občas se stane, ţe něco připravujeme v ţánru young adult, 

a mezitím se na internetu objeví pár přeloţených kapitol. Dokonce se nám stalo, ţe jsme 

takhle s někým začali spolupracovat…― 

Aha! Takţe to neberete úplně jako konkurenci, která vám přebírá čtenáře? 

„Víte, většinou jsou ty překlady skutečně nekvalitní. Takţe to spíš zase bereme jako 

upozornění na nějaký titul. My se snaţíme odstraňovat a mazat pirátské kopie, ale tyhle 
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amatérské překlady necháváme být. Stalo se nám jednou u Labyrintu od Jamese Dashnera, ţe 

nám tu knihu někdo přímo opisoval a dával po částech na web, to uţ je něco jiného. Ale 

pokud to jsou amatérské překlady, tak to bereme spíš jako signál nebo jako reklamu.― 

Teď se přesuneme do českého prostředí. Vyhledáváte aktivně nové české autory na 

blozích, v povídkových soutěţích nebo například právě na selfpublishingových webech?  

„Máme v tom obrovské mezery. Takţe kdybyste vy sám na někoho talentovaného narazil, 

tak nám dejte vědět! Určitě nás zajímají blogy – teď budeme vydávat knihu jedné autorky, 

která se vede blog na iDnes.cz, vydali jsme Deníček moderního fotra, coţ byl taky původně 

blog. Jednak čekáme, aţ nám někdo něco pošle, protoţe nabídek rukopisů nám chodí 

hromady… Ale jednak se snaţíme i sami aktivně vyhledávat. Jenom teď na to nemáme ty lidi, 

ale chystáme se nasadit člověka, který by se zabýval pouze tímhle, a chtěli bychom, aby 

redaktoři obecně měli volnější ruce v tom svém ţánru i třeba víc takhle vyhledávat.― 

Já vám pošlu, co jsem napsal, budete se smát… 

„Určitě pošlete! Třeba z blogů se dá docela dobře vycházet.― 

Protoţe tam můţete vysledovat i to, jak velká je skupina čtenářů, viďte? 

„Ano, tam můţeme vidět i jejich reakce, ohlasy, většinou to bývá na nějaké aktuální téma, 

takţe to je zajímavé. My se obecně povídkám vyhýbáme, ale takové ty fejetony, nebo kdyţ to 

má nějaké jednotící téma, tak to je něco jiného.― 

V USA se několik selfpublikovaných knih stalo bestsellerem, který svým autorům 

vydělal spoustu peněz. Myslíte, ţe se podobný scénář můţe stát i u nás, nebo je na to 

český kniţní trh příliš malý a Češi na selfpublishing ještě nejsou zvyklí? 

„Myslím, ţe Češi určitě nejsou zvyklí na selfpublishingové portály. Ale pak je tady ještě 

jedna věc – myslím, ţe původní česká kniha musí být skutečně česká, aby byla úspěšná. 

Hodně těchto fanfiction a debutových rukopisů se odehrává v Americe nebo, no, hlavně 

v Americe a je to zasazeno do cizího prostředí. Jenţe ten český autor to cizí prostředí nezná, 

proč bychom měli číst román zasazený do Ameriky, kdyţ to napíše někdo, kdo to prostředí 

ani nezná? Zvlášť dnes, kdyţ je v knihkupectvích tak velký výběr. Z těch nabídek rukopisů, 

které nám chodí, je jich jen velice málo zasazeno do českého prostředí.― 

Takţe to je výhoda, kdyţ někdo napíše příběh zasazený do českého prostředí? 

„Ano. Já tomu věřím. To by mě muselo opravdu hodně ohromit, abych doporučila 

k vydání příběh od Čecha zasazený do zahraničí.― 
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Ovlivnil podle Vás selfpublishing nějakým způsobem český kniţní trh? Např. všímají 

si nakladatelé více začínajících autorů? Sledují více trendy ze zahraničí? 

„Určitě minimálně v tom, ţe věnují daleko větší pozornost selfpublished titulům. 

Samozřejmě to trochu ovlivňuje kvalitu, i kdyţ nemusí být kaţdý samopublikovaný titul 

nekvalitní, jak je to vidět na příkladu Sila, Marťana…― 

Pro koho si myslíte, ţe je selfpublishing nejlepší? 

„Pro ty, kdo píší něco neobvyklého. Něčím výjimečný román, který by nakladatel odmítl, 

protoţ to ještě není trend, nebo uţ není trend. Ono často tyto romány stojí do čtečky směšných 

0,99 dolarů. Spousta lidí si to koupí uţ proto, ţe to je levné a kdyţ je kvalitní nebo čtivá, tak 

si o tom řeknou dál. Nedovedu si ale představit, ţe by selfpublishing mohl v širší míře 

fungovat v odborné literatuře, protoţe tohle není záruka kvality, spíš naopak.― 

Já jsem se o tomhle bavil s Milošem Čermákem, který o selfpublishingu napsal někdy 

v roce 2005 jeden z prvních článků v Česku. A on píše, ţe kdyţ je na celém světě třeba 

jenom deset odborníků na veverku s bílým ocasem, tak je to pro ně… 

„…vlastně jediná moţnost, jak to publikovat, to ano, to je pravda. Ale stejně tam nikdo 

nemůţe zkontrolovat všechna fakta.― 

To je fakt, skoro jako na Wikipedii. Mimochodem, myslíte, ţe rozšíření 

selfpublishingu souvisí s rozšířením e-knih? 

„Určitě, samozřejmě, papírová kniha by asi nemohla stát těch 0,99 dolarů.― 

Já mám zatím takovou teorii, ţe Češi ještě pořád nejsou na e-knihy natolik zvyklí, 

aby byli ochotni platit za úplně neznámého autora, i kdyby to byla částka dvacet třicet 

korun. Nebo myslíte, ţe se to mění? 

„Myslíte teď vyloţeně v českém prostředí? Kdyţ pomineme Amazon a tak dál?― 

No, v České republice. Dejme tomu, kdyby se nabízela selfpublikovaná kniha 

neznámého českého autora… 

„Musím se přiznat, ţe s tímhle nemám moc zkušeností. Já se opravdu víc zabývám tou 

zahraniční literaturou, takţe nemám takový přehled. Ale nevím o tom, ţe by mi třeba známí 

říkali ‚hele, stáhla jsem si úţasnou e-knihu za dvacet korun‘. Nejsem si ani jistá, jestli je tady 

tolik moţností pro snadné a levné staţení. Ale na zahraničních portálech se objevují e-knihy 

v češtině. Řekla bych, ţe v Česku jsou rozšířenější weby, kde jde ta amatérská tvorba číst 

zadarmo. Já si myslím, ţe to je jenom otázka času, ţe to teprve přijde.― 
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Takţe myslíte, ţe u nás budou jednou e-knihy rozšířené jako třeba v USA? 

„Já si myslím, ţe ano. I kdyţ obecně ten boom e-knihy byl obrovský. Říkalo se, ţe do pěti 

let budou všichni číst jenom e-knihy, ţe papírová kniha je odsouzena k zániku a tak dále. 

Zpočátku všichni měli nadšená očekávání, ale teď se to zase začíná srovnávat. Boom polevil,  

ale e-knihy tady zůstanou.― 

Jako gramofonové desky a cédéčka vedle sebe… 

„Ano, ale myslím, ţe e-knih bude stabilně přibývat, protoţe člověk si to dnes můţe 

stáhnout do čtečky, na tablet… Papírové knihy si podle mě budete kupovat aţ poté, co vás ta 

elektronická kniha zaujala natolik, ţe si ji chcete nechat doma.― 

Souvisí selfpublishing podle vás s trendem „DIY“ – udělej si sám – kam patří taky 

blogování, natáčení vlastních filmů na YouTube, vytváření vlastních oděvů z přešívání 

oblečení ze sekáčů? 

„To bych řekla, ţe určitě. Sice mě to samotnou nenapadlo…― 

Mě právě napadlo, ţe to je to DIY, nebo tady ta touha vydat si knihu byla vţdycky, 

jenom je teď díky novým technologiím mnohem jednodušší… 

„Mnohem jednodušší a levnější, ano, určitě. Máte pravdu, ta touha se někde prezentovat 

tady byla vţdycky, jenom moţnosti jsou teď větší.― 

A je moţné, ţe se selfpublishing stal jakousi reakcí na monopolizaci kniţního trhu? 

V USA je několik těch obřích nakladatelských domů, které vydávají třeba 70 procent 

veškeré produkce… 

„V Americe se proti monopolizaci objevují hlavně indie knihkupectví. Spíš si myslím, ţe 

většina těch autorů, kteří si knihy publikují sami, by dala kdovíco za to, aby si jich ty 

kritizované monopoly všimly a ujaly se jich. Takţe si nemyslím, ţe by to byla nějaká 

vzpoura, spíš se prostě u těch velkých tradičních nakladatelů hůř prosazují.― 
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Rozhovor autora s Antonínem Kočím z listopadu 2015 

 

Vnímáte selfpublishing – vydání knihy vlastním nákladem a v omezeném počtu 

výtisků – jako konkurenci? 

„Dle mého názoru selfpublishing některá nakladatelství můţe časem ohrozit, protoţe tímto 

kanálem se omezí příliv zajímavých rukopisů nakladateli přímo od autorů. Ti, pokud nebudou 

chtít poníţeně nabízet svou práci různým tradičním firmám, uvidí, ţe mohou dosáhnout 

úspěchu i tak, ţe knihu vydají sami. Na druhé straně znamená selfpublishing ze stejného 

důvodu pro tradiční nakladatele úlevu, neboť se nebudou muset probírat hromadami 

nevydatelných rukopisů a hledat mezi nimi pověstnou ‚perličku na dně‘. Někdy pak stačí 

počkat si, aţ se objeví úspěšný autor, který se prosadil s titulem na poli selfpublishingu, 

a nalákat jej do své stáje. Tak to ostatně jiţ dělají mnohá nakladatelství v zahraničí…― 

Nebo je to podle vás příleţitost objevit zajímavé autory?  

„Ano, to jsem zmínil jiţ u předchozí otázky – ta moţnost tu je, ale chybí pro nakladatele 

zdroj informací, aby zjistil, ţe na selfpublishingovém trhu je ta a ta kniha úspěšná. Většinou 

se o jejím úspěchu nakladatel dozví od samotného autora a prodejní čísla nejsou dobře 

ověřitelná – tedy musí autorovi věřit.― 

Vydali jste některou knihu, která nejprve byla samopublikována? Pokud ano, tak 

jakou? Probíhala její příprava a propagace jinak neţ u klasického díla? Co byla výhoda 

a co nevýhoda?  

„Spíše je to tak, ţe přijde autor s tím, ţe si knihu jiţ sám vydal a byla úspěšná. Proto by ji 

chtěl vydat znovu u nás, ‚ve velkém‘, anebo nám nabídne svou novou knihu. Příprava probíhá 

většinou podobně, rádi máme nad rukopisem ‚dohled‘ a autorům i čtenářům zaručujeme 

zázemí redaktorů a korektorů, protoţe měřítka pro kvalitu selfpublishingu a normálně 

vydaného titulu jsou přece jen trochu jiná.― 

V USA se několik selfpublikovaných knih stalo bestsellerem, který svým autorům 

vydělal spoustu peněz. Myslíte, ţe se podobný scénář můţe stát i u nás, nebo je na to 

český kniţní trh příliš malý? 

„Ano, tací autoři uţ v ČR jsou, ale jedná se spíše jiţ o zavedené autory, kteří si říkají, ţe 

neţ mít od nakladatelství pouhých 10 procent z prodejní ceny, raději ‚do toho půjdou sami‘ 

a z kaţdé knihy utrţí více – např. Zdeněk Pohlreich a další.― 

Ovlivnil podle Vás selfpublishing nějakým způsobem český kniţní trh? Např. všímají 

si nakladatelé více začínajících autorů? Sledují více trendy ze zahraničí? 
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„Ano, snaţíme se my i konkurence hledat v jiných kadlubech a dát případně nabídku 

k vydání autorovi ještě před tím, neţ sám zjistí, ţe by mohl vydat knihu sám…― 

Jak se k selfpublishingu stavíte? Je to jenom hezká záliba několika jedinců, jejichţ 

díla jsou nevhodná pro masový trh, nebo je to začátek změn v kniţním průmyslu, který 

souvisí s nástupem internetu a prodáváním knih online bez nutnosti mít distributora?  

„Ano, je to začátek velkých změn, hlavně v některých segmentech (thrillery, romantika, 

fantasy), kdy se autoři i čtenáři bez klasických nakladatelství obejdou. Nicméně zároveň je to 

krok k ještě větší nepřehlednosti trhu – čtenář nemá jak zjistit, ţe ta a ta kniha je dobrá, i kdyţ 

jiţ existuje – selfpublishingový autor většinou nemá moţnost čtenáře oslovit a najít.― 

Souvisí selfpublishing podle vás s trendem „DIY“ – udělej si sám (kam patří taky 

blogování, natáčení vlastních filmů na YouTube, vytváření vlastních oděvů z přešívání 

oblečení ze sekáčů atd.), nebo tady ta touha vydat si knihu byla vţdycky (např. krásné 

tisky, bibliofilské výtisky), jenom je teď díky novým technologiím mnohem jednodušší 

a levnější toho dosáhnout? 

„Ano, blíţe pravdě se mi jeví druhá moţnost – touha vydat knihu byla sice i dříve, nyní ale 

lidé vylézají z ulit a své okolí zásobují momentkami ze svého ţivota v různých podobách. 

YouTube, Facebook a další platformy jsou takových reklam na vlastní ţivot plné. 

Technologie ukázaly cestu, např. Amazon Kindle umoţňuje autorovi téměř fullservis, e-

booky znamenají pro autora, ţe se kromě nakladatele nemusí ani domlouvat s tiskárnou, coţ 

je obrovská úspora – prostě pověsím text na web a jsem spisovatel.― 

Je moţné, ţe se – hlavně v USA – stal selfpublishing jakousi reakcí na monopolizaci 

kniţního trhu? 

„Těţko mluvit o nějaké monopolizaci trhu, nakladatelství je spousta, je pravda, ţe 

v posledních letech se značky spojovaly do velkých konglomerátů, ale stále je mnoho 

nezávislých nakladatelů u nás i v zahraničí. Naopak právě Amazon svými agresivními cenami 

a moţnostmi, které jiní nakladatelé nemají, se stal hrozbou, ţe selfpublishing zmizí a Kindle 

Direct Publishing jej nahradí.― 
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E-mailová korespondence s Terezou Pecákovou z března 2016 

 

Vnímáte selfpublishing – vydání knihy vlastním nákladem a v omezeném počtu 

výtisků – jako konkurenci pro klasické nakladatele?  

„Selfpublishing nevnímám coby konkurenci klasických nakladatelů. Je to přece jen pořád 

dost něco jiného. Kdyţ si autor sám vydá knihu, nemá zázemí nakladatelského domu, pokud 

jde o klasické redakční práce, grafickou úpravu a vůbec přípravu knihy a upřímně to bývá na 

kníţkách pak znát. Zázemí nakladatele pak taky samozřejmě citelně schází, pokud jde 

o samotnou distribuci knih ke čtenářům nebo ke knihkupcům. Samozřejmě existují tituly, 

které jsou samy o sobě dost zajímavé, ţe si cestu ke čtenářům najdou, ale nemyslím, ţe by 

jich bylo mnoho.― 

Vyhledáváte aktivně nové české autory na blozích, v povídkových soutěţích nebo 

například právě na selfpublishingových webech? 

„My v CooBoo takhle aktivně autory nevyhledáváme. Jednak je to tím, ţe nám chodí 

poměrně velké mnoţství nabídek, z kterých můţeme vybírat, a pak také tím, ţe se věnujeme 

převáţně zahraniční produkci, původní čeští autoři u nás tvoří jen zlomek edičního plánu.― 

V USA se několik selfpublikovaných knih stalo bestsellerem, který svým autorům 

vydělal spoustu peněz. Myslíte, ţe se podobný scénář můţe stát i u nás, nebo je na to 

český kniţní trh příliš malý? 

„Na to uţ jsem částečně odpověděla v první otázce. Takţe ano, můţe se najít takový 

bestseller, ale podle mě musí být autor či příběh něčím zajímavý a výjimečný. Nic 

konkrétního mě teď nenapadá, ale dovedu si představit nějakou celebritu, která by si takhle 

vydala knihu, ţe by slavila úspěch.― 

Ovlivnil podle Vás selfpublishing nějakým způsobem český kniţní trh?  

„Zatím myslím, ţe nijak zvlášť, jsme moc malý rybníček. Opravdu si myslím, ţe 

v zahraničí je toto pořád ještě větší byznys. I proto, ţe třeba Amazon selfpublishing ve velké 

míře podporuje a šíří mezi čtenáře. My u nás zatím ţádnou takhle velkou platformu nemáme.― 

Souvisí selfpublishing podle vás s trendem „DIY“ – udělej si sám – kam patří taky 

blogování, natáčení vlastních filmů na YouTube, vytváření vlastních oděvů z přešívání 

oblečení ze sekáčů? 

„Částečně asi ano. Plus je tu trend všech moţných Startovačů a podobných projektů, takţe 

posbírat peníze na to, aby si člověk mohl sám podle sebe vydat knihu, není teď příliš sloţité.― 
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Vydali jste některou knihu, která nejprve byla samopublikována? Pokud ano, tak 

jakou? Probíhala její příprava a propagace jinak neţ u klasického díla? Co byla výhoda 

a co nevýhoda? 

„Ţádnou takovou českou knihu jsme zatím nevydali. Máme pár zahraničních knih, které 

původně vyšly samonákladem autorů, ale v okamţiku, kdy jsme získali práva, uţ byly 

‚zaháčkovány‘ velkými nakladatelskými domy.― 

Můţe selfpublishing ohrozit staletími ověřený a vypilovaný způsob vydávání knih? Je 

s tímto trendem spojena nějaká hrozba pro tradiční nakladatele? 

„Tohle je opravdu těţká otázka. Určitě můţe s nakladatelským byznysem trochu zahýbat, 

jak v dobrém, tak ve zlém. Ale spíš bych to viděla jen jako alternativu ke klasickému 

vydávání. Nemyslím si, ţe nakladatelství díky tomu zajdou na úbytě, i proto, ţe stále budou 

poskytovat servis (o kterém jsem psala uţ výše), který si jinak člověk sám tak snadno 

neopatří.― 
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E-mailová korespondence autora s Jiřím Vlčkem z ledna 2016 

 

Co Vám na selfpublishingu nejvíc vadí? Je to fakt, ţe vydat knihu můţe doslova 

kaţdý a vede to k nadprodukci kvalitou podprůměrných děl?  

„Ano, vadí mi nadprodukce nedodělků s nezaručenou aspoň průměrnou kvalitou. 

Vzhledem k tomu, ţe nikdo nezaručí, ţe se na přípravě knihy budou podílet profese podstatné 

pro kvalitu knihy a čtenář to nemá moţnost rozumně poznat, tak výsledkem bude toxická 

otrava kniţního trhu špatnými knihami. Těmi nutnými profesemi myslím: redaktor, korektor, 

grafik, sazeč. Dohromady se náklady na ně pohybují v desítkách tisíc, to zaplatí kvalitní 

nakladatel a ne samonakladatel. A samozřejmě mi chybí také výběr nakladatele, který chce 

mít solidní jméno na trhu a nevydá zdaleka vše, co mu přijde.― 

Ovlivnil podle Vás selfpublishing nějakým způsobem český kniţní trh? Bavil jsem se 

s redaktorkou z jednoho nakladatelského domu, která tvrdí, ţe nakladatelé musí 

věnovat větší pozornost populárním blogům a začínajícím autorům. 

„Zatím selfpublishing náš kniţní trh moc neovlivnil. Nicméně co není, tak můţe být. 

Zejména e-knihy jsou selfpublishingem hodně ohroţeny.―  

Věříte, ţe se můţe selfpublikovaná kniha českého autora stát bestsellerem, nebo je na 

to český čtenář příliš konzervativní a v technologické oblasti (čtečky, e-knihy) ještě není 

zdejší trh tolik rozvinutý? 

„Věřím, ţe se samozřejmě samovydávaná kniha stát bestsellerem můţe. Konec konců moje 

tvrzení není, ţe všechny knihy vydávané selfpublishingem jsou apriori špatné, ale to, ţe jich 

je příliš velké procento špatných.―  

Co si jako kritik selfpublishingu myslíte o úspěchu titulů jako Marťan, Silo nebo 

Padesát odstínů šedi, které byly taky původně selfpublikované? 

„Padesát odstínů je špatná kniha, jen je shodou okolností úspěšná. Ale jak jsem psal výše – 

neříkám, ţe v hromadě hlušiny nejsou kvalitní knihy. Jen je jich málo.― 
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E-mailová korespondence autora s Janem Homolou 

 

Můţete prozradit, kolik objednávek u vás vaši zákazníci ročně udělají? 

„Stovky aţ tisíce.― 

Máte nějaká data o tom, jaký ţánr knih autoři samopublikují nejčastěji? 

„Odborná literatura.― 

Kolik knih si u vás v průměru jeden člověk nechává vydat? 

„1 aţ 25 výtisků.― 

V USA se několik selfpublikovaných knih stalo bestsellerem, který svým autorům 

vydělal spoustu peněz. Myslíte, ţe se podobný scénář můţe stát i u nás, nebo je na to 

český kniţní trh příliš malý? 

„Moţné to je, závisí na autorovi.― 

Uţ se někdy stalo, ţe by se knihy, kterou u Vás někdo vydal, později po domluvě 

s autorem chopilo tradiční nakladatelství a vydalo ji klasickým způsobem? 

„Nevím o tom.― 

Zaznamenali jste nějaké zajímavé trendy v tomto oboru? 

„Autoři odcházejí od klasických nakladatelů k samovydávání.― 
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Marťan: Ekonomie bestselleru  

(esej Radka Blaţka psaná pro předmět Ekonomie v médiích) 

 

„Jsem v hajzlu.―  

Touto větou začíná Marťan. Jedna z nejprodávanějších knih roku a předloha 

minimálně stejně úspěšného filmu s Mattem Damonem v hlavní roli. Snad právě díky 

citované bezprostřednosti hlavního hrdiny, který ve snaze přeţít občas mluví sprostě, do 

deníku si píše vědecké vtípky a ani v těch nejtěţších chvílích neztrácí nadhled, si román získal 

přízeň i těch, kdo sci-fi obvykle nečtou. Příběh je přitom jednoduchý… 

Během rutinního průzkumu povrchu Marsu se členové výzkumné mise Ares 3 ocitnou 

ve velké písečné bouři, v níţ se botanik Mark Watney ztratí. Zbylí členové týmu se 

v domnění, ţe Watney zahynul, zdrceně vrací zpátky na Zemi. Netuší však, ţe Mark přeţil 

a teď musí vymyslet způsob, jak na rudé planetě přeţít a jak dát NASA o svém přeţití zprávu. 

Nejde o nic převratného. Autor Andy Weir v Marťanovi nepřišel s ţádným novým 

způsobem vyprávění, ani s šokujícím zvratem jako se to povedlo například Gillian Flynnové 

v psychothrilleru Zmizelá. Hlavní hrdina – botanik se snaţí přeţít na nehostinné planetě 

a vyuţít všechny dostupné prostředky k tomu, aby se zachránil. Jde vlastně o příběh podobný 

Robinsonu Crusoeovi, ovšem zasazený do 21. století (kniha se konkrétně odehrává ve 20. 

letech) a na Mars. Kniha se přesto stala globálním fenoménem a byla přeloţena do více neţ 

30 jazyků. Čím to je? 

Abychom plně pochopili úspěch Marťana, je třeba se vrátit na samý počátek. Do roku 

2009, kdy softwarový inţenýr Andy Weir začal příběh vesmírného Robinsona psát po 

večerech na svůj blog. Příběhu si všimlo pár nadšenců do vědy a techniky a „brzy zjistil, ţe 

má několik tisíc pravidelných čtenářů, z nichţ mnozí byli vědci, kteří mu nabídli zpětnou 

vazbu ohledně technických záleţitostí v zápletce.―
217

 Práci redaktora tak nahradili fanoušci, 

marketing nahradilo „word of mouth― – šeptanda. Literárního agenta ani nakladatelství Andy 

Weir nepotřeboval, díky nástupu selfpublishingu a e-knih je vydat vlastní knihu jednoduché 

jako nikdy dřív. Psaní ovšem bylo pořád jen a jen na něm. 
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Andy Weir musel spočítat spotřebu paliva, kyslíku i jídla při misi na Mars, musel 

důkladně prozkoumat povrch Marsu, aby věděl, kudy by vedla nejlepší cesta k místu přistání 

záchranné mise. „Weir studoval satelitní obrázky od NASA a pouţíval taky Google Mars, 

webovou stránku, jeţ zachycuje výškové rozdíly a průměrné teploty, kterou navrhl Google ve 

spolupráci s NASA.―
218

 Autor musel vypočítat také kolik kalorií by muţ jako Watney 

potřeboval k přeţití čtyř let a jak velkou plochu by muselo mít jeho bramborové pole. 

„Jakmile to spočítáte, nemusíte nic vymýšlet, příběh vám odvypráví sama věda,―
219

 řekl 

v rozhovoru pro Wall Street Journal Andy Weir, jenţ se sám označuje za „typického nerda―. 

Vědecké postupy a výpočty ovšem nejsou to, co k Marťanovi láká běţného čtenáře. 

Kniha upoutala především svým lehkým literárním stylem, sympatickým hlavním hrdinou 

a humorem, který se překvapivě objevuje i v částech románu, kdy má botanik Mark Watney 

co dělat, aby se vůbec udrţel naţivu. „V knize do sebe všechno dokonalé zapadá. Autor na 

hrdinu vrhá jednu překáţku za druhou, ale přitom to je vtipné a lehce napsané,― popisuje 

příčiny úspěchu Marťana Zdeněk Novák, marketingový ředitel nakladatelství Euromedia 

Group, která pod značkou Kniţního klubu román vydala. „Je zajímavé, ţe to je kniha, která se 

představuje jako sci-fi, ale vlastně není sci-fi. Je to uvěřitelné, základ je realistický. Má to 

tempo. Autor se trefil do vkusu i aktuální nálady, všechno se to tam potkalo,― dodává Novák 

s tím, ţe Marťan je jedna z mála kníţek, které v poslední době přečetl od začátku do konce. 

Autorovi se zde podařilo stvořit jakéhosi vesmírného MacGyvera, jenţ zvládne 

vyrobit pitnou vodu z vodíkové bomby, ale přitom zůstává nanejvýš lidský, takţe se s ním 

čtenáři můţou lehce ztotoţnit. Literární redaktoři vědí, ţe ztotoţnění s hlavním hrdinou je 

prvek, který knize dává mnohem větší šance prosadit se na nelítostném trhu. Jakmile se 

s postavou sţijí, mnohem víc se o ni bojí, nutí je to otáčet stránky dál a je větší 

pravděpodobnost, ţe knihu dočtou – a doporučí dál. 

Jakmile byl příběh dokončen, poskytl jej autor svým věrným čtenářům ke staţení 

zdarma. To však fanouškům nestačilo. Chtěli si dobrodruţství Marka Watneyho vychutnat na 

svém Kindlu jako knihu. V září 2012 Andy Weir jejich prosby vyslyšel a umístil jej na 

Amazon (kam můţou svá díla vkládat i selfpublikovaní autoři), kde si jej zájemci mohli 

koupit za 99 centů. 
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„Za tři měsíce se prodalo 35 000 kopií a Marťan se vyšplhal na ţebříček bestsellerů 

v kategorii science fiction.―
220

 Pro zajímavost stojí za to zmínit, ţe knihu si na Amazonu 

koupilo víc lidí, neţ si ji předtím stáhlo zadarmo. Weirova úspěchu si poprvé všimli klasičtí 

nakladatelé. V březnu 2014 spisovatel prodal práva americkému nakladatelství Crown, jeţ 

spadá pod Random House, za „šesticifernou částku―
221

. V listopadu uţ bylo prodáno přes 

180 000 výtisků
222

 a prodeje neklesaly. 

V Česku práva na vydání získala kniţní skupina Euromedia Group, pod níţ spadají 

nakladatelství Kniţní klub, Ikar, Odeon, Universum a YOLI. Marťan v českém překladu vyšel 

v lednu 2015 a díky velké reklamní kampani se knize hned od samého začátku podařilo 

upoutat pozornost čtenářů. V té době uţ navíc studio 20th Century Fox natáčelo film 

s Mattem Damonem a Jessicou Chastain, coţ mohlo k titulu upoutat pozornost. „Marťan 

předčil naše očekávání,― říká Zdeněk Novák z Euromedia Group. Podle něj se knihy v Česku 

dosud prodalo přes 20 000 výtisků, coţ je na zdejší poměry velice slušné číslo a Marťan se 

tak můţe pyšnit přízviskem bestseller (na českém kniţním trhu se za bestseller povaţuje titul, 

jenţ překoná hranici 10 000 prodaných výtisků).  

„Andy Weir měl na svou knihu velice dobré reakce ještě před vydáním v USA, díky 

tomu, ţe ten příběh byl původně vydaný na blogu a potom jako e-kniha, šlo lépe odhadnout 

reakce čtenářů. Vsázeli jsme taky trochu na to, ţe bude film, coţ je obvykle ukazatel toho, ţe 

by to mohlo mít úspěch,― popisuje Zdeněk Novák důvody, proč nakladatelství Marťana 

koupilo. Nutno dodat, ţe to, ţe se prodají filmová práva, ještě neznamená, ţe skutečně 

vznikne film. V nakladatelských kruzích uţ se otevřeně mluví o tom, ţe výjimečné jsou dnes 

spíš knihy, ke kterým se práva neprodají. Mnohdy se také práva na film prodají ještě předtím, 

neţ jde kniha do tisku a pak skončí v tzv. „development hell―, aniţ by z toho někdy něco 

vzniklo. V případě Marťana však film v reţii Ridleyho Scotta nakonec vznikl a sklidil úspěch 

jak u kritiky, tak u diváků. 

„Marťan po celou dobu odsýpá a udrţuje pozornost i napětí. Přestoţe Damon většinu 

času bezstarostně hláškuje, akční scény naštěstí nepůsobí, jako ţe o nic nejde. Strhujících, 

intenzivních okamţiků spolu s Watneym proţijeme hned několik,― napsal český filmový 
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měsíčník Cinema. „‘Optimistická oslava houţevnatosti lidského rodu v čele s usměvavým 

Mattem Damonem‘ působí na papíře spíše komicky, leč na velkém plátně funguje. Funguje 

a především baví.―
223

 

Na mezinárodní filmové databázi IMDb Marťan získal od bezmála 174 000 uţivatelů 

průměrné hodnocení 8,2 bodů z 10. Zprůměrované hodnocení filmových kritiků podle 

Metascore je 80 ze 100. Na českém filmovém webu ČSFD film získal 82 %. Filmový Marťan 

měl odhadovaný rozpočet 108 milionů dolarů, přičemţ za první víkend v USA utrţil téměř 55 

milionů dolarů a k 25. listopadu celosvětové vydělal přes 488 milionů dolarů
224

. „Trţby filmu 

Marťan za první víkend jsou druhé nejlepší ve Scottově kariéře, lépe se dařilo jen jeho filmu 

Hannibal, který roku 2001 za první víkend utrţil 58 milionů dolarů. Stejně je na tom Matt 

Damon – lepší start mělo z jeho filmů jen Bourneovo ultimátum, které v roce 2007 za první 

víkend utrţilo 69,3 milionu,―
225

 napsal v říjnu server iHNed.cz.  

K úspěchu filmu mohla přispět novinová zpráva, ţe se na Marsu objevila tekoucí 

voda, jeţ zapůsobila jako reklama zadarmo, stejně jako existence atraktivní 3D verze. „46 

procent všech diváků si koupilo lístek na trojrozměrnou verzi,―
226

 uvádí iHNed.cz. Marťan do 

kin přilákal především muţe a zajímavé také je, ţe jde o blockbuster, který zaujal především 

starší demografickou skupinu. Podle článku „72 procent všech, kteří na snímek přišli 

o víkendu, bylo starších 25 let.―
227

 

Úspěch Marťan zaţil i v Česku. „Momentálně máme za první víkend nasčítáno něco 

přes 57 tisíc diváků a uţ teď je jasné, ţe návštěvnost bude vyšší neţ u Gravitace 

i Interstellaru, coţ jsme ani nečekali,―
228

 uvedla Irena Kobosilová ze společnosti Cinemart, 

která Marťana distribuuje do českých kin. Do poloviny listopadu film v Česku vidělo 

přibliţně 260 000 lidí a celkové trţby v tuzemských kinech překonaly hranici 40 milionů 

Kč.
229
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„Film prodejům Marťana nepochybně pomohl, ale je to kniha, která nám dělá radost 

od samého začátku,― říká Zdeněk Novák. „Prodeje jsou pořád velice slušné, nebyl tam ţádný 

extra velký skok s tím, jak šel snímek do kin.― Kniha se zatím dočkala dvou dotisků prvního 

vydání a ku příleţitosti filmové premiéry nakladatelství Kniţní klub vydalo knihu ještě 

s filmovým přebalem, na němţ je tvář Matta Damona. Podle Zdeňka Nováka si na sebe na 

českém kniţním trhu Marťan uţ dávno vydělal. Práva přitom určitě nebyla levná, došlo 

k aukci práv, v níţ nakonec proti neznámému konkurentovi víc přihodila právě Euromedia 

Group. Alexandra Fraisová, redaktorka, která vydání Marťana prosadila, vysvětluje, ţe 

nakladatelství nemůţe sdělit přesnou cenu, jelikoţ by se to proti firmě mohlo obrátit 

v budoucnu. „Kdyby konkurence věděla, kolik jsme za to byli ochotni zaplatit, mohla by to 

vyuţít. Můţu jen říct, ţe to rozhodně nebyla nejdraţší kniha, jakou jsme kdy kupovali. 

Vlastně byla ještě celkem levná na to, kolik uţ vydělala peněz.― 

Marťan je zvláštní fenomén. Vědeckofantastické romány se málokdy vyšplhají na 

ţebříčky bestsellerů. „Sci-fi zrovna mezi top ţánry nepatří, Marťan je tedy výjimkou, ale jak 

jsem zmiňoval, není to čistokrevné sci-fi. Ţe by výrazněji nakopl prodeje dalších sci-fi 

románů, to ne. V Česku se nejvíc prodávají kriminálky, zvláště ty trochu psychologické, dále 

romantické knihy a samozřejmě kuchařky,― vyjmenovává Zdeněk Novák. „Velmi dobře si 

dlouhodobě vedou esoterické knihy, protoţe dávají lidem naději. Prodeje erotických románů 

jsou oproti minulým letem na sestupu. Máme tady taky jednorázové trendy, říkáme tomu 

fenomén na jednu sezónu, letos to jsou zrovna antistresové omalovánky pro dospělé.― 

Existuje nějaký postup, jak napsat bestseller? Na internetu člověk po zadání věty 

„How to write a bestseller― najde tisíce stránek s tipy pro psaní, z nichţ některé se zabývají 

základními postupy při psaní (například ţe „kratší věty plynou rychleji a jsou 

přirozenější―
230

), zatímco další přímo radí, jak knihu nabídnout nakladateli, aby v něm 

probudila zájem. Záhadná formule, jeţ stojí za úspěchem nejprodávanějších knih v dějinách, 

lidi fascinuje uţ od té doby, co díky rozvoji masového tisku a zvýšení gramotnosti 

obyvatelstva autor mohl díky své knize pohádkově zbohatnout. V roce 1953 americký 

knihovník John Harvey napsal studii The Content Characteristics of Best-Selling Novels, 

v níţ se zabývá „hádankou literárního úspěchu―
231

. Podle něj existuje několik proměnných, 

které mohou zvýšit prodejnost díla. 
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James W. Hall, americký profesor tvůrčího psaní a spisovatel, vydal v roce 2012 knihu 

Hit Lit, v níţ porovnává dvanáct titulů, jeţ se ve své době staly bestsellerem dekády. Mezi 

zkoumanými díly je například Jih proti severu od Margaret Mitchellové, Peytonův Hrádek od 

Grace Metalious, Jako zabít ptáčka od Harper Leeové, Kmotr Maria Puza, Čelisti z pera 

Petera Benchleyho, Madisonské mosty od Roberta Jamese Wallera nebo Šifra mistra 

Leonarda od Dana Browna. Hall přiznává, ţe „těchto dvanáct románů má výrazně odlišné 

zasazení, odlišné postavy, velice odlišné zápletky,― ovšem podle něj sdílejí některé 

podobnosti, jako by to byly „permutace jedné knihy, psané znovu a znovu pro kaţdou další 

generaci čtenářů.―
232

 

Téměř kaţdý z jím zkoumaných bestsellerů se zabýval ţhavým společenským 

tématem své doby, hlavní hrdinové v nich jsou často outsideři, případně pocházejí 

z neúplných rodin. Obvykle „výrazně projevují emoce, coţ končí v odváţných 

a překvapivých činech―, Hall si všímá, ţe hrdinové jednají „rozhodně― a zápletky nejsou 

postavené na popisech situací, nýbrţ na tom, ţe „ústřední postava musí čelit jedné komplikaci 

za druhou a původní dramatická otázka se mění v další a další.―
233

 Jedním z hlavních 

společných motivů je podle Jamese W. Halla americký sen, který se sice například v Jihu 

proti severu můţe jevit jako krásný, jako něco, čeho by měl kaţdý chtít dosáhnout, ale třeba 

v Peytonově Hrádku se z něj stává noční můra. Dále zmiňuje časté vyuţití tajných spolků či 

společností (v Kmotrovi či v Šifře mistra Leonarda), v nichţ autoři vyuţívají typicky 

americké „podezřívavosti k institucím, veřejným i soukromým, které by mohly nějakým 

způsobem podkopat naše osobní svobody.―
234

  

Pokud bychom výše uvedené znaky bestsellerů hledali v Marťanovi, skutečně můţeme 

najít několik podobností. Hlavní hrdina, botanik Mark Watney je outsider – a to doslova, 

neboť je o samotě na Marsu, miliony kilometrů od domova. Zároveň musí čelit jedné výzvě 

za druhou a jedná odváţně. Andy Weir také ve svém příběhu nakousl aktuální společenské 

téma cestování do vesmíru, které získává na významu s kaţdou další nepříznivou zprávou 

o klimatických změnách na Zemi. Co se týče tajných společností, část románu se odehrává 

v NASA, jeţ není tajná, ale dává nahlédnout do prostředí instituce, která člověka vyslala do 
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kosmu a uţ jen z toho důvodu fascinuje a láká miliony návštěvníků do svého střediska 

v texaském Houstonu. Americký sen v knize vyloţeně nefiguruje, tým Aresu 3 je sloţen z lidí 

různých národností a Spojené státy by – jak se ukazuje na konci knihy – dokonce ani 

Watneyho nezvládly zachránit, nebýt Číny a jejich vesmírného programu, ovšem americký 

způsob ţivota hraje důleţitou roli pro hlavního hrdinu, který na Marsu pěstuje brambory 

(typicky americkou plodinu), aby neumřel hladem, a poslouchá disko ze 70. let minulého 

století, které v počítači zůstane po kapitánce vesmírné mise. Rovněţ humorné naráţky na 

americkou popkulturu, které hlavní hrdina pouţívá, aby kvůli své váţné situaci nepřišel 

o rozum, mohou nahrazovat chybějící poselství o americkém snu.  

Podle literární kritičky Ruth Franklinové „nelze z těch 1150 knih, které se od vzniku 

ţebříčku bestsellerů objevily ve vrchní desítce, vyvodit ţádné zobecnění.―235 Stejný názor má 

i Zdeněk Novák, marketingový ředitel společnosti Euromedia Group: „Společné znaky 

bestselleru určitě neexistují. Je totiţ spousta faktorů – období, trend, způsob psaní, jde spíš 

o souhru okolností. Kaţdé téma se dá napsat tak, aby z toho byl bestseller, ale i tak, aby z toho 

byl propadák. Je to zvláštní chemie. Například autorka Padesáti odstínů šedi odhalila díru na 

trhu a zaplnila ji, i kdyţ to není nijak extra dobře napsané.― 

V 90. letech se truhlář a neúspěšný spisovatel John Baldwin pokusil vytvořit sestavit 

10 zásad, která měla z jakékoliv knihy učinit okamţitý bestseller. Mezi desítkou bodů jsou 

pravidla, z nichţ některá dávají smysl a literární editoři je skutečně pouţívají (např. „spíš neţ 

smrt tisíců popiš smrt dvou lidí se jmény a charakteristikou―), ale také některá, o jejichţ 

účinnosti by se dalo pochybovat („kdyţ ti děj přijde nudný, někoho zabij―)
236

. Baldwin spojil 

síly s epidemiologem Johnem Marrem, který předtím publikoval odbornou studii, v níţ se 

snaţil vědecky vysvětlit deset egyptských ran ze Starého zákona. Podle Baldwinovy formule 

oba muţi napsali katastrofický thriller The Eleventh Plague (v češtině vydáno pod názvem 

Jedenáctá morová rána). Nakladatelství HarperCollins oběma muţům za rukopis zaplatilo 

dva miliony dolarů, ovšem kniha se navzdory propagaci bestsellerem nikdy nestala, 

neumístila se dokonce ani v první desítce nejprodávanějších titulů
237

. Dnes uţ je na Amazonu 

k sehnání pouze z druhé ruky, nakladatel nikdy nepřipravil dotisk ani další vydání. V Česku 
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také nevzbudila výraznější ohlasy. Na Databázi knih má sice Jedenáctá morová rána 

kladných 87 %, ovšem pouze od devíti hodnotících
238

 (pro srovnání: Marťan získal 89 %, 

ovšem od 783 uţivatelů
239

 Databáze knih). 

Z případu Jedenácté morové rány si lze odnést poučení, ţe bestseller nejde 

vyfabrikovat uměle. Pokud si vezmeme příklad Marťana, Jihu proti severu nebo například 

nedávný úspěch Padesáti odstínů šedi, můţeme u nich vysledovat jeden společný prvek: 

zapálení autora pro téma. Andy Weir, syn částicového fyzika a elektrické inţenýrky, se 

původně ţivil jako softwarový programátor a vesmír, botanika, chemie a fyzika ho vţdycky 

bavily – koneckonců není snad větším důkazem jeho zapálení pro věc, ţe svou knihu původně 

zveřejňoval na svém blogu zdarma. Margaret Mitchellová, která ve 30. letech napsala Jih 

proti severu, bestsellerový román později hvězdně zfilmovaný s Clarkem Gablem a Vivien 

Leighovou v hlavních rolích, od své matky a babičky odmala slýchávala příběhy o tom, jak 

Seveřané zpustošili aristokratický Jih, během první světové války se pak sama zamilovala do 

vojáka, který padl na frontě. Proto do své knihy Mitchellová nepochybně promítala osobní 

touhy a vzpomínky. Ačkoliv Jih proti severu nabízí značně zidealizovaný obraz Jihu, kde 

spolu otroci a jejich majitelé za horkých letních nocí popíjejí ledový čaj, jde o knihu, která pro 

autorku byla osobní. Autorka trilogie Padesát odstínů šedi E. L. Jamesová zase svůj příběh 

zpočátku psala jako fanfiction k jinému fenoménu – Stmívání. K psaní fanfiction člověk 

nepotřebuje vlastně vůbec nic – nemusí mít vlastní blog, neboť existují speciální fóra, nemusí 

umět psát, neboť fanouškům stačí vidět milované postavy v nových příbězích – kromě 

nadšení. Jediné, co je skutečně nutné, je mít rád popisovaný svět a postavy. Jamesová 

samozřejmě v Padesáti odstínech své hrdiny přejmenovala a upravila i po vzhledové stránce, 

aby se vyhnula nařčení z plagiátorství a soudním sporům s autorkou upírské ságy Stmívání, 

ovšem základ své knihy postavila na něčem, co ji hluboce zajímalo. Kritici jí můţou vyčítat 

opakující se slovní spojení a neoriginální zápletku, ale vytknout E. L. Jamesové rozhodně 

nemohou vášeň pro postavy a detaily ve vykreslení příběhu.  

Jamesová nepíše, aby potěšila kritiky, píše to, co by si přála, aby ji potkalo. Stejně tak 

Margaret Mitchellová nehleděla na to, ţe mnozí její knihu označili za rasistickou, kdyţ 

idealizovala otrokářský systém. Psala tak, jak to cítila. Andy Weir také Marťana původně psal 

hlavně pro sebe a pro několik věrných čtenářů svého blogu. Díky nefalšovanému 
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„nerdovskému― zapálení, které se do knihy promítlo, si ale příběh dokáţou vychutnat i ti, kdo 

by po vykalkulovaném příběhu z Marsu sáhli jen těţko. 

Marťan je příběh o tom, jak se z klukovského nadšení vyklubal globální fenomén 

vydělávající miliony dolarů. Je to jev, kde se mísí ekonomické zákony nabídky a poptávky 

s něčím, co pořádně změřit ani vyčíslit nejde: s autorovým osobním vztahem k tématu. 

Ekonomie bestselleru vlastně není nic jiného, neţ pokus najít smysl v rovnici o mnoha 

proměnných, v níţ se radost násobí s představivostí a samotným tvůrčím talentem. 
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Informační broţura společnosti PowerPrint 
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Internetový banner nakladatelství Kniţní klub ke knize Silo 

 

 


