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Úvod
Ceny jsou všude, obklopují nás – zevšedněly. Málokdo si dovede představit
kulturu bez této imanentní složky, která ji hodnotí, stratifikuje, popularizuje a ve výsledku
legitimizuje její společenskou roli. A nejen že jsou všude kolem nás, navíc se tu – nade
všechnu pochybnost – vyskytují takřka odpradávna.
James English (2011) popisuje jejich vývoj od dob starého Řecka, konkrétně
společensky vzkvétajících Athén v 6. století před Kristem, přes středověké městské
slavnosti a učené osvícenské akademie až po první z moderních cen, jež nese jméno
Alfreda Nobela. A právě v tomto momentě, v roce 1901, dochází ke zlomu.1
Počet nejrůznějších ocenění roste bez nadsázky raketovým tempem. To se týká
zprvu především literatury, jíž se budeme zabývat v této práci, krátce nato hudby (dnes
známe Grammy, ceny MTV, České slavíky, Anděly…), s rozvojem kinematografie pak
zejména filmu (Ceny Akademie, Zlaté glóby, Zlatá palma z Cannes, karlovarský
Křišťálový glóbus2, Čeští lvi…), až nadchází fáze, kdy je ročně uděleno více filmových
cen, než se v tomtéž období natočí snímků.3
Zárodek tohoto trendu, kultury cen, sahá do 17. století, kdy poprvé v plné míře
dochází k aktu, který Pierre Bourdieu (2010) nazývá institucionálním posvěcením. Bylo
to právě propojení striktního klasicismu a racionálního osvícenství, co vyústilo v pozdější
směnu a generování několika druhů kapitálu: uměleckého, kulturního, symbolického,
společenského, ekonomického a od doby, kdy se o udílení vyznamenání začal zajímat
tisk, také novinářského. Celé schéma pak lze chápat jako hru, která má de facto jediný
ústřední cíl – přinést profit všem zúčastněným stranám. Tedy že novináři mají o čem psát,
přičemž jejich kritika zviditelňuje cenu, která tím získá publicitu, prestiž, a s ní i
sponzory, ale také nositele společenského uznání v osobách porotců. Autor vybrané
publikace mezitím obdrží prémii, je-li ta součástí odměny, a prodeje jeho knihy se
zvednou, což mimo něj uvítá také např. nakladatel a další účastníci výrobního,
distribučního a prodejního procesu.
Hlavním záměrem předkládané práce je zhodnotit a ve výzkumné sondě
demonstrovat roli médií v tomto komplikovaném systému nehmotných transakcí, a to na
příkladech vítězných knih čtyř vybraných českých cen za rok 2012 (Magnesia Litera –

Již v tomto období byla ale kulturní ocenění pevně etablována ve veřejné sféře.
Ceny z Cannes a Karlových Varů jsou jedny z mnoha ocenění, jež se udělují v rámci festivalů.
3
Tento poněkud úsměvný stav ilustruje tabulka č. 14 na s. 314 Englishovy Ekonomie prestiže.
1
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Kniha roku, Cena Jaroslava Seiferta, Cena Jiřího Ortena, Cena Josefa Škvoreckého).
Vycházím z předpokladu, který odpovídá mediální logice i zpravodajským hodnotám, jak
je popisuje např. McQuail (2013) – pozice oceněné knihy by měla v médiích zesílit, neboť
se jako taková stává významnější v porovnání s ostatními díly na trhu, představuje
potenciál atraktivity a současně splňuje předpoklad aktuálnosti díky nedávnému
vyhlašování, které naplnilo kritéria události.
K tomu je však nutno vzít v potaz, že v procesu medializace působí také mediální
potenciál konkrétního ocenění. To znamená, do jaké míry se podřizuje kritériím mediální
logiky a tím se pro média stává stravitelným. Z charakteru jednotlivých cen sestavuji
hypotézy o proměně četnosti výskytu oceněných knih. Pro tyto účely využívám
kvantitativní obsahovou analýzu, primárně v rovině prostého počtu výskytů v rámci
vzorku, druhotně v rovině „autonomie“4 ve vztahu k obsahu analyzovaného textu.
Druhou část analytického oddílu tvoří pokus o zodpovězení výzkumné otázky,
která se táže po vlivu ocenění knihy na její mediální hodnocení. V rámci komparativní
sémiotické analýzy tedy srovnávám, jak si titul stál u recenzentů po svém vydání a jak na
něj v týchž médiích (a třebas i titíž publicisté) nahlíželi po vyhlášení. Obecně tedy jde o
výzkum toho, zdali a s jakou intenzitou se jednotlivé tituly nechávají ovlivňovat vnějšími
impulsy a (nekriticky) přejímají cizí hodnoty, v tomto konkrétním případě o korelaci mezi
institucionálním posvěcením a mediálním obrazem.
O všech aspektech a postupech pojednávají podrobné a ucelené kapitoly;
kompletní struktura práce je rozdělena do sedmi oddílů. Po úvodu se blíže podíváme na
sociokulturní kontext literárních cen – výchozím bodem je krátké pojednání o masové
kultuře, nicméně nosné koncepce představují přístupy Theodora Adorna (kulturní
průmysl), Pierra Bourdieuho (literární pole) a Jamese Englishe (ekonomie prestiže). Hned
poté navazujeme mediálně-komunikačním rámcem, kde jsou mj. popsány koncepty
gatekeepingu, zpravodajských hodnot a mediální logiky. Dle autorova mínění je to právě
mediální logika a s ní spojená mediatizace, co může nabídnout vhled do vztahu mezi
médii a literárními cenami.
Následuje kapitola věnovaná fenoménu oceňování v našich, tj. euroamerických,
kulturních a geopolitických podmínkách i společenským proměnám, které jej formovaly.
Představíme některé z nejvýznamnějších světových literárních cen, důraz je kladen

Tj. do jaké míry se článek či jiný relevantní výstup zabývá knihou jako hlavním předmětem sdělení a do
jaké míry jsou jeho předmětem také jiná témata.
4
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především na specifika nástupu jednotlivých projektů a jejich obecnou typologii. Dále se
přeneseme přímo do českého prostředí, kde znovu sledujeme historický vývoj
posvěcovacího aktu v kulturní sféře. Jeho zrod tu koreluje se snahami pozdvihnout a
oslavovat národní identitu v době tzv. národního obrození. Dojdeme až do let po pádu
komunistického režimu, kdy se započíná moderní éra české kultury.
Poté přikročíme k představení a rozboru samotných cen – jde o zmiňovanou
konstrukci hypotéz pro obsahovou analýzu. Ta společně s analýzou sémiotickou (také o
jejím charakteru jsme pojednali výše) představuje stěžejní část diplomové práce;
předcházejí jim teoretická východiska pro jejich vlastní realizaci.
V poslední části prezentuji výsledky analýz: provádím jejich vyhodnocení,
syntézu a interpretaci. Očekávaným výstupem má být zejména doklad o „mediální síle“5
jednotlivých cen v rovině potvrzení či vyvrácení hypotézy, resp. zodpovězení výzkumné
otázky, ale také o schopnosti analyzovaných médií této síle odolat, případně ji ignorovat.
Oproti tezím z června 2015 došlo k několika výrazným změnám, jež byly dány
nepřesnými představami o tématu, které v našich podmínkách dosud nebylo řádně
prozkoumáno.
Nejprve co ubylo – je to podkapitola teoretické části, která se měla zabývat percepcí a recepcí
literárního díla. Tato problematika se ukázala jako irelevantní pro cíl našeho zájmu (z literatury bylo
proto vyňato Ecovo Otevřené dílo).
Ze stejného důvodu není detailněji zkoumán ekonomický aspekt cen (nově ho zahrnuje sociokulturní
kontext) ani jejich preference v rovině žánrů a typů knih. Tato informace by měla význam např. pro
analýzu knižního trhu, pro nás je však bez dalšího ukotvení bezpředmětná, proto zůstane okrajově
popsána v rámci analýz jednotlivých ocenění.
V průběhu výzkumu problematiky jsem také došel k závěrům, které vedly k dílčím obměnám
předkládané struktury – především byl zvýznamněn kulturně-společenský kontext a osamostatnil se
i kontext mediální. Zkoumaná údobí se modifikovala tak, aby umožnila širší reflexi sledovaných
veličin – analyzuji proměny výskytu ve třech údobích: prvním je doba po vydání, druhým úsek mezi
nominacemi6 a vyhlášením, třetím doba po vyhlášení. Proměny hodnocení (sémiotická analýza)

Termín „síla ceny“ používá v jiných souvislostech Gerry Lanosga ve své studii The Power of the Prize.
V historické analýze pozoruje dlouhodobý vliv Pulitzerovy ceny na novinářské řemeslo a nalézá silné
tendence podřizovat mediální produkci potenciálnímu zisku ocenění, a to jak na úrovni organizace, tak na
úrovni subjektu.
6
U Ceny Jaroslava Seiferta, která nominace nezveřejňuje, stanovuji tuto dobu na měsíc před oznámením
laureáta.
5
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sleduji kdykoliv před oznámením nominací 7 a po udělení ceny na dvojicích textů, které jsou si
formálně nejblíže (prioritu má autor, pak médium a typ média).
Dále byl v zájmu větší výpovědní hodnoty zvýšen počet zkoumaných titulů (místo pěti jich bude
deset), zároveň jsem musel upustit od úmyslu analyzovat server iLiteratura.cz – neobsahoval
dostatečné množství použitelných materiálu, čímž by jako pramen pozbyl smyslu. Pro úplnost tedy
v abecedním pořádku vypisuji zkoumané tituly: A2, Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, Host,
iDnes.cz, Literární noviny, Lidové noviny, Reflex, Respekt, Tvar. Záměrně je zdvojen každý typ
média (internetový server, deník, společenský týdeník) a zdvojnásoben je vzhledem k jejich náplni
počet kulturních/literárních magazínů.

Věřím, že tyto změny pomohly práci k větší přehlednosti i reliabilitě, neboť
ztrácet čas něčím, co je vlastně nadbytečné, by patrně neznamenalo žádný přínos. Cílem
tedy zůstává postihnout a popsat proměnu mediálního obrazu vítězných knih jak po
kvantitativní stránce (nárůst, snížení, vyrovnání), tak po stránce kvalitativní (pozitivní,
negativní, neutrální) – teoretickou základnu představují koncepce sociokulturní (masová
kultura, literární pole, kulturní ekonomie) i mediálně-komunikační (mediální logika,
konstitutivní model komunikace).

7

Důvodem neomezenosti je především pozvolné publikování recenzí nových titulů.
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1. Kulturně-společenský kontext cen a oceňování
1.1 Zploštělost masové kultury?
Masová kultura bývá nazírána a priori negativně, jako průvodní jev morálního či
uměleckého úpadku, jako éra neplnohodnotné a nekvalitní produkce. Její zrod souvisí
s rozvojem masových médií ve dvojím smyslu – Pavelka (2004) s odkazem na
McLuhanovu Gutenbergovu galaxii připisuje primát na poli masových médií knize (která
také měla značit první komoditu nové společenské éry – kapitalismu), nicméně dnes je
termín vnímám spíše v souvislosti s tzv. hromadnými sdělovacími prostředky8 (viz např.
Osvaldová, Halada a kol., 2007).
Kritika masové kultury není bezpříčinná. Značná část teoretiků se shoduje na tom,
že došlo či dochází k propojení kultury s komercí, že stále probíhá proces (částečné)
automatizace její produkce a standardizace postupů, že neustále roste šíře výstupů a
následného konzumování (viz Adorno, 2009; Adorno, Horkheimer, 2009; Cikánek, 2009;
Eco, 2007). Všechny tyto projevy masové kultury se dotýkají problematiky kulturních
cen a jejich vazby na média: automatizace a standardizace je vzhledem k mediálnímu
tempu nezbytná, chce-li se subjekt stát jejich součástí, šíře výstupů je predeterminována
jejich povahou (ať už mluvíme o periodickém tisku, centralizovaných audiovizuálních
anebo naopak decentralizovaných síťových platformách), komerci lze pak považovat za
odpověď na prostou nutnost v zájmu ekonomického přežití.9
Populární kultura je vnímána jako pozdější, smířlivější vývojový stupeň kultury
masové (kdy do hry vstupuje povědomí jedince, jeho dobrovolná interakce), její hlavní
náplní má být intelektuálně nenáročná produkce pro různorodé vrstvy obyvatelstva
(Pavelka, 2004; Reifová a kol., 2004). Přináší s sebou motiv popularizace, zjednodušení
a tendenci oslovovat a především bavit formálně heterogenní, ale v principu
homogenizované publikum. K tomu jsou velmi vhodným prostředkem masová média,
v tomto případě především televize, která se stala symbolem poživačného diváka a

Datace jejich vzniku, respektive s nimi korelujícího fenoménu masové komunikace není za současného
stavu bádání jednoznačně stanovena. Jirák a Köpplová (2015) pracují s periodizací DeFleura a BallRokeachové, kteří prezentují dvojí výklad, kladouce počátek masové komunikace za prvé do prvních
desetiletí 19. století (noviny pro masy), za druhé na začátek století 20., kdy se objevuje film.
9
English připomíná několik nadšeně zahájených, avšak nezajištěných ocenění, která byla předána všeho
všudy jednou.
8
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spotřební kultury10, ne nadarmo jde o jeden z faktorů tzv. zpravodajské hodnoty (viz
dále).
Jedno se zdá být jisté – volání po čistém umění dřívějších dob není na místě, šlo
by ve své podstatě o anachronismus. Eco (2007, s. 32) při svém revizionistickém přístupu
vylučuje poměřování mechanismů a výplodů masmédií s „modelem renesančního
člověka, který už neexistuje, a to nejenom díky existenci masmédií, ale i jevů, které
příchod masmédií umožnily“.
A tak jsme spjati s dobou, v níž žijeme, jsme spjati s takovými mediálními
technologiemi, díky (anebo kvůli?) nimž jsme přesyceni obrazy, informacemi, ale také
uměním, knihy nevyjímaje. Literární ceny mají představovat jednu z možností, jak se
v množství literární produkce zorientovat11 – tuto úlohu by ovšem nemohly plnit bez
mediálního prostoru. Je zřejmé, že ceny a média jsou svázány takřka neodlučitelně;
k tomu přispívá i několik dalších faktorů, jako je přirozený zájem žurnalistů o určité typy
událostí anebo přímá asimilace formátu pro konkrétní médium např. při snaze získat
sponzory. Jde tedy o vztah oboustranně prospěšný, symbiotický.

1.2 Temné vize kulturního průmyslu
Jedním z raných pohledů na masovou spotřebu a současně také jedním
z klíčových pojmů pro chápání kulturního rámce přelomu první a druhé poloviny 20.
století je kulturní průmysl. Jde o koncept dvou příslušníků tzv. frankfurtské školy12
Theodora W. Adorna a Maxe Horkheimera (kapitola „Kulturní průmysl. Osvícenství jako
masový podvod“ v knize Dialektika osvícenství z roku 1944), ačkoliv podle Cikánka
(2009, s. 13) se termín jako takový používal už dříve, a to „mezi radikálními kritiky
masové zábavy ve 30. a 40. letech“.
Autoři byli silně ovlivněni dvěma dobovými skutečnostmi – nejprve posílením a
následnou diktaturou nacismu v jejich rodném Německu a později kulturním šokem, jaký
zažili po své emigraci do Spojených států amerických. Cikánek (2009, s. 14) mluví o
„konfrontaci evropských kulturních hodnot s americkým světem zábavního průmyslu“.
Věřím, že nejen v mediálních kruzích je známý Postmanův kultovní titul Ubavit se k smrti.
Tato teze platí i pro český knižní trh, na nějž se naše analýzy vztahují a který Císař (2011, s. 10) popisuje
jako „malý trh s nesvětovým jazykem“, kde stejně jako ve světě představuje jeden z největších problémů
rozpoznání bestselleru.
12
Neformální uskupení neomarxistických teoretiků při Institutu pro sociální výzkum v německém
Frankfurtu nad Mohanem; jeho členové se stavějí skepticky a odmítavě k industriální masové, potažmo
masmediální společnosti; sdružovali se zde vedle dalších Walter Benjamin, Erich Fromm či Jürgen
Habermas (Reifová a kol., 2004).
10
11
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Nelze tudíž na jejich pojednání nazírat dnešní optikou, kdy jako demokratická společnost
nepociťujme akutní hrozbu válečné propagandy, alespoň ne tu, jaká fungovala
v hitlerovském Německu13, a kdy jsme obklopeni populární kulturou, již svého času
charakterizovaly právě kina, rozhlas, jazz a časopisy, o nichž se ve stati hovoří.
Nicméně, oprostíme-li (pokud je to vůbec možné) sdělení od dobového kontextu,
princip

kulturního

průmyslu

lze

shrnout

takto:

dochází

k masové,

„odindividualizované“14 spotřebě jeho produktů, které předcházejí kalkulace a
procedurální schémata producentů na úkor duchovní idey. Tyto vzorce se potvrzují skrze
zažité formy, skrze klišé a jejich cyklické opakování, poptávka je uměle stimulována.
Daný stav je přitom přímým a nevyhnutelným důsledkem demokracie a tržního
liberalismu, který se v USA na rozdíl od Evropy plně rozvinul už v meziválečných letech
– dochází k ekonomizaci kultury.
Vrcholem ekonomizace je pak splynutí kulturních produktů s reklamou
v nerozeznatelný praktický celek (Adorno, 2009), sevřený v područí kolosálního
„zábavního podniku“ – tak Adorno a Horkheimer (2009, s. 137) kulturní průmysl
označují. Jako upoutávka či nakrásně reklama mohou působit i některá literární ocenění,
jež ve své podstatě a někdy zcela explicitně propagují knihy s úmyslem navýšení prodejů.
Ale třebaže jde o jistou analogii s Adornovými tezemi, uvědomme si, že zde jde o
vlastnost deklarovanou, bez tendence absolutizovat sebe samu a svou ideologii jako
jedinou přípustnou; tím jsme došli k esenciální diferenci mezi propagandou, již pranýřují
Adorno a Horkheimer, a propagací, která je posláním knižních cen.

1.3 Konflikt jako nosný prvek a iluze
Eco, Bourdieu i Pavelka mají konflikt za fundamentální premisu samotné
existence kultury jako svébytné entity – jde o dialektičnost, která lidskou společnost
provází takřka od nepaměti. Když Pavelka hovoří o navzájem se lišících (jazykově,
etnicky, ideologicky…) subkulturách coby dynamizující složce kulturního prostředí, tak
připomíná šíření křesťanství v antice i raném středověku jako příklad toho, kdy „nová
subkultura, která se v konkrétní kulturní oblasti zpočátku jeví jako nová, minoritní, nízká

K této rovině se autoři vracejí několikrát, např. zde: „Nacionální socialisté dobře věděli, že rozhlas dal
jejich věci tvar, stejně jako tiskařský lis dal tvar reformaci“ (Adorno, Horkheimer, 2009, s. 159).
14
Podle konstantního názoru Adorna, resp. Adorna a Horkheimera zde není člověk vnímán jako subjekt,
nýbrž jako objekt. Adorno (2009, s. 53) hovoří o opuštění estetiky a přichýlení masové kultury ke
sportovním zvyklostem, přičemž však „své konzumenty nechce proměnit na sportovce, nýbrž na povykující
fanoušky“.
13
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a submisivní, může přerůst do postavení tradiční, vysoké, dominantní a majoritní kultury“
(2004, s. 220).
Bourdieu (2010) ve svém díle Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole,
které ve francouzském originále vyšlo už v roce 1992, strukturuje literární dění do série
antagonistických vztahů. Příčinu zrodu těchto protikladných složek, povýtce dvojic,
přisuzuje snaze politické moci uchopit a ovládnout literární pole.15 Dimenzí ustavičného
pnutí bylo několik (týkaly se sociálně-politického postoje autora, umělecké povahy
avantgardní či konvenční, opozice čistého umění a komerce). I proto Bourdieu (2010, s.
168) označuje dějiny literatury za „sled revolucí“, který ve světě poezie vrcholí zkraje 20.
století, kdy se objevuje nesčíslné množství všemožných básnických směrů („-ismů“).
Důvodem má být kromě jiného „dialektika procesu odlišování“ (tamtéž, s. 209), kterou
lze popsat jako boj mezi současnou (a neodvratně odstupující) a novou, nastupující
generací, z nichž obě usilují o vlastní uznání a o to, v příslušném odvětví něco znamenat.
Podle Adorna se však ve 20. století tento vývoj zastavuje – kulturní monopol
„konflikt jako něco staromódního odsouvá stranou […] a ustavičně vyjímá z oblasti
autentické spontaneity“ (2009, s. 31); činí ho iluzorním a veskrze falešným. Masové
kultuře je přisouzen atribut nedějinnosti, jakýkoliv její vývoj je popřen.
Když Eco (2007, s. 15) v 60. letech teorii kulturního průmyslu kriticky reviduje,
říká, že „spolu všechny komunikativní jevy – od únikových zábav až po výzvy
k niternosti – dialekticky souvisí“. Navíc právě ve srážkách a utkávání spatřuje hybnou
sílu kulturního vývoje: díky vzájemnému ovlivňování se „[avantgardní] způsoby tvorby
se systémy souvisejících hodnot pak ocitnou v rovině mnohem širší srozumitelnosti,
integrované do společné senzibility pomocí dialektiky vzájemných vlivů, které se jen
těžko dají definovat a které se přesto fakticky s pomocí řady kulturních vztahů různého
druhu ustavují“ (tamtéž, s. 51–52).
Není pochyb o tom, že adornovská skepse byla překonána, o takovém vývoji
svědčí mj. oblast kulturního oceňování, kde se mezi sebou – byť pasivně – střetávají
jednotliví autoři a jejich díla. Nabízí se však otázka, nakolik je právě tato forma konfliktu

Prvopočátek spatřuje ve vládě Napoleona III. (1852–1870), kdy se „vkus zbohatlíků, kteří jsou u moci,
projevuje zálibou v románu, především tom nenáročném, jako je časopisecký román na pokračování. Na
císařském dvoře i na ministerstvech jsou taková díla vysoce oblíbená a také vycházejí ve vysokých
nákladech. Naopak poezie, stále ještě spojovaná s velkými literárními bitvami romantismu, s bohémou a
také s angažovaností v prospěch slabých a opomíjených, je vystavena politické nevraživosti“ (Bourdieu,
2010, s. 74).
15

10
reálná a nakolik pouze realistická, mimetická; do jaké míry je pouze hrou a iluzí, která
legitimizuje dříve odsuzované příznaky kulturního průmyslu.

1.4 Literární pole a jeho zákonitosti
1.4.1 Kolektivní nevědomí
Nebýt skutečného střetu, nezrodí se ani literární pole. Bourdieu (2010, s. 85–87)
jako prvotní konflikt vidí vzpomínanou opozici umění komerčního (motivovaného
ziskem) a čistého (motivovaného vlastní hodnotou, estetikou). K jejich první diferenciaci
dochází za druhého císařství ideovým a estetickým vymezením „umění pro umění“ vůči
„měšťáckému světu“, do něhož patřili také autoři nepokrytě přizvukující moci a těžící
z její náklonnosti.
V jiné poloze literárního pole ovšem Bourdieu naznačuje, že umění, a tedy i
písemnictví, může být z velké části postaveno také na klamu: jde o jeho nejvnitřnější
podstatu, tzv. illusio literatury.
„Na rozdíl od výrobků s malým či žádným symbolickým významem […] se umělecké dílo – tak
jako náboženské statky služby, amulety či úkony – zhodnocuje teprve kolektivní vírou jakožto
kolektivně vytvářeným a udržovaným kolektivním nevěděním“ (Bourdieu, 2010, s. 230).

Odtud plyne, že umělecké dílo má svou hodnotu potud, kdy ji skrze přijetí jeho
nehmotné, abstraktní hodnoty stále ještě uznává publikum; jde o hru, jak Bourdieu
několikrát připomíná, přičemž „víra v hodnotu hry i v to, oč v ní jde“ (2010, s. 231), je
nutným předpokladem pro přetrvání literárního pole v jeho dosavadní podobě.16
Podobně se vyjadřuje Adorno (1991, s. 103): „Vědomí konzumentů se štěpí mezi
předepsanou zábavu, kterou jim nabízí kulturní průmysl, a ne nijak zvlášť skryté
pochybnosti o jeho posvěcení.17 Fráze, že svět chce být klamán, se stala pravdivější, než
se kdy zamýšlelo.“ Je znát určité pnutí mezi realitou a jejím vnímáním, což se může jevit
jenom stěží pochopitelným, vezmeme-li v potaz, že tento proces je přinejmenším zčásti
dobrovolný. Odpověď na to, proč se tak děje, dává Bourdieuho koncepce kapitálů, které
(literární, ale také všechna ostatní) pole naplňují a dynamizují.
Ani toto tvrzení však není absolutní – Bourdieu operuje s pojmem „habitus“, který je vlastní konkrétnímu
poli a který zahrnuje zvyklosti, hodnoty, vzorce myšlení, chování i vnímání. A pouze v okruhu jedinců, již
se tímto habitem řídí, má illusio váhu – v jiném kulturním okruhu může být illusio literatury něčím zcela
bezcenným.
17
Či požehnání, souhlas, schválení – otázka překladu, nicméně významové jádro zůstává zachováno.
Vzhledem k terminologii, která je v této práci užívána, volím právě variantu „posvěcení“.
16
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1.4.2 Kapitály – vznik, směna a hromadění
Bourdieu v Pravidlech umění pracuje se čtyřmi formami kapitálu – s (tradiční)
ekonomickou, s kulturní, symbolickou a společenskou. Kulturní kapitál značí vybavenost
člověka co do znalostí, schopností, zkušeností a vlastnických dispozic ve věci kulturních
statků, přičemž tato vybavenost predeterminuje sociální a ekonomické zvýhodnění či
naopak handicap (Bourdieu, 1997). Kulturní kapitál je možno pomyslně zdědit18,
současně má člověk potenciál jej neustále budovat a zdokonalovat.19 Pro teorii literárního
pole nejde o nosný koncept, svou roli sehrává zejména terminologicky. Ekonomický
kapitál v jeho obvyklé podobě – zisk, tržní hodnota – pak není třeba blíže představovat.
V rámci literatury a umění obecně jsou stěžejní především zbylé dva typy
kapitálu: symbolický, nesoucí v sobě vytvářené hodnoty, získané uznání, úspěchy či
prestiž, a společenský, tj. síť sociálních vazeb, kontaktů a vztahů, v nichž subjekt figuruje.
„[P]protože divadel je jen omezený, nevelký počet a jejich ředitelé mají zájem, aby se jednotlivé hry
udržely v repertoáru co nejdéle, autoři musejí svou hru prosadit v přenáročné konkurenci, při níž
hlavním trumfem je společenský kapitál známostí a styků v divadelním prostředí“ (Bourdieu, 2010,
s. 159).

Osobní styky, jak bylo naznačeno výše, hrály důležitou roli i při ustavování pole:
vzpomeňme například umělecké salóny, kde se nesetkávali jenom literáti, malíři a
nakladatelé mezi sebou, ale kam čas od času zavítala i vládnoucí elita, která se „snaží
vnutit svou vizi umělcům“ (Bourdieu, 2010, s. 75).
Symbolický kapitál je abstraktní, nelze jej nijak uchopit ani vyčíslit, a přece
sehrává v rámci literárního pole hlavní úlohu. Je to „posvěcující kapitál umožňující
posvětit artefakty (signaturou či podpisem) a osoby (vydáním díla, výstavou), dát jim
hodnotu a z této hodnoty vytěžit zisk“ (tamtéž, s. 200). Jako takový se stává nosným
prvkem kolektivního nevědomí, onou nezřetelnou hodnotou, která udržuje při životě
illusio, hru.
Do této hry s přesně danými pravidly se v případě kulturních cen zapojuje několik
stran, z nichž každé patří specifický druh kapitálu. S odkazem na Englishe (2011) lze síť
vztahů mezi nimi shrnout následovně: porotci, coby držitelé symbolického kapitálu, jsou

„Je to pozice ovládaných, a ta není pochopitelně bez vztahu k jejich původu, přesněji řečeno k dispozicím
a ekonomickému a kulturnímu kapitálu, který zdědili“ (Bourdieu, 2010, s. 104).
19
„Práce na [jeho] získání je práce na sobě samém (sebezdokonalení), snaha, která předjímá osobní
hodnotu“ (Bourdieu, 1997, s. 48).
18
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prostřednictvím kapitálu společenského získáni k posuzování literárních a jiných děl na
základě uměleckého kapitálu – do tohoto procesu vstupuje kulturní kapitál každého
posuzujícího subjektu, stejně jako ideologie v rovině horizontální (na úrovni poroty) i
vertikální (shora, na úrovni organizace). Výsledkem je generování jak nového
symbolického kapitálu – oceněný autor a jeho díla získávají uznání –, tak kapitálu
ekonomického – autorova tržní cena stoupne, jeho díla se lépe prodávají. A konečně,
nelze opomenout činitel, jenž do koloběhu vstupuje po celou dobu jeho trvání, a totiž
média čili novinářský kapitál. Novináři se k předmětům ceny vyjadřují po zveřejnění
nominací, poté s blížícím se vyhlášením vítězů a přirozeně nejhojněji poté, co je laureát
oceněn. Z pohledu našeho zkoumání je ale zásadní i období před tím, než je to které dílo
na cenu nominováno – i tehdy totiž novináři projevují svůj názor, ať už kriticky, či pasivně
zkrátka tím, že knihu a jejího autora přehlížejí.
Při vědomí vzájemné propojenosti kapitálů i jejich polí vyzdvihuje English (2010,
s. 18) ceny jako „nejúčinnější institucionální prostředek vnitřní přeměny kapitálu“ –
peníze tak lze směnit za prestiž, prestiž za uznání atd. Dále připomíná Bellovu tezi ze 70.
let o dominanci kulturního kapitálu na úkor kapitálu čistě ekonomického – způsob
kulturní produkce se transformuje, pole hodnot se rozšiřuje a přibývají nové, symbolické
formy zisku, mezi něž přirozeně patří i prestiž. Nový a rychle rostoucí systém ocenění a
posvěcení „si ve stále větší míře monopolizuje produkci a distribuci symbolického
kapitálu“ (tamtéž, s. 81).

1.4.3 Raný spor o akt posvěcení
Termín posvěcení, jenž už několikrát zazněl, značí syntagmatický vztah mezi
subjektem – který v sobě shromažďuje dostatečné množství kapitálu, a to nejen
symbolického, ale také ekonomického a společenského – a autorem či konkrétním dílem,
jež je tímto subjektem zaštítěno. Jde o jednu z integrálních a ryze účelových praktik
literárního pole.
„Umělec tvořící dílo je sám uvnitř výrobního pole utvářen všemi, kdo se podílejí na tom, aby byl
‚objeven‘ a posvěcen jakožto ‚známý‘ a ‚uznávaný‘ umělec. Nelze se obejít bez kritiků, autorů
předmluv, obchodníků aj. Obchodník (galerista, nakladatel apod.) těží z umělcovy práce, má zisk
z prodeje jeho výrobků, ale přitom také uvádí na trh symbolické statky: pořádá výstavy, prodává
knihy, uvádí hry. Tak uměleckému výrobku získává posvěcení a to je tím vyšší, čím vyšší je i
obchodníkovo vlastní posvěcení“ (Bourdieu, 2010, s. 224–225).
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Z počátku bylo privilegium posvěcování předmětem nevypovězeného boje mezi
mocenským a rodícím se literárním polem, kde tuto pravomoc držel literární tisk. Toto
„přetahování“ probíhalo formou agitace vládních úředníků a politiků v literárních kruzích
(viz výše) – tak nakonec skutečně vzniká institut posvěcení, jenž se však omezuje pouze
na ty dříve zmíněné autory, kteří podléhají politickému nátlaku a vycházejí vstříc diktátu
médií.
„Hodnoty přiznávané císařským dvorem těm nejbanálnějším literárním výtvorům, právě těm, o
kterých veškerý tisk oslavně píše, přízemní materialismus nových podnikatelů, dvořanská servilnost
značného počtu spisovatelů a umělců – to vše nemálo přispělo k rozchodu umělců s během takového
světa“ (Bourdieu, 2010, s. 85–86).

Bylo to tedy, kromě jiného, také účelově vedené posvěcování děl, která
v uměleckém diskursu nevykazovala žádných hodnot, co ve druhé polovině 19. století
dovedlo literáty k pomyslnému odtržení, vymanění se z vlivu mocenského pole. Za
vrchol integrity nově vzniklého literárního pole jsou potom považovány „postoje jako
netečnost k moci a poctám, ba poctám tak výlučným, jako je členství ve Francouzské
akademii20 či Nobelova cena, a odstup od mocných a jejich hodnot“ (Bourdieu, 2010, s.
89). Proti institucionálnímu posvěcení je postaveno posvěcení charismatické, které se
nachází uvnitř pole a reflektuje výhradně umělecké, estetické hodnoty. Platí při tom, že
komu se dostává estetického posvěcení, ten bývá opomíjen institucemi, a naopak. Jak
uvidíme dále, příčinou je většinový příklon ke komerci na úkor literární hodnoty.

1.4.4 Dichotomie literárního pole
Nastalý rozkol se totiž promítá také do fáze výroby a prodeje, tedy do
nakladatelského podnikání. Dochází ke vzniku „dvou antagonistických výrobních
způsobů“ (Bourdieu, 2010, s. 191), z nichž jeden generuje krátkodobý ekonomický zisk,
komodifikuje kulturní statky a ukazatelem jeho úspěšnosti je např. výše nákladu anebo
prodejnost (tak vznikají pomíjivé bestsellery). Druhým případem je „antiekonomická
ekonomika čistého umění“ (tamtéž), která odmítá jak obchodní principy, tak krátkodobý
peněžitý zisk. Směřuje k akumulaci symbolického kapitálu, v dlouhodobém horizontu

20

Ta byla až do počátku 20. století hlavním patronem institucionálního posvěcení ve Francii.
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pak druhotně může generovat i kapitál ekonomický – produktem takového počínání mají
být klasická díla.21
Tato dichotomie je pak široce přijímána jako primární klasifikační princip
literární produkce. Dokonce dochází až k takovým krajnostem, kdy „na autonomním
pólu bezprostřední úspěch […] budí nádech podezření“ (Bourdieu, 2010, s. 199).
Jediným uznávaným měřítkem hodnoty díla má být tedy čas, jeho zrání a postupné,
nikoliv okamžité přijetí, spojené mj. s postponovaným ekonomickým úspěchem.22
Pakliže se ale investice ukáže jako nesprávná a dílo se ani později neuchytí, může
nastat paradoxní situace, kdy se kniha „promění v pouhý materiál mající jen hodnotu
materiálu“ (tamtéž, s. 192).
Paradoxem se zdá být, že právě „autoři bestsellerů“ v negativním slova smyslu
bývají oceňováni mnohem častěji než „úspěšní intelektuální autoři“ (viz převzatý
výzkum na s. 206–207) – tuto nepříliš kvalitní, avšak komerčně úspěšnou tvorbu pak
Bourdieu (2010, s. 193) přímo označuje za „literaturu literárních cen“. Nabízí se proto
úvaha, že tak jako média volí svou náplň podle daných měřítek, jsou ceny udělovány
dílům splňujícím určité, pohříchu konzumní parametry.

1.5 Fenomén posvěcování dnes
1.5.1 Transakce a střety mezi estetikou a profitem
Kdyby neměl akt posvěcení přínos pro všechny zúčastněné strany, pozbyl by
významu. Nejprve šlo o bilaterální vztah mezi posvěcujícím a posvěcovaným, dnes
přibyli další dva aktéři: jsou jimi vzpomínaní novináři coby vnější element a porotci,
nacházející se v rozhodný okamžik uvnitř instituce. A právě porot se týká jak kumulace
kapitálů, tak kolize mezi nimi.
„Přestože jejich účast na rozhodování o ceně není prací vykonávanou pro peníze, jedná se o
ekonomickou transakci: aby se porotcům vynaložené úsilí vrátilo, musí ceně propůjčit či do ní
investovat vlastní prestiž, použít ji jako oběživo. Sama cena se také podílí na celkové návratnosti a
symbolicky z transakce profituje“ (English, 2011, s. 124).

Ta za své zařazení z velké části vděčí také školskému systému: „[Š]kola, jakožto instituce nárokující si
monopol jak při uznávání děl z minulosti, tak při výrobě a uznávání způsobilých konzumentů […] přiznává
až post mortem a po dlouhém procesu onen nezpochybnitelný znak kanonizace děl a uznání klasičnosti,
jímž je zařazení do školních osnov“ (Bourdieu, 2010, s. 198).
22
Srov. Ecovo (2010, s. 80) zpochybnění elitářského pojetí avantgardy a vysokého umění.
21
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Z popsané logiky je mimo jiné zřejmé, jak jsou jednotlivé směňované statky
křehké a vratké – nemají žádnou záruku vlastní hodnoty, a tak se porotce může podílem
na nevydařené soutěži či ceně snadno zdiskreditovat, stejně jako organizátor může
sáhnout vedle a takříkajíc vsadit na špatného koně. 23
Nešťastná či nevhodná volba subjektu se může také promítnout do konfliktu mezi
institucionálním a estetickým posvěcením (či chcete-li, mezi ekonomickou a
symbolickou hodnotou), jako tomu bývalo dříve. Přirozeně jde každé straně o něco
jiného: porotce zamýšlí udržet či navýšit svůj symbolický kapitál, kdežto provozovatel
ceny míní v prvé řadě profitovat.
„V souboji mezi porotci a organizátory o udělení či neudělení ceny jde o moc vytvářet kulturní
hodnotu. Když spor přeroste ve skandál […] obvykle je nahlížen z jedné či druhé pozice“ (English,
2011, 146).

Ohnisko interpersonálních neshod často tkví v rozdílných ideologických
východiscích. Jestliže se soubory uznávaných postojů, představ a hodnot porotce a
organizátora navzájem liší, přenáší se spor do obecné polohy: komu náleží rozhodující
pravomoc, hodnotiteli, anebo instituci?24

1.5.2 Nadbytek, devalvace a úpadek?
Spor o kompetence ale probíhá i na úrovni organizací, jednotlivých značek (tak
například Goncourtova cena vytlačila po roce 1900 z dominantní pozice Francouzskou
akademii). A ačkoliv se nové proti starým snaží ostře vymezit, dochází k paradoxnímu
překrytí, k posunu, jejž lze nazvat konvergencí hodnot a který zároveň vede k devalvaci
těchto (zamýšlených) hodnot. Neznamená to ale, že by v důsledku konce neúspěšných
projektů cen ubývalo, neboť
„[z]dánlivě nevyhnutelný trend směřující k nadbytku cen sice některá ocenění pohřbí, zvláště
taková, kterým od začátku schází přesvědčivá vymezovací strategie, ale viditelnějším důsledkem je
další propagace, protože s pádem starých cen se znovu otevírají možnosti na poli opoziční, nezávislé
či menšinové kultury“ (English, 2011, s. 71).

„Organizátoři cen si jsou také dobře vědomi zásady, že prestiž ceny je přímo úměrná prestiži jejích
porotců“ (English, 2011, s. 124).
24
V tomto kontextu je kniha vnímána prismatem vlastní axiologické funkce, kterou zmiňuje Halada (1993)
– v centru zájmu se ocitá posvěcení a replikace určitých estetických, ale také sociálních a jiných hodnot.
23
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Ani při těchto závěrech se však nedá říci, že by veřejný status literárních a obecně
uměleckých cen upadal – zásluhu na tom nese soubor několika jejich předností. Jimi jsou
hodnotící zkratka (v této roli ceny do jisté míry dokonce alternují odbornou kritiku –
English, 2011), několikrát zmiňovaná produkce symbolického kapitálu (zde se ovšem,
mimo záběr této práce, nabízí otázka, kdy nastane inflace přiznávaných poct, když jejich
vršení není ničím regulováno)25, vynikající marketingový nástroj per se a konečně bohatý
a neustále znovu a znovu se naplňující rezervoár mediálních obsahů, zpráv, ohlasů,
odborných kritik a publicistických úvah.

1.5.3 Illusio ve 21. století
Novinářský kapitál je jednou z komponent posvěcujícího vzorce, přičemž mu
leckdy připadá kuriózní role, kdy „satirický tón a povýšený nadhled se staly do té míry
standardním rysem novinářských článků o udělování cen, že kdo se jich vystříhá, je
považován za přihlouplého a naivního“ (English, 2011, s. 33). Avšak nazíráme-li literární
pole prismatem hry (a podle Bourdieuho se vhodnější perspektiva nenabízí, jen
vzpomeňme na jeho illusio), pak „kritika […] je sama o sobě základní a v mnoha ohledech
povinnou součástí této hry, metodou zřejmé spoluúčasti“ (English, 2011, s. 184).
Média a novináři sehrávají nezastupitelnou úlohu při vytváření specifického
prostředku popularity a prestiže – skandálu. Podle Englishe jsou to právě pozdvižení,
nepřístojnosti, překvapení, hvězdné manýry, co kulturu cen přiživuje, co ji drží při životě,
a „každá nová cena je skandální již od svého vzniku“ (2011, s. 188).26 Zpravidla přitom
nejde o marginální nováčkovské projekty či bizarní kategorie jako romance anebo
pornografie, nýbrž o hlavní hráče, kteří se nejčastěji stávají terčem „obzvlášť trpkého
posměchu“ (tamtéž, s. 183).
„Toto umění provozují v různých chvílích během rozhodování a udílení cen různí aktéři, od porotců
při uzavřených jednáních přes příjemce pronášející děkovnou řeč až po – v neposlední řadě –
komentátory, kteří nejsou v žádném případě vnějšími pozorovateli hry a musí se s nimi počítat jako
s nejdůvtipnějšími a nejvitálnějšími hráči“ (English, 2011, s. 193).

Není tajemstvím, že prim hraje především komerce, neboť ceny „slouží jako prostředek uznání zdánlivě
vyšší, výjimečné estetické formy hodnoty a zároveň jako aréna, v níž je tato hodnota často podrobena
výsostně komerčnímu systému produkce a směny“ (English, 2011, s. 14). Velmi výmluvným je pak úkaz,
kdy se aktuálně ročně udělí více filmových ocenění, než je v tomtéž období natočeno filmů (viz English,
2011, s. 314).
26
Jejich původ totiž tkví v nárokované legitimitě k estetickému soudu – srov. Scottův odsudek situace, kdy
se kulturní instituce „rozhodly provádět akty posvěcení a patronace zároveň“ (English, 2011, s. 49).
25
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Pozice novinářů a médií je tedy v ekonomii prestiže pevně zakotvena, věhlas se
bez publicity neobejde. Nyní je na místě připomenout pojetí konfliktu jako dynamizující
složky kultury, jak ji představuji výše. Právě tohoto konfliktu se novináři spoluúčastní,
ba co více, tento konflikt přímo konstruují. Zaujali místa apologetů čisté estetiky, ale této
role se chápou nikoliv z niterního přesvědčení, nýbrž pro posílení vlastní pozice a
druhotně, snad mimoděk, avšak nevyhnutelně, pro nárůst kulturní prestiže haněného
ocenění, čímž znovu a znovu odkazují na „neadekvátní, ale stále zažité binární schéma“
(English, 2011, s. 230).27
Illusio, iluze, hra – „svět chce být klamán“, hodí se připomenout neustále aktuální
Adornův výrok, vždyť i English (2011, s. 211) se v návaznosti na Bourdieuho domnívá,
že „jsme uvízli kdesi mezi vírou a nevírou, mezi pudem vidět v umění pyramidální
schéma svého druhu a pudem zachovat jej jako místo naší nejdůvěrnější investice“.
V tomto světle se kulturní ceny obecně mohou jevit jako pozůstatky zdánlivě mrtvého a
dávno překonaného kulturního průmyslu – naším cílem je odhalit, jak s touto svou
„předepsanou“ rolí nakládají česká média. Jsou-li povolná strategii kulturní hry, či zdali
zaujímají jiný, autonomní postoj.

Jinou, nekritickou a ryze komerční (byť skrytou pod záminkou popularizace kultury atd.) variantou
medializace jsou televizní přenosy z předávacích ceremoniálů. Organizátoři tak přizpůsobují formát
televizní logice, jako tomu bylo v případě BBC a Bookerovy ceny; odměnou je pak skokový nárůst prestiže,
poněvadž „účast televize při předávací ceremonii je vždy zárukou výskytu nejrůznějších
skandálů“ (English, 2011, s. 201).
27
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2. Mediální a komunikační rámec problematiky
Na mediaci čili proces zprostředkování, kdy se z události – anebo jako v našem
případě knihy, tj. předmětu – stává mediální obsah, zejména zpráva, existují různé
pohledy.28 V podkapitole 2.1 sledujeme tři koncepty (gatekeeping, zpravodajské
hodnoty, mediální logika): zaměřujeme se na rané období příslušného výzkumu, původ
myšlenek a předpokládané funkční principy. Náš postup reflektuje chronologické pořadí
toho, jak byly teorie přijímány v mediologických a sociologických kruzích. Hlouběji se
zabývám nejmladší koncepcí, mediální logikou, a vyzdvihuji ty její znaky, které ovlivňují
anebo mohou ovlivňovat mediovanou podobu literárních cen.
Podkapitola 2.2 ozřejmuje východiska, v jejichž intencích coby autor chápu akt
mediální komunikace a které jsou relevantní ve vztahu k chystané analýze. Jedná se o
konstitutivní model komunikace a její pojetí jako synekdochy.

2.1 Od hlídání brány k mediální logice
(1) Pojmy „gatekeeper“ a „gatekeeping“29 přináší v roce 1950 na pole žurnalistiky
David M. White30, který analyzuje práci editorů v amerických denících z pohledu
rozhodování o zveřejnění či nezveřejnění konkrétní zprávy. Dochází k závěru, že tento
proces je ryze subjektivní záležitostí, tedy že je na uvážení jedince, resp. na jeho
hodnotových soudech, kterou informaci k publiku pustí a kterou nikoliv (White, 1950).
Toto chápání gatekeepingu je však v následujících letech často kritizováno a
v průběhu času doznává mnoha změn – už pět let po Whiteově studii přichází Warren
Breed s teorií sociální kontroly v redakcích, která úlohu a vliv jednotlivce na obsah
značně oslabuje, přičemž „velkou roli při výkonu sociální kontroly hrají zažité a
předávané redakční rutiny“ (Jirák, Köpplová, 2015, s. 170). Ty jsou základem produkce
mediálních domů, představují prvek určité její automatizace.
Gatekeeping se tak posouvá na úroveň systémových vlivů31, přičemž rozlišujeme
dva jejich typy: jednak organizační, které jsou utvářeny především zmiňovanými rutinami

Rozebírat budeme pouze některé z nich, neboť s vlastním tématem není dosud svázána žádná teorie; jde
pouze o výběr přístupů a pozic, z nichž lze nahlížet na jednu složku zkoumaného procesu.
29
„Gatekeeping“ Loupová in McQuail (2009, s. 318) překládá jako „hlídání u brány“.
30
Není jejich autorem v pravém slova smyslu – již v roce 1947 s nimi pracoval sociální psycholog Kurt
Lewin při popisu toho, jak se lidé rozhodují při nakupování potravin (viz např. Reifová a kol., 2004).
31
To je dáno i dobově vzácnou shodou při výběru témat napříč jednotlivými tituly (McQuail, 2009).
28
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a byrokratickými postupy, a jednak ideologické, jejichž základem jsou geograficky i
sociálně podmíněné hodnoty a související kulturní vlivy (McQuail, 2009).32
Sdílená představa, říká dále McQuail (2009, s. 319), „o tom, co asi bude publikum
zajímat“, zavdává úvahám o univerzálně platných tendencích, jež v mediální sféře existují
a jimiž se mediální pracovníci řídí. A právě tímto konceptem jsou tzv. zpravodajské
hodnoty (news values).
(2) Zpravodajské hodnoty jsou v podstatě kritéria, při jejichž splnění má zpráva
potenciál, či chcete-li nárok, vstoupit do mediálního informačního toku (McQuail, 2009).
Franklin a kol. (2005, s. 173) k úloze těchto kritérií lapidárně podotýká, že „zpráva, ať už
v tisku, nebo ve vysílání, musí být zajímavá – či jinak poutavá – pro cílové publikum“.
Jirák a Köpplová (2015) v takovém případě hovoří o překročení prahu pozornosti,
k němuž může vést jak intenzita jedné hodnoty, tak kombinace několika hodnot (u
literárních cen jde především o jejich kumulaci – viz dále). Poznatky dlouho dopředu
předznamenávající tento koncept přinesl už v roce 1695 Kaspar Stieler, který jako kritéria
pro výběr zpráv viděl důležitost, blízkost, dramatičnost a negativitu. Samotný termín pak
pochází od Waltera Lippmanna33, podle něhož v sobě zahrnuje „jednoznačnost události,
překvapivost, prostorovou blízkost, osobní zaujetí a konflikt“ (Jirák, Köpplová, 2015, s.
172).
McQuail (2009), vycházeje z analýzy Galtunga a Rugeové (1965)34, uvádí, že
dnes v západním prostoru existují tři kategorie rozhodujících faktorů. Jsou jimi faktory
organizační (zapadají do schémat a rutin, odpovídají technickým možnostem média),
žánrové (navazují na předchozí servis, naplňují věcné očekávání publika) a sociokulturní
(konvenují divákovi, jsou mu hodnotově blízké, mají vztah k elitám; patří sem tedy např.
personalizace, ale také negativita aj.).35
Jirák (in Reifová a kol., 2004, s. 76) pak pokládá existenci zpravodajských hodnot
za příčinu toho, „že průběh některých událostí je modifikován předpokládanou či aktuální
přítomnosti médií“ a považuje tento jev za jeden z budoucích principů mediální logiky.
Trampota (2006) s odkazem na studii Pamely Shoemakerové z roku 1996 počítá k organizačním vlivům
také přijatelnost pro publikum a možnosti informačních zdrojů, stejně jako strukturu (hierarchii) a povahu
mediální organizace – tyto prvky jsou pak nosnými substancemi konceptu zpravodajských hodnot.
33
Použil jej roku 1922 ve své slavné knize Public Opinion.
34
Tito badatelé se zabývali zahraničním zpravodajstvím v norském tisku.
35
V čem se autoři naopak rozcházejí, je samotné vymezení a pojmenování konkrétních zpravodajských
hodnot (srov. Reifová a kol., 2004; McQuail, 2009; Jirák, Köpplová, 2015). Trampota (2006) předestírá pět
kritérií podle Werstalstahla a kol., jimiž jsou důležitost, blízkost, dramatičnost, přístup(nost) a stmelující
ideologie.
32
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Tím se dostáváme k nejdůležitějšímu z pojmů, které formují námi preferované vnímání
mediace.
(3) Slovníková definice mediální logiky cele vystihuje podřízený vztah
potenciálních zdrojů vůči mediálním institucím.
„[S]oubor vnitřních pravidel výroby mediálních obsahů v mediální organizaci, tvořený např. dělbou
práce mezi specializovanými novináři, pracovními rutinami, časovým rozvrhem, zvýšenou citlivostí
na pokrytí určitých typů událostí. Důsledkem sledování mediální logiky je to, že zdroje informací
plánují, organizují a časují události tak, aby byly co nejkompatibilnější s mediální logikou. Čím více
se shodují parametry události s mediální logikou, tím více vzrůstá pravděpodobnost, že se z události
stane zpráva, resp. že dojde k mediaci události“ (Reifová a kol., 2004, s. 124).

Jinými slovy, kdo se chce prosadit do médií, ten se musí přizpůsobit zásadám,
které v žurnalistickém poli panují, tj. mediální logice. Tento termín poprvé používají
David L. Altheide a Robert P. Snow roku 1979 při snaze popsat kulturně i prakticky
(funkčně) podmíněný systém zákonitostí, na jehož bázi média fungují – a tak mediální
logika (skrze tzv. mediální gramatiku) předurčuje využívání času, uspořádání
jednotlivých složek obsahu a aplikaci verbálních a neverbálních nástrojů (McQuail, 2009,
s. 343).
Krajní formou takového přizpůsobení je pseudoudálost36 čili událost, která je
„většinou přímo zinscenována za účelem následné mediace“ (Trampota, 2006, s. 34).
Jelikož se termín vztahuje ke zpravodajskému pokrytí, má pseudoudálost vysoký
potenciál pro to, aby se stala zprávou, kromě jiného i díky tomu, že se snaží vyhovět
časovým, prostorovým, obsahovým37 a technologickým požadavkům médií, tj.
zmiňované mediální logice. Reifová a kol. (2004)38 coby typické příklady pseudoudálostí
uvádí tiskové konference, vernisáže, recepce, oslavy výročí či politická prohlášení.
Společným atributem těchto akcí je jejich plánovitost, záměrnost – a nakonec i
skutečnost, že by se vůbec nekonaly, kdyby neexistovala masová média jako
zprostředkovatel společenského dění. Zároveň jsou jedním z relativně snadných postupů,
jak dostat sdělení ze sféry public relations do médií (McQuail, 2009).
Ve své pozdější publikaci McQuail (2016, s. 129) představuje a rozebírá termín
mediatizace: „[J]edná se o proces, při němž jsou jak reprezentace sociální reality, tak

Tento pojem přejímají i Altheide a Snow, aby na něm vystavěli svou koncepci mediální logiky.
Podle McQuaila (2016) jsou to především vizualizace, personalizace, dramatizace, popularizace,
zveličení a narativní struktura, což jsou zčásti také tradiční faktory zpravodajské hodnoty.
38
Vychází ze závěrů Daniela Boorstina, publikovaných v roce 1961.
36
37
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nátlakové skupiny významně ovlivňovány principy takzvané mediální logiky“. Jde tedy
o dynamický, činný protějšek mediální logiky, která je statickým principem; jde o změny
v konstrukci a prezentaci významu, uvádí tamtéž McQuail, učiněné za účelem efektivní
mediace. Jedním z nejnápadnějších a často kritizovaných plodů mediatizace může být
infotainment39, což je podle McQuaila (2016, s. 130) vlastně „nová podoba“ reality,
vzniklá v důsledku orientace mediální logiky.
Konečně, jednou z hlavních zásad mediální logiky, jak ji vnímá McQuail (2009,
s. 344), je také konflikt – typickým příznakem této tendence je pojetí předvolebních
kampaní, kdy se opomíjejí myšlenky a politický program a ve středu zájmu se objevují
personalizované spory mezi jednotlivými kandidáty a „dostihové zpravodajství“ ve formě
jednoznačných a vizuálně jasných volebních průzkumů. Příklon ke konfliktu je záhodno
zmínit také s připomínkou jeho role v evoluci masové kultury i s odkazem na podstatu
kulturního soutěžení, a tedy i literárních cen.

2.2 Komunikace jako konstrukce významu a kultury
Konstitutivní model komunikace vznikl jako protipól teorie o modelu přenosovém
(lineárním) – ústřední odlišností je to, koho vnímáme jako rozhodující článek v přenosu
významu, jako ten subjekt, jenž de facto utváří komunikovanou realitu. Zatímco
přenosový model přiznává takřka absolutistickou moc původci sdělení (podavateli),
model konstitutivní hledí spíše na příjemce (recipienta) a jeho subjektivní interpretaci
(Kraus, 2008).
Podle Jiráka a Köpplové (2015, s. 26) tento „přístup vychází z představy, že
komunikace je zdroj utváření a rozvoje kultury a že se podílí na její konstituci“.40 Tato
v zásadě produktivní činnost spočívá ve vztahu účastníků komunikace k předmětu
sdělení, v oboustranném ovlivňování a současně v nezávislých mentálních projekcích
(stereotypy aj.). Tak dochází, skrze „sdílení celého systému významů, odkazů a asociací“
(tamtéž, s. 29, upraveno), ke zrodu či jinak řečeno ke konstituci nové kulturní skutečnosti
v jejím nejširším pojetí, tj. ve smyslu všeho, co je výtvorem lidského ducha (srov. Halada,
1993).
Takový princip komunikace, a platí to i obecně, je z vlastní podstaty
synekdochický, neboť není v našich silách, abychom vyjádřili všechno své vědění či
Složenina slov anglického původu „information“ (informace) a „entertainment“ (zábava).
Autoři v této souvislosti poukazují na termín „kulturální model“, který dříve sami užívali podobně jako
značná část teoretiků.
39
40
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mínění, a stejně tak existuje předpoklad určité kontextuální znalosti u adresáta sdělení,
tzv. předporozumění41 (Kraus, 2008). Tamtéž Kraus (2008, s. 42) také popisuje
nejzásadnější problém, jenž může hypoteticky vyvstat: „Pokud si mluvčí nebo pisatel
neuvědomí nebo si nechce uvědomit, že adresátem jeho sdělení se stane i někdo cizí,
nezasvěcený do situace, do jeho způsobu vyjadřování, terminologie apod. […] dochází
pochopitelně k nedorozumění nebo ke konfliktu.“
Další potenciální překážka pak stojí na straně příjemce: může být dvojí, a to
jednak pramenící z neznalosti reálií či neschopnosti je přijmout, jednak z podlehnutí
cílené anebo bezděčné manipulaci (Kraus, 2008). Dlužno dodat, že k podobným
dezinterpretacím může docházet i při snaze o neutrální čtení textu a analýzu jeho
významu, a to především vinou rozdílného znalostního zázemí autora a čtenáře.

Kraus jmenuje dva projevy, které tento koncept dosvědčují: jsou to princip relevance, jenž zdůrazňuje
jádro sdělení a odráží se zpravidla ve slovosledu, a místa nedourčenosti, která sice předpokládají spoluúčast
recipienta, ale de facto znamenají prostor pro jeho vlastní interpretaci.
41
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3. Historie literárních cen
3.1 Přehledový vývoj fenoménu oceňování ve světě42
Umělci začali být oceňováni nejpozději v 6. století př. n. l. ve starověké Attice –
dělo se tak v souvislosti s hudebními, básnickými a divadelními slavnostmi. Klání měla
přesně daná pravidla a stejně tak se striktními stanovami řídily poroty.43 Jednalo se o tak
prestižní události, že docházelo k politickým zásahům a transformaci ve státnické akty.
O to pozoruhodnější je fakt, že se později některé z oslav poněkud zvrhly v řetězec
sexuálních orgií, vína a nevázanosti, což bylo typické hlavně pro dionýsie.
Lze nalézt analogii – ovšem nikoli tak kauzální jako spíše arbitrární – mezi těmito oslavami umění
i společenského života a mezinárodními uměleckými festivaly a přehlídkami. U těch se koncem 19.
století začíná projevovat konkurenční charakter, a jak English (2011, s. 251) dále podotýká,
„sbližování umění a sportu bylo přinejmenším od začátku dvacátého století až do padesátých až
šedesátých let záležitostí veskrze mezinárodních festivalů a cen, které sloužily jako aréna, v níž
spolu […] soutěžily jednotlivé národy“. 44
Podle Sapira (2016) nárůst počtu těchto festivalů vycházel z použití nových strategií, jak působit na
publikum (ze strany knihkupců a nakladatelů), ale také z obecné společenské tendence rozvíjet
kulturu. Jako jeden z jeho hlavních přínosů spatřuje příspěvek k „demokratizaci intelektuálské
kultury“ (tamtéž, s. 13), mimo jiné skrze implicitně hodnotící proces selekce a propojení díla a jeho
publika. Zatímco tedy English vnímá literární festivaly v globální perspektivě (jako formu
nacionálního zápolení), Sapiro si všímá jejich příznivého vlivu uvnitř literárního pole (alternativní
posvěcení, pronikání struktur).

Další významný milník přichází za doby osvícenství v podobě tzv. osvícenských
akademií. První takové instituce vznikají už v renesanční Itálii, nicméně největší význam
v otázce posvěcování kulturní produkce náleží francouzským akademiím literatury (1635)
a umění (1648). Jejich úspěch a vliv byl natolik značný, že „urychlil proces, díky němuž
se produkce umění a umělecké hodnoty dostala pod kontrolu národních byrokracií“

Vycházím z Englishovy Ekonomie prestiže, není-li uvedeno jinak. Postupuji v první řadě chronologicky
podle tří stanovených základních etap (starověk, novověk, moderní éra – jejich vzájemné hranice jsou
utvářeny kardinálními proměnami a zlomy) s případnými kontextuálními odkazy mezi nimi.
43
Známé jsou zvláště velmi sledované hry v Athénách – svébytným způsobem je (a řeckou tragédii obecně)
nazírá Friedrich Nietzsche ve svém raném díle Zrození tragédie čili helénství a pesimismus.
44
Tím narážíme na další z mnoha úrovní konfliktu, které kulturu tradičně stimulují.
42
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(English, 2011, s. 44). Zde tkví zárodky nepřirozeného stavu, kdy se posouzení umělecké
kvality stává politickou záležitostí s politickými dopady.45
O dvě století později – více viz kapitola 1 – se privilegium posvěcování stává ve
Francii ohniskem ideologické roztržky mezi politickou mocí (císař, vláda) a nově se
rodícím literárním polem (toho času pozdně romantickou a raně realistickou bohémou).46
Sílící postavení příslušných aktérů, tj. vydavatelských domů, autorských sdružení a
nakonec i literárních žurnálů, sleduje i Sapiro, dokonce je označuje za „gatekeepery
literárního pole“ (2016, s. 13), neboť bez jejich přispění skutečně nebylo možné stát se
jeho součástí a/nebo dojít uznání.
Přelom 19. a 20. století se v oblasti kulturních a literárních cen vyznačuje
přechodem do jejich moderní fáze. Do této doby spadají počátky tří světově proslulých
ocenění – Nobelovy (1901), Goncourtovy (1903) a Pulitzerovy ceny (1917). O poctě, jež
vznikla na základě poslední vůle průmyslníka Alfreda Nobela, soudí English (2011, s.
35), že je to „patrně nejstarší cena, která se nám jeví jako skrznaskrz současná […] která
není pozůstatkem historie, ale naopak náleží k naší době“, a zároveň jí přiznává primát v
oblasti formálně neutrálního mezinárodního posvěcování.
Edmund Goncourt, francouzský spisovatel a kritik, zemřel v tomtéž roce jako
Alfred Nobel. S ním ho pojí ještě jedna věc, a totiž závěť, v níž vyjadřuje přání založit
nestátní akademii, jež by fungovala coby alternativa k dominantnímu diskursu – toto přání
se mu plní roku 1902, což vede k „marginalizaci Francouzské akademie“ (Sapiro, 2016,
s. 6). V roce následujícím se poprvé udílí Goncourtova cena za nejvýznamnější
francouzský román uplynulého roku.
A do třetice to byl o něco později maďarsko-americký novinář a vydavatel Joseph
Pulitzer, kdo své jmění zanechal svým nástupcům – jedno z nejvýznamnějších
amerických ocenění, pojmenované po jeho zakladateli, dostávají od roku 1917 beletristé
i novináři.
Do popředí se prosazuje několik jevů, které jsou pro období 20. i 21. století
typické. Kultura i její posvěcování se komercionalizuje, exponenciálně roste počet
ocenění a současně dochází ke sbližování těch, která původně stála v ideologické opozici;
Např. v roce 1637 dává kardinál Richelieu zastavit veřejnou produkci Corneillova Cida pod záminkou
porušení aristotelské zásady tří jednot (English, 2011).
46
Institucionální posvěcení kategoricky odmítal také anglický romanopisec Walter Scott už v 18. století,
kdy ostře argumentoval proti snaze zavést každoroční udílení Zlatých medailí Královské společnosti pro
literaturu (viz English, 2011, s. 47–52), nicméně tehdy ještě nešlo o nárokování hodnoticí autonomie pro
literáty.
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příznačný je pro toto období příběh dvou ocenění, z nichž jedno sice není literární, ale
míra jeho vlivnosti je tak zásadní, že jej nelze opomenout. Řeč je o filmových Cenách
Akademie (Oscarech) a britské Bookerově ceně.
V létě 1927 je založena Akademie filmového umění a vědy, která už dva roky nato
pořádá premiérový oscarový ceremoniál. Jde o první filmové ocenění, které předávalo
profesní sdružení; ve 30. a 40. letech následují alternativní pocty, mj. cena newyorských
filmových kritiků a Zlaté glóby. Zejména v poválečném období využívají Ceny Akademie
všechen mediální a skandalizující potenciál, který je k mání: nominované veřejně stavějí
do vzájemné opozice, do rolí soupeřů, všemu (dodnes) předchází masivní reklamní
kampaň, od roku 1953 se přenos z ceremoniálu vysílá v USA, od roku 1966 celosvětově
(Oscars.org).47 První z těchto praktik „[je] od konce sedmdesátých let dvacátého století
stále běžnější i u literárních cen a cen v ostatních ‚legitimních‘ uměleckých odvětvích“
(English, 2011, s. 40).
„Bookerova cena je obzvlášť viditelným případem toho, jak je ve světě cen rychlé
získání prestiže často spjato s téměř neustálým výsměchem a pohrdáním ze strany
odborníků“ (English, 2011, s. 192), stejně jako se během let stala symbolem skandálu či
dle Englishovy terminologie „skandalizující měny“. Její nástup, který datujeme do roku
1968, byl velmi razantní a předcházel mu pragmatický kalkul: v Británii na rozdíl od
Francie či USA chyběla cena číslo jedna, jíž by se dostalo bohatého zaštítění, reklamy,
mediálního zájmu a v neposlední řadě prestiže.
U jejího zrodu stálo nakladatelství Jonathan Cape a potravinový koncern Booker
Brothers48; oproti konkurenčním podnikům neměla žádné reálné přednosti, až přišla
nečekaná výpomoc – tou byla šikovně využitá série skandálů v 70. letech, díky níž
Bookerova cena, s nadsázkou řečeno, utekla v roce 1971 hrobníkovi z lopaty poté, co
čelila hrozbě zániku.49 Stala se nejdiskutovanějším britským knižním oceněním, a když
přenos z ceremoniálu začala vysílat BBC, bylo o její světlé budoucnosti de facto
rozhodnuto. Způsob, jakým získala Bookerova (dnes Man Bookerova) cena své
postavení, styl prezentace (související s podřízením se mediální logice ve smyslu přijetí

Jeho sledovanost ale v posledních letech klesá (Kissel, 2016; Spáčilová, 2016).
Mj. typický příklad „praní peněz přes kulturu“ (English, 2011, s. 194).
49
O „kontroverzi“ se explicitně referuje i v bookletu Man Bookerovy ceny – ročník 1971 je uveden těmito
slovy: „The Booker Prize had its first controversy, in the form of one of the judges, Malcolm
Muggeridge“ (The Man Booker Prize, 2015).
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oscarového formátu), zveřejňování nominací či cílené nakládání se skandály vedly ke
vzniku pejorativního a široce užívaného pojmu „bookerizace“ (English, 2011, s. 212).
Za nejvýznamnější literární ocenění v západním světě lze dnes považovat čtveřici,
která zde byla zmíněna. Jejich přehled i možnou typologii podle několika kritérií nabízí
první tabulka v příloze č. 1 na straně 60. Druhá tabulka tamtéž patří cenám tuzemským.

3.2 Přehledový vývoj fenoménu oceňování v českém prostředí50
Myšlenka udělovat ceny se v českých zemích zrodila už před rokem 1848, přičemž
motivace byla trojí: veřejně ocenit autory význačných děl, zvýšit odbyt, a tedy i
prodejnost knih a podpořit překládání českých titulů do cizích jazyků. Poprvé ji
realizovala Matice česká, využívajíc prostředků z vlasteneckého fondu, mezi lety 1844–
1848 (díla z jejích edic nemohla být vybrána). Vzhledem k přísným nárokům však bylo
za celou dobu oceněno jediné dílo, a sice Tylův Poslední Čech.51
Od 60. let 19. století plní úlohu mecenášů národního písemnictví různé spolky,
s jejichž působením je spojeno také posvěcování a odměňování kvalitní tvorby (mj.
Umělecká beseda či Máj). Postupně se přidávala i monarchie, která udělovala státní
stipendia (jeho prvním českým držitelem se roku 1866 stal Vítězslav Hálek).
Dalším významným počinem bylo vyhlášení dramatické soutěže pro národopisné
divadlo. Jeho zakladatelem byl v roce 1857 Ferdinand Fingerhut-Náprstek, bratr Vojty
Náprstka, později se organizace ujímá spolek Svatobor. Cena je předávána až do 40. let
20. století a mezi její laureáty patří Karel Čapek, Jan Drda, Alois Jirásek, František
Langer, Jaroslav Vrchlický a mnoho dalších uznávaných dramatiků. Jiné dramatické
soutěže provozovaly např. Umělecká beseda či Národní divadlo.
V 80. letech se zrodila další dlouhověká cena v návaznosti na vůli Václava Beneše
Třebízského; šlo o kategorii historické povídky a stejně jako v případě Náprstkovy ceny
se předávala až do 40. let minulého století. Opakovaně byli dekorováni především Alois
Jirásek a Zikmund Winter.
Na konci 19. století se ceny staly běžnou součástí literárního života, sloužily také
jako podnět k polemikám aj. Jednou z veřejně známých institucí té doby byla Česká
akademie, která začala rozdělovat výroční ocenění v roce 1891. Její angažmá ve veřejném
prostoru však přineslo zklamání, ba dokonce roztrpčení. Ačkoliv ceny Akademie
Primárním zdrojem informací je stať „České literární vavříny“, tj. dodatek k Ekonomii prestiže, jehož
autory jsou Pavel Janáček a Jiří Trávníček.
51
V návaznosti na to se rozpoutala známá polemika mezi Karlem Havlíčkem Borovským a Maticí českou.
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„aspirovaly na roli oficiální ceny celonárodního významu“ (s. 355), rozdělovali si je mezi
sebou především právě akademici, neboť „ceny akademie smějí dostávat pouze její
členové, popřípadě ti, koho oni sami na cenu navrhnou“ (tamtéž).
Za první republiky význam spolkových cen upadá, do popředí se dostávají pocty
trojího typu – na vrcholu stojí státní vyznamenání, pod nimi městská a nakladatelskopodnikatelská. Státní cena za literaturu byla prvně předána 28. října 1920 (Jürgens,
Kopáč, 2015) a její udílení přetrvalo až do roku 1989. Rozumí se, že zejména po únoru
1948 došlo k několika příznačným změnám s ohledem na komunistickou samovládu. Tak
se ze státní ceny stala v 50. letech Státní cena Klementa Gottwalda a ověnčení laureátů se
posunulo nejprve na 9. a poté na 1. květen (tamtéž).
Pomyslný stupínek pod státními cenami se ve 20. let nacházely nové ceny zemské
– české, moravské (moravskoslezské) a slovenské. Průkopníkem v oblasti městských cen
byla Praha, poprvé vyhlašovala vítěze už v roce 1926. Prvním nakladatelským domem,
jenž ohlásil založení vlastní ceny, bylo v roce 1928 Aventinum – jejímu držiteli připadla
i štědrá odměna ve výši 20 000 korun.52 Roku 1931 se přidal Melantrich a poté i další.
Právě v tomto období dosáhl element literárního posvěcování v českých zemích svého
vrcholu; do 20. let spadá také například zrod známé ankety Lidových novin.
Během války nastává přirozený útlum (přestávají se udělovat i státní ceny) a po ní
„krátké intermezzo“ (s. 372) – státní ceny se obnovují a jako novum je přiznáván titul
národního umělce. Tím prvním byl roku 1945 prohlášen básník Josef Hora (Archiv KPR,
2015), který zemřel krátce po konci války. S nástupem komunistické vlády se kultura
stává jednou z instancí stranické nomenklatury, ocenění se podřizuje oficiální státní
ideologii a je zakotveno v zákonech. Kupříkladu v roce 1953 je tak přijat Zákon o
zasloužilých umělcích.
Uvolnění v 60. letech zde nespočívá v systému oceňování, nýbrž v tom, kdo je
oceňován. Tedy se národními umělci stávají dosud opomíjené osobnosti, mezi nimi Jan
Werich, Jaroslav Seifert, Vladimír Holan či František Hrubín; státní ceny putují mj.
k Milanu Kunderovi anebo Arnoštu Lustigovi. V médiích také dostávají prostor kritiky a
zpochybňování kompetentnosti státního posvěcování, např. národní umělkyně Jarmila
Glazarová volá po zrušení institutu národního umělce.
Následuje období normalizace, jež autoři označují jako „udržování chodu a
sebezacyklení“ (s. 379). Model jako by se vrátil o desetiletí zpět – laureáty státních
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Laureáti státních cen tehdy dostávali 5000 Kčs. V případě, že byli ocenění potřetí, obdrželi 10 000 Kčs.
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vyznamenání se stávají ryze prorežimní autoři (za všechny jmenujme Ladislava Štolla) a
ke státním cenám a národním umělcům v roce 1975 přibývá Národní cena ČSR.
Jako ideologická a leckdy i umělecká protiváha stojí proti oficiálnímu
posvěcování samizdatové a exilové kruhy. Ve Stockholmu vznikají v 80. letech Cena
Toma Stopparda a především Cena Jaroslava Seiferta.53 Z prostředí samizdatu stojí za
zmínku Cena Revolver Revue (1985), která nejčastěji končívala v rukách tvůrců blízkých
domácímu undergroundu, a Cena Jiřího Ortena (1986).
V říjnu roku 1990 jsou zrušeny zákony o národních a zasloužilých umělcích i o
státních cenách; mimo legalizaci exilových a samizdatových cen dochází k ohromnému
přírůstku ocenění nových, najmě regionálních a žánrových. Dodnes jsou dobře známy
Cena Josefa Jungmanna (za překlad), Cena Jana Skácela (za poezii, od r. 2009 se neudílí)
či Cena Miroslava Ivanova (za literaturu faktu). Do povědomí veřejnosti se zapsala
Literární cena Knižního klubu (1996), dosud nejproslulejší z českých nakladatelských
soutěží a ocenění.
V roce 1995 je z podnětu ministra kultury Pavla Tigrida obnovena Státní cena za
literaturu, s cílem navázat na tradici první republiky, roku 2003 k ní přibývají Ceny
ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.
V roce 2002 je založena Magnesia Litera, o pět let později Cena Josefa Škvoreckého a
konečně roku 2012 Česká kniha, jejímž prvním laureátem se stává Vladimír Binar, který
tentýž rok obdržel i Seifertovu cenu.

Více viz „Cena Toma Stopparda“ a „Cena Jaroslava Seiferta“ na webu Nadace Charty 77, dostupném
z adresy www. kontobariery.cz.
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4. České literární ceny a jejich kulturně-mediální aspekt
Řazení cen je subjektivní, vychází z předpokládané míry mediatizace čili
začínáme hojně propagovanou a televiznímu přenosu uzpůsobenou Magnesií Literou,
naopak v závěru uvedeme komorní a mediálně poněkud nezajímavou Cenu Jaroslava
Seiferta. Získané poznatky povedou ke stanovení předběžných hypotéz stran mediálního
obrazu a reflexe vítězných titulů pro kvantitativní analýzu.

4.1 Magnesia Litera – Kniha roku
(1) Ceny Magnesia Litera začalo roku 2002 udělovat občanské sdružení Litera,
jejich duchovním otcem je kulturní publicista Pavel Mandys. Samo sdružení na svém
webu deklaruje záměr „propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy“ (Magnesia Litera,
2016)54, dále se snaží pomoci zorientovat čtenářské veřejnosti na knižním trhu a konečně
přivést ty, kdo se četbě doposud vyhýbali, k zájmu o (domácí) literaturu. V závěru krátké
prezentace nicméně stojí, že „hlavním efektem cen je násobné zvýšení prodeje oceněných
knih“ (tamtéž).
Magnesia Litera – Kniha roku je nejprestižnější z kategorií, v níž se ceny udělují.
Je to dáno třemi předpoklady, jimiž jsou dvousettisícová finanční prémie, mnohačlenný
porotní sbor55 a zejména implicitně dominantní pozice v rámci značky i ceremoniálu
(výmluvný název, předávání na konci jako zlatý hřeb večera). Neplatí pro ni žánrová ani
formální omezení56, jediným logickým požadavkem je to, aby šlo o knihu českou
vydanou v předcházejícím roce.
Dalšími kategoriemi se specifickými kritérii, méně početnými odbornými
porotami a bez odměn jsou Litera za prózu, za poezii, za překladovou knihu, za knihu pro
děti a mládež, za literaturu faktu a konečně cena čtenářů. Nominace na hlavní cenu a cenu
pro objev roku (o němž také rozhoduje velká porota) se nevyhlašují, ve všech ostatních
kategoriích jsou zveřejněny ve zhruba měsíčním předstihu a ve vysílání České televize se
objevují spoty s jednotlivými díly a jejich autory.57

Dostupné z: www.magnesia-litera.cz/#o-litere
„[V]ítěze v kategoriích Litera pro objev roku a Magnesia Litera – Kniha roku vybírá 300 oslovených lidí
z knižní branže: od univerzitních badatelů až po knihovníky a knihkupce.“ (Magnesia Litera, 2016)
56
Vybírá se ze z nominovaných v kategoriích prózy, poezie, literatury pro děti a mládež, literatury faktu a
objevu roku.
57
Hlavní cena je udělena některé z těchto knih, není přitom podmínkou, aby předtím triumfovala ve svém
oboru.
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Litery provází od jejich založení skepse, kritika a zpochybňování kompetence
porot i relevance rozhodování, skrze prsty se hledí na ostentativní sponzorství i leckdy
nevkusný až fraškovitý galavečer, jenž je z Malé scény Národního divadla živě přenášen
Českou televizí. Tyto názory se objevují jak v kulturních periodikách, tak v denním tisku
a společenských magazínech (více viz Hrdina, 2009; Sládková, 2014). Stačí poukázat na
titulek Lidových novin z roku 2012 „Minerálková cena oznámila nominace“, jímž je
nadepsán jeden z analyzovaných textů, anebo na článek Jiřího T. Krále „Litera a ponížení
šašci“, který vyšel v příloze téhož periodika o rok dříve a který akt předání přirovnává
k legendární studnici prvoplánové komiky Ein Kessel Buntes.
(2) Účelový vznik sdružení Litera napovídá o pragmatických intencích jeho
zakladatelů. Mandys a jeho společníci přinesli do České republiky zahraniční koncept
výročních knižních cen – na způsob amerických filmových Oscarů anebo tuzemských
Českých lvů, případně Pulitzerovy ceny či amerických a britských národních knižních
cen na poli literatury, s nimiž je spjata ohromná publicita, ekonomický potenciál a prestiž.
Zmiňovaný kritický ohlas v médiích lze považovat za žádoucí produkt
novinářského kapitálu, a jak Mandys (který sám v několika periodikách působil) uvedl
v rozhovoru pro časopis Host, od počátku usiloval o televizní přenos, čemuž bylo nutné
podřídit formát (tj. nasměrovat jej k zábavě), a k realizaci svého nápadu využíval četné
styky a známosti z producentského prostředí (Balaštík, 2005). Litery se tedy díky
sociálnímu kapitálu dostaly na televizní obrazovky, ovšem za předem dané podmínky, že
se přizpůsobí mediální logice, tedy už ze své podstaty budou mediatizované.
Rodí se tak syntéza složky kulturní (umělecké) a mediální (v tomto případě
komerční), a to za účelem propagace knih a autorů, jejichž díla budou posvěcena coby
kvalitní, hodná četby. Zde narážíme na jeden z rysů kulturního průmyslu (byť přirozeně
nemohu ani nechci tvrdit, že ceny Magnesia Litera tendují ke kulturní totalitě, masovosti
a ideologické intoleranci; jde skutečně pouze o rys kulturního průmyslu, nikoliv o pokus
jej resuscitovat), a totiž na propojení produktu a reklamy v jeden celek. K tomuto dojmu
přispívají i upoutávky ve formě medailonků spisovatelů a nominovaných knih – už sama
nominace se za takto silné publicity58 stává de facto posvěcením a reklamou, a tedy může
dojít ke zmíněnému efektu navýšení prodejnosti, aniž by dílo vyhrálo.

Sládková (2014, s. 53) ve své diplomové práci dochází k závěru, že „Magnesia Litera je jedinou cenou
svého druhu, která takto masivně využívá média“.
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Symptomatické jsou ještě dvě vlastnosti Magnesie Litery. První se týká způsobu
nominací, které produkují konflikt v mírné podobě uměleckého střetávání (které je
příznakem literárního pole, masové kultury i mediálních hodnot a mediální logiky)59,
druhý se vztahuje k přenosu, jenž je protkán nápadnou dějovou linku, a tedy inklinuje
k narativní struktuře, čímž podléhá mediatizaci (např. v roce 2015, kdy se mi dostalo
příležitosti sedět v publiku, šlo o jakousi úsměvnou inscenaci s astronauty). V popředí
stojí publicita a show, umělci a jejich díla jsou jednou z vrstev (velmi neformálně)
moderovaného ceremoniálu.

4.2 Cena Josefa Škvoreckého
(1) Cena Josefa Škvoreckého vstoupila na české literární pole v roce 2007 –
vyhlásila ji Literární akademie, která nesla spisovatelovo jméno60, a po celou dobu její
existence ji uděluje Společnost Josefa Škvoreckého. V létě jsou zveřejněna jména autorů
v širší nominaci, z nichž po tajném hlasování zůstane pět podzimních finalistů – měsíc
nato je vyhlášen laureát.
V porotě vedle literárních vědců a kritiků zasedají i vítězové minulých ročníků;
odměna je podobně jako v případě Ceny Jaroslava Seiferta závislá na štědrosti hlavního
sponzora. Začínala na dvou stech padesáti tisících korun, což byla částka, která ceně
zaručovala okamžitý společenský i mediální ohlas, nicméně výše prémie později klesala,
a tak si Kateřina Tučková v roce 2012 odnesla „pouhých“ sto tisíc.61 Předávání se na
rozdíl od Liter netěší pompéznímu ztvárnění, kupříkladu první ceremonie se odehrála
v Národním domě na Vinohradech.
(2) Organizátoři Ceny Josefa Škvoreckého si o pozornost médií řekli třemi
způsoby – prvně to byla úvodní výše odměny, která předčila značně medializovanou
Magnesii Literu a lze důvodně přepokládat, že zapůsobila jako jasný signál pro média o
ekonomicky vyjádřeném významu ocenění. Druhým stimulem mediálního zájmu byl (a
dosud je) dvoukolový systém nominací, který lze nazírat jako sled dvou pseudoudálostí
před vlastní anoncí vítězného díla. A zhodnotíme-li jména nominovaných, zjistíme, že se

A shledáme-li jej aranžovaným, pak se opět vracíme ke kritické teorii Theodora Adorna – a může při tom
jít jak o projev kulturního průmyslu, tak o snahu prosadit konflikt do bezkonfliktního postmoderního rámce.
60
Od roku 2015 fakticky neexistuje, upadla do insolvence. Je otázkou, jaká budoucnost v tom případě čeká
cenu.
61
Získat informace ohledně stanov a struktury Ceny Josefa Škvoreckého je poněkud složitější, neboť cena
navzdory svým zjevným ambicím a vydobyté pozici na české kulturní scéně dosud nedisponuje funkční
webovou prezentací.
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pokaždé jedná o vesměs známé osobnosti kulturního dění.62 Tím se Škvoreckého cena
odlišuje od Litery, která zpravidla upřednostňuje díla méně známých autorů na úkor těch
zavedených (Hrdina, 2009).63
Do třetice bychom neměli opomenout název, který se explicitně hlásí k odkazu
Josefa Škvoreckého, jednoho z nejuznávanějších autorů české poválečné literatury. Nejde
o nijak výjimečný jev, vždyť po emblematických autorech jsou pojmenovány také cena
Seifertova a Ortenova, nicméně v těchto případech byl vznik ocenění spontánnější,
přirozenější, neměl primárně ekonomické ani mediální ambice, neboť se odehrával za
nesvobodných podmínek minulého režimu a nakládal tak s kapitálem povýtce
symbolickým. Rovněž je třeba uvést, že Škvoreckého cena byla založena ještě za
spisovatelova života.
Poněkud nepochopitelně poté vyznívá zcela kontradiktorický fakt, že cena ani
devět let po svém založení nedisponuje vlastními internetovými stránkami, a to ani
v rámci jiného webu, jako je to např. u Ceny Jaroslava Seiferta. Na druhou stranu o to
více platí, že publicita a veřejné povědomí o Ceně Josefa Škvoreckého zcela závisí na
mediálním obraze.

4.3 Cena Jiřího Ortena
(1) Cena Jiřího Ortena byla založena v roce 1986, stejně jako cena Seifertova,
první udílení se však konalo až rok nato, tehdy ještě pod záštitou Kolegia pro podporu
nezávislé vědy, umění a vzdělání (fungujícího přirozeně mimo oficiální struktury).
Podnět k jejímu vzniku dali Vladimír Pistorius a Jindřich Pokorný s úmyslem oceňovat
mladé samizdatové autory.
Od roku 1990 cenu spolu s kolegiem vyhlašovalo nakladatelství Mladá Fronta,
které se později samo stalo organizátorem – než ji v roce 2009 pod svou správu převzal
Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Dlouhodobým partnerem pak je hlavní město
Praha, zrod tohoto spojení se datuje do první poloviny 90. let.

Pro první ročník se do zúženého desetičlenného výběru dostali např. Michal Viewegh, Miloš Urban,
Tereza Brdečková, Jaroslav Rudiš anebo Jan Balabán. V roce 2012, jímž se v této práci zabývám, sestávala
užší nominace z knih pozdější vítězky Kateřiny Tučkové, Michala Ajvaze, Vladimíra Mikeše, Marka
Šindelky a Petra Šabacha.
63
Hrdina tento jev pozoruje v letech 2002–2008 a letmý pohled na vítěze hlavní ceny v dalších ročnících
tento postřeh nevyvrací. Např. dnes již proslavená Petra Soukupová získala Literu za knihu Zmizet, která
se až v návaznosti na to stala bestsellerem (viz např. Hejdová, 2010).
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Statut říká, že cena je každoročně udělena „autorovi prozaického či básnického
díla napsaného v českém jazyce“ (Cena Jiřího Ortena, 2016)64, současně v době vydání
nesmí autorovi být více než 30 let. Se ziskem ocenění je spojena finanční prémie vy výši
50 000 Kč. O vítězi, který vzejde ze zúženého okruhu tří nominovaných, rozhoduje
pětičlenná porota, jejíž zástupci jsou jmenováni na tři léta a během této doby nemohou
být odvoláni. Veřejnosti je laureát odhalen a představen při slavnostním večeru na
pražském veletrhu Svět knihy.
(2) S podobným, ale o poznání skromnějším konceptem než Cena Josefa
Škvoreckého operuje také Cena Jiřího Ortena. Výchozím bodem medializace jsou užší
nominace s povahou pseudoudálosti, čítající tři autory, stejně jako záštita jménem a
osobností tragicky zesnulého básníka.65
Specifikem Ortenovy ceny je její zakomponování (spolu s Českou knihou, Cenou
Jiřího Theinera ad.) do programu největšího českého knižního veletrhu Svět knihy – tento
faktor se může projevit dvojím způsobem. Na jedné straně má cena zaručenou relativně
vysokou míru publicity díky všeobecnému zájmu o festival, nadto když spolu s jinými
tvoří jeden z jeho přirozených vrcholů (což lze vnímat jako novinářsky vděčný prvek
narativní gradace), na straně druhé to může být právě ono začlenění do festivalového dění
a postavení bok po boku s ostatními oceněními, co bude mediální zájem rozmělňovat a
tlumit.
Z pohledu mediální logiky tak docházíme k určité ambivalenci – cena recepci
médií neujde, referovat se o ní s vysokou pravděpodobností bude, ovšem hrozí reálné
riziko, že jednoduše řečeno zapadne jednak mezi ostatní zprávy z festivalu, jednak mezi
zbylá ocenění.66

4.4 Cena Jaroslava Seiferta
(1) Cena Jaroslava Seiferta byla poprvé udělena 22. září roku 1986, den před
nedožitými pětaosmdesátými narozeninami jediného českého držitele Nobelovy ceny za
literaturu a osm měsíců po jeho skonu.67 První čtyři ročníky se konají ve Stockholmu, do
Prahy se přesouvá až s rokem 1990.

Dostupné z: http://www.cenajirihoortena.cz/statut-ceny/statut-ceny
Nabízí se paralela mezi útiskem spisovatelů v Protektorátu Čechy a Morava a českým samizdatem 80. let.
66
O takovém pojetí může ostatně vypovídat formulace Císaře (2011, s. 28), že „na Světu knihy také probíhá
již tradičně vyhlašování řady knižních a literárních cen“. Dlužno však podotknout, že autor se fenoménem
cen a ocenění takřka vůbec nezabývá.
67
Jaroslav Seifert umírá 10. ledna 1986, den nato je cena oficiálně ustavena.
64
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Jejím zřizovatelem je Nadace Charty 77 a vyznamenáno má být „význačné dílo
vydané či jinak zveřejněné v České republice nebo v zahraničí v posledních třech letech“
(Nadace Charty 77, 2016)68, přičemž může jít jak o prózu, tak o poezii. Příznačným rysem
Ceny Jaroslava Seiferta je možnost ji neudělit, což se stalo v letech 2013 a 2014, a od
roku 2013 také její dvouletá periodicita. Server Czech Literature Online (czechlit.cz)69,
jehož posláním je propagace tuzemské knižní produkce za hranicemi, ji označuje za
„nejprestižnější českou cenu“.
Devítičlennou porotu tvoří osobnosti z řad spisovatelů i literárních teoretiků a
spolu s nimi zakladatel a současný předseda nadace František Janouch. Ten v 80. letech
vznik ceny inicioval, nicméně se zřekl hlasovacího práva, a tak nemá na volbu laureáta
formální vliv. Samotný akt předání probíhá v rezidenci primátora Prahy. Finanční prémie
se odvíjí od aktuálního sponzorství – pro ročník 2015 činila 100 000 korun, v roce 2012
to bylo 250 000.
(2) Cena Jaroslava Seiferta jako by se vymykala moderním trendům a zcela
ignorovala nevyřčené požadavky mediální logiky. Neexistují tu nominace, jinde fungující
jako pragmatický prvek mediatizace, oceněn je pouze jeden autor, cena je mu předána
bez slavnostního ceremoniálu (což ale v žádném případě neznamená, že by snad udílení
bylo nedůstojné). Formát je decentní, skromný, neevokuje střet ani drama – zcela tak
chybí dynamizující prvek.
Jedinou její „zbraní“ je proto vysoký kulturní a intelektuální kredit, jenž je ceně
dlouhodobě přiznáván – na místě je však otázka, zdali jde o dostatečný konkurenční
prostředek a zdali vůbec pořadatelé o medializaci stojí a nechtějí-li cenu raději nechat,
obrazně řečeno, dál žít svým vlastním životem v ušlechtilém ústraní.

68
69

Dostupné z: www.kontobariery.cz/Projekty/Ceny/Cena-Jaroslava-Seiferta.aspx
Dostupné z: www.czechlit.cz/cz/hlavni-oceneni/cena-jaroslava-seiferta/
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5. Analýza proměn mediálního obrazu oceněných děl
5.1 Kvantitativní analýza
5.1.1 Hypotézy a vstupní předpoklady
Na základě provedených rozborů a zjištěných charakteristik všech čtyř cen lze
sestavit soubor hypotéz o jejich mediální síle. Odtud dedukujeme, že nejznatelnější vliv
na četnost mediace knihy by mělo mít udělení ceny Kniha roku v rámci Magnesie Litery
– jde o událost s velmi vysokým stupněm mediatizace, která se podřizuje požadavkům
televizního přenosu. Využívá důležitého prvku konfliktu i audiovizuální reklamy;
marketingový rozměr i počet kategorií z ní dělají největší událost svého druhu v českém
prostředí.
Druhé místo v pomyslném žebříčku připadá Ceně Josefa Škvoreckého – jejími
mediálními nástroji byly v roce 2012 především dvoufázový konflikt (s rysy
pseudoudálosti), nominování známých a osvědčených jmen, ale také absence jakéhokoliv
omezení věku či žánru.
Jako třetí v pořadí předjímáme mediální atraktivitu Ceny Jiřího Ortena, která těží
zejména ze zařazení do programu festivalu Svět knihy, čímž se stává jedním z jeho
stěžejních momentů a narativně gradačních prvků (ocenění na tento parametr současně
doplácí vzhledem ke splynutí s ostatními oceněními a festivalovým děním obecně).
Druhotně novináře a veřejnost oslovuje užší, trojčlennou nominací podobně jako
Škvoreckého cena.
Nejmenší mediální dopad lze předpokládat u ceny Jaroslava Seiferta, která zcela
ignoruje nároky mediální logiky – neohlašuje nominace, neoceňuje „módní“ autory a
zachovává komorní formát předávacího aktu.

5.1.2 Metodika analýzy
V obecném vyjádření sleduji modifikaci počtu výskytu proměnné „X“ (X1, 2, 3, 4)
v závislosti na „Z“ (Z1,

2, 3, 4),

přičemž X zastupuje titul oceněného díla a Z zisk

konkrétního ocenění. Vzorkem je množina Y (Y1–10), čítající veškerá vydání vybraných
periodik ve stanovených termínech.70 Za jednotku výskytu je považován jeden článek,
X nabývá následujících hodnot: Číňanova pěna, Lucemburská zahrada, Šaty z igelitu, Žítkovské bohyně.
Y nabývá následujících hodnot: A2, Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, Host, iDnes.cz, Literární noviny,
Lidové noviny, Reflex, Respekt, Tvar. Z nabývá následujících hodnot: Cena Jaroslava Seiferta, Cena Jiřího
Ortena, Cena Josefa Škvoreckého, Magnesia Litera – Kniha roku.
70
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resp. konkrétní textový útvar, kde se objevuje název díla v jakémkoliv tvaru a podle
daných kritérií (tak, aby bylo možno tento jev považovat za relevantní).71
Výzkum je prováděn ve třech údobích a na třech úrovních. Zaměřuje se na dobu
po vydání, období mezi zveřejněním nominací a anoncí vítěze a dobu po ocenění. Při tom
je materiál ještě v rámci každého období rozdělen do tří úrovní podle toho, v jaké míře se
text věnuje výhradně sledovanému dílu a v jaké míře jsou jeho součástí jiná díla a ostatní
informace (pro tento jev byl vybrán z mého pohledu výstižný termín „autonomie“72).
Výsledky jsou předkládány v abecedním pořadí podle názvu knihy. 73 Tabulky a
grafy naleznete v přílohách.

5.1.3 Výsledky analýzy
Vladimír Binar: Číňanova pěna (Cena Jaroslava Seiferta)
Mediální obraz díla Vladimíra Binara je suverénně nejchudší. Čítá pouhé čtyři
položky po vydání a tentýž počet po svém ocenění. Nominace nejsou u ceny Jaroslava
Seiferta zveřejňovány, byl proto zvolen termín jeden měsíc před vyhlášením (což
přibližně odpovídá příslušné prodlevě u ostatních cen). Ani v této době však nebyl
zveřejněn žádný text, jenž by se knihou zabýval – časový odstup vyhlášení od poslední
předcházející zmínky činil takřka půl roku.
Zatímco po vydání jsme zaznamenali dva texty s převažujícím fokusem na
Číňanovu pěnu, po vyhlášení byl takový pouze jeden. Zajímavé z hlediska obsahu
zbylých tří článků je to, že v návaznosti na Seifertovu cenu se autoři zabývají spíše osobou
autora a jeho celoživotní tvorbou než knihou, což má za důsledek právě její nízký podíl
v rámci materiálu. A to byl triptych oceněn také Cenou Česká kniha (té se týkaly dva
příspěvky, oba byly v souladu s metodikou vyřazeny).
Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada (Magnesia Litera – Kniha roku)
Ačkoliv by se při vědomí popularity a medializace Magnesie Litery dal očekávat
velký nárůst přítomnosti Ajvazovy fantaskní novely v médiích, není tomu tak. Vývoj
pozice Lucemburské zahrady činil 14 zmínek po vydání, 5 po nominacích a 8 po
Ze statistiky byly vyjmuty výsledky týkající se jiných literárních cen (anketa LN, Číňanova pěna získala
i Českou knihu…), bibliografie titulů, popisky fotografií, seriály o žebříčcích prodejnosti a takové
příspěvky, kde byl sledovaný titul uveden pouze ve výčtu bez vlivu redakce, jako příklad anebo v rámci
rozhovoru třetí osobou bez impulsu redaktora.
72
Tu člením procentuálně takto: 0–33 %, 34–66 %, 67–100 %.
73
Vzhledem k různé délce sledovaných úseků nabývají výsledky relativního charakteru, lze tak srovnat
vývoj a proporce jednotlivých cen, nikoliv např. dedukovat sílu osamostatněných nominací.
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vyhlášení, a to s výrazně klesající mírou autonomie (v první fázi tvořilo dílo dominující
téma sedmi textů, ve fázi druhé a třetí pouze po jednom). Ačkoliv ocenění přineslo nárůst
v porovnání se stavem po nominacích, oproti zájmu po vydání zaznamenalo takřka
poloviční pokles, ještě markantnější byl tento jev v rovině autonomie (v nejvyšší kategorii
z rovné poloviny na jednu osminu).
Vratislav Maňák: Šaty z igelitu (Cena Jiřího Ortena)
Povídkový soubor Vratislava Maňáka je svou vývojovou linkou (5–1–5) velmi
podobný Číňanově pěně. V otázce počtu reflexí oceněné sbírky můžeme hovořit o
dorovnání stavu po vydání a výrazném nárůstu oproti postnominačnímu údobí. Ale při
bližším pohledu, stejně jako u Binarova triptychu, pozorujeme jemnou nuanci v rovině
autonomie – oproti původním dvěma se knize dostává plné pozornosti pouze v jediném z
pěti případů, kdy se tisk Šaty z igelitu zabýval.
Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně (Cena Josefa Škvoreckého)
Pomyslným vítězem, v relativním i absolutním měřítku, se zdá být Cena Josefa
Škvoreckého. Počáteční hodnotou 14 se sice Žítkovské bohyně rovnají Lucemburské
zahradě, nicméně přesvědčivě dominují v závěrečné fázi (12:8), což na první pohled
zpochybňuje zdánlivě nepřekonatelnou mediální sílu Litery.74
Avšak nabízí se i jiné vysvětlení. Mediální převahu Ceny Josefa Škvoreckého nad
Magnesií Literou lze přičíst marketingové kampani, která vydání Žítkovských bohyň
předcházela a poté jej doprovázela a o které mluví např. Petr A. Bílek (2012b), když
Tučkovou ve svém článku Románová loď v lahvi nazývá „pozoruhodným produktem
mediální doby“, anebo Ondřej Bezr (2012), který přímo hovoří o „značné mediální
podpoře“. Dalšími faktory, které pravděpodobně napomohly jejímu mediálnímu obrazu,
bylo zprvu vydání e-knihy75, na podzim následované audioverzí románu a přípravou
televizní série. Případy, kde materiál pojednával výhradně o těchto nosičích a jejich
kontextu, byly vynechány, nicméně jejich celkový vliv nelze přesně odhadnout ani
kompletně eliminovat.

Zvlášť s poukazem na slabší postavení Žítkovských bohyň po nominacích (3:5).
To samo o sobě představovalo velkou událost, neboť se stalo v Česku poprvé, že elektronická verze vyšla
dříve než tištěná.
74
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5.1.4 Tři modely interpretace
Posun mezi vydáním a oceněním: ceny mají bezprostřední efekt
Podíváme-li se na relaci mezi zájmy recenzentů a novinářů obecně na vydání a
reakcí na ocenění, získáme snadno čitelný obraz. Nejjasnějších kontur nabývá u prózy
Michala Ajvaze, o níž se ve sledovaných médiích relativně rovnoměrně psalo ještě čtyři
měsíce po vydání. Po zisku hlavní ceny Liter se mediální ohlas s výjimkou jediného
článku (který se v krátkém souvětí věnuje autorskému čtení Michala Ajvaze coby držitele
Litery) vměstnal do jediného měsíce.
U Ortenovy ceny je situace velmi podobná: pět reakcí na publikaci díla se
rozmělnilo do čtyř měsíců, stejný počet se po dekoraci Vratislava Maňáka vešel do
jediného týdne, stejně jako v případě Lucemburské zahrady s jedinou, okrajovou
výjimkou.
Reakce na Číňanovu pěnu se sice objevují ve stejném počtu po vydání i po anonci
laureáta, nicméně v prvém případě se tak děje během dvou měsíců (2:2), v případě
druhém během měsíce jediného (4:0). Tím se Seifertova cena stává nejmarkantnější
ukázkou bezprostředního efektu ocenění.
Této pravidelnosti se vymyká pouze Cena Josefa Škvoreckého a jí oceněné
Žítkovské bohyně. Po vydání zaznamenaly 13 reakcí během prvních tří měsíců (7:2:4) a
jednu osamělou v měsíci sedmém (šlo o krátkou glosu plně věnovanou jmenované knize).
Lze se domnívat, že už ani nejde o reakci na vydání, nýbrž spíše o odpověď na obecný
mediální zájem o dílo Kateřiny Tučkové.
Můžeme tedy říct, že po ocenění se mediální ohlas rozložil také do tří měsíců – a
i když má poměr 6:3:3 zřetelně sestupnou tendenci, nejde o skokový propad jako u výše
zmíněných případů. Ze získaných poznatků nelze odvodit jedinou správnou interpretaci
tohoto jevu, v zásadě se ale nabízejí dvě: tímto výsledkem může být jednak relativizován
vliv Škvoreckého ceny, neboť nekonvenuje charakteristikám zbylých cen a patrně úzce
koreluje s jinými proměnnými (zmíněná elektronická a zvuková varianta knihy,
medializace autorky), jednak lze tvrdit, že právě tímto je její nebývalá mediální síla
potvrzena. Osobně se kloním k první možnosti, neboť odpovídá sestaveným hypotézám,
a odhlédneme-li od vědeckých norem, také se více blíží logice selského rozumu.
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Vnitřní přeměna reakcí mezi vydáním a oceněním: ztráta autonomie
O tomto jevu bylo částečně pojednáno výše a týká se v různé míře všech cen,
potažmo knih. Nejvýraznější je přirozeně u obou mediálně nejvíce exponovaných děl, tj.
Lucemburské zahrady a Žítkovských bohyň.
V prvním případě bylo po vydání dosaženo autonomie (zleva doprava autonomie
roste) 6–1–7, takže texty z kategorie „67–100 %“ dokonce převažovaly; nicméně poté, co
Ajvaz obdržel hlavní cenu Magnesie Litery, vypadala struktura takto 6–1–1. De facto tak
zůstaly zachovány proporce obou nižších kategorií, zatímco nejvyšší výrazně ztratila.
Změnu tímto směrem lze uspokojivě vysvětlit lapidární skutečností: o knihách jako
takových, zvláště jde-li o tvorbu zavedených jmen, se nejvíce píše po jejich vydání
(vycházejí recenze, řidčeji i kritiky či úvahy).
V případě druhém si na počátku Žítkovské bohyně vedly dokonce o jeden stupeň
lépe než Lucemburská zahrada – dosáhly poměru autonomie 5–1–8, o to strmější byl
jejich pád v návaznosti na zisk Škvoreckého ceny (8–2–2).
Nyní pro doložení ještě obměny u zbylých dvou knih: Šaty z igelitu 3–0–2 a 4–0–
1, Číňanova pěna 2–0–2 a 3–1–0.
Nezáživné nominace: tkví zde síla Litery?
Když se podíváme no období po nominacích, může se dostavit překvapení.
Navzdory tomu, že jsou nominace svou povahou blízké mediálnímu chápání světa
(jednoznačnost, konflikt, pseudoudálost), nejeví o ně novináři větší zájem.76 Vyhlášení
vítězné knihy proto pak znamená značné zmnožení výskytu v médiích (Cena Jiřího
Ortena 1–0–0  4–0–1, Cena Josefa Škvoreckého 2–0–1  8–2–2). Ne tak u Knihy roku
Magnesie Litery, kde je nárůst o poznání mírnější: 4–0–1  6–1–1. Oproti
několikanásobnému zvýšení, viditelnému jinde, zde došlo k přírůstku o 60 %.
Ohlas nominací na ceny Magnesia Litery je tak nejsilnější jak v celkovém součtu
(5:3:1), tak v poměru k následnému vyhlašování. Je možné se domnívat, že právě toto
zjištění demonstruje jejich dominanci na české mediální scéně, zvláště když pouze zde
Lucemburská zahrada překonala mediálně protežované Žítkovské bohyně.

76

Tato tvrzení samozřejmě neplatí pro Seifertovu cenu, jejíž organizátoři nominace nezveřejňují.
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5.1.5 Výstupy a limity kvantitativní analýzy
Došli jsme ke třem dílčím závěrům. Udělení ceny má na mediální obraz okamžitý
a krátkodobý efekt, zatímco po vydání jsou reakce na dílo kontinuálně rozloženy do
několika měsíců.77 Ačkoliv se počet zmínek po ocenění někdy blíží nebo dokonce
vyrovná četnosti výskytu po publikaci78, míra autonomie je pokaždé mnohem nižší.
Konečně ohlas nominací je nevýrazný jak v poměru k vydání, tak v poměru k ocenění –
lehký posun v intenzitě tohoto jevu je znát u Magnesie Litery, nicméně pravidlo se
uplatňuje i zde.
Nesmíme však opomínat důležitý fakt, že výsledky, k nimž jsme došli, platí
výlučně pro rok 2012. Aby mohly být podchyceny vnější vlivy, patřilo by se výzkum
zopakovat v jiných ročnících, z mého pohledu je vhodný např. rok 2015, kdy také každou
z těchto cen obdrželo jiné dílo. Získali bychom tak ucelenější obraz, jenž by měl větší
(leč stále ne absolutní) výpovědní hodnotu.

5.2 Kvalitativní analýza
5.2.1 Výzkumná otázka a metodika
Jednou z našich snah je zjistit, jak se zisk ceny podepíše na mediálním hodnocení
oceněné knihy. Pro toto srovnání, tedy rozdíl kvalitativního obrazu po vydání a po
vyhlášení, využívám komparativní sémiotickou analýzu. Vzhledem k její podstatě a
výsledkům kvantitativní analýzy (ztráta autonomie) ji provádím na podstatně
zredukovaném vzorku – budou vytvořeny dvojice textů, po jednom z každého období, na
jejichž rozboru bude sledována potenciální modifikace.
Aby měly získané závěry co největší relevanci, budou tam, kde máme tuto
možnost, vybrány dva texty téhož autora (to bylo umožněno pouze u Magnesie Litery).
Sekundárně volím tatáž média (Cena Jiřího Ortena), terciárně stejný typ média (Cena
Josefa Škvoreckého) a v jednom případě kvůli velmi omezenému materiálu nelze než
srovnat produkty dvou různých formátů (Cena Jaroslava Seiferta).

S výše popsanou a vyloženou výjimkou Žítkovských bohyň.
Doplňme, že u knih, jejichž obraz byl původně relativní chudý, dochází v rovině prostého počtu po
obdržení ceny k dorovnání stavu po vydání, u knih zprvu více mediovaných je tento projev slabší (to je
zřetelné zejména u Lucemburské zahrady, v menší míře u Žítkovských bohyň, kde však vstoupily do hry
také jiné faktory).
77
78
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Při analýze článků (těmi zde pro zjednodušení, byť terminologicky nesprávně,
rozumím jakýkoliv novinářský text) postupuji podle následující osnovy.79
1. Analýza titulku: je-li ve vztahu k dílu vystavěn kladně, záporně či neutrálně.
2. Celkové vyznění článku na téže škále (rovina denotace).
3. Tón a podtext článku (rovina konotace).
4. Konkrétní jazykové prostředky přispívající k hodnoticí funkci článku (modalizátory).80

Druhým výsledkem komparací bude doklad o rezistenci vybraných médií vůči konkrétní
ceně, resp. její síle ovlivnit mediální obraz oceněného díla. Stejně jako u sledování samotné

proměny nelze tento výstup generalizovat, půjde o ilustraci situace v daném roce a u
daného vzorku.

5.2.2 Výsledky analýz
5.2.2.1 Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada (Magnesia Litera)
(1) Jiří Peňás: Další návrat do Ajvazova města (Lidové noviny, 9. 11. 2011, s. 9)
Titulek esejisticky pojaté recenze nevypovídá primárně ani o sympatiích, ani o
antipatiích autora k Michalu Ajvazovi, vypovídá nicméně o jisté blízkosti, důvěrnosti
v rovině poučeného čtenáře a díla (znovu se vracíme tam, kde to dobře známe a kde to
má spisovatel rád). Tím se nám nabízí klíč k pochopení a interpretaci celého článku. Nelze
jej označit za pozitivní hodnocení, stejně tak není ani soudem negativním.
Peňás hned v úvodu vyjadřuje své uznání Ajvazově tvorbě i to, že na její umělecké
úrovni se nic nezměnilo. Nicméně je tu jedno ale:
„Michal Ajvaz je natolik svébytný autor, že nikdy nemůže jít pod svou úroveň, a to, pod čím je
podepsaný, není nikdy nezajímavé, nudné, špatně napsané. Opakovat se ale může.“

V podobném duchu se nese i zbytek textu. Peňás Lucemburskou zahradu přímo
neodsoudí, ale po celou dobu je z jeho slov patrná nejistota, mj. ohledně zmatečnosti,
možná až lehké zklamání. Peňás připomíná autorova dřívější díla, vyzdvihuje jejich
specifika a klady, než se vrátí zpět k oceněné knize, aby lakonicky dodal: „V případě
Lucemburské zahrady si poprvé nejsem jistý, zda nejde o samoúčel a fantazijní
volnoběh.“

Nejde o komplexní sémiotickou analýzu, všímám si pouze těch složek, které se podílejí na výsledném
vyznění autorova pohledu na konkrétní dílo.
80
Vycházím z definice Jiřího Krause (2008, s. 71–72)
79
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Když dále jmenuje jednotlivé nedokonalosti a ty nedostatky, které pravděpodobně
pocítí a odhalí především Ajvazův pravidelný čtenář, dochází k faktickému odsudku,
který je ale na konci zčásti popřen. Všimněme si Peňásových místy až sarkastických
formulací (důležité prvky zvýrazňuji tučně):
„Například nejsem s to zcela docenit lingvistickou hru s yggurštinou, která přitom měla mít takový
zázračný vliv na proměnu Paulova vidění. Na konci knihy jsou zařazeny fragmenty z yggurské
gramatiky a vokabuláře, údajně nalezené v Rossově pozůstalosti. Po jisté námaze by bylo asi možné
i rozluštit rozmluvy, které mezi sebou postavy z Yggurie vedly. Možná to i některý ideální čtenář
provede.“

Z této pasáže, zdá se, plyne, že Peňás odmítl přistoupit na Ajvazovu hru – nejprve
zlehčuje dějově zásadní roli yggurštiny, do další výpovědi vkládá slovo „údajně“, jehož
relativizující význam je dobře znám, a konečně v posledních dvou větách celý tento obraz
dotváří: za předjímanou námahu ono luštění zjevně nestojí, neboť jak známo, ideální
čtenář je abstraktní konstrukt.
Přesto nelze říci, že by Jiří Peňás Lucemburskou zahradu zavrhl, a to díky
protichůdnému poslednímu odstavci. Tam nazírá Ajvazovu tvorbu s větším odstupem,
v širším kontextu jeho tvůrčích metod, a tak dochází k syntéze:
„Na surrealistických obrazech Reného Magritta, Paula Delvauxe nebo Maxe Ernsta, k nimž má
Ajvazovo vidění obzvláště blízko, také nehledáme racionální vysvětlení, přičemž nelze říci, že by
jejich imaginace postrádala logiku a řád.“

(2) Jiří Peňás: Pro Literu si přišel Michal Ajvaz (Lidové noviny, 5. 4. 2012, s. 8)
S téměř pětiměsíčním odstupem zvolil Peňás titulek neutrální a sdělný. Evokuje
spíše zpravodajské nežli publicistické ztvárnění, nicméně jde o text s velmi významným
subjektivním prvkem. A navzdory nezaujatému titulku jde o článek, který na knihu hledí
primárně v kladném světle.
I zde se poukazuje na Ajvazovu dřívější tvorbu, zejména na paradox, že nebyla
oceněna navzdory své nesporné kvalitě. Nicméně není přímo označena za lepší a hodnější
posvěcení než Lucemburská zahrada.
„Lze tedy asi říci, že nyní si porotci buď konečně Ajvaze přečetli – útlejší kniha má své přednosti –,
nebo cítili jakýsi mravní závazek. Možné také je, že je to věc nahodilá.“

Peňás použitím částice „asi“ sám přiznává, že neví, proč byla oceněna
Lucemburská zahrada a Cesta na jih a Prázdné ulice nikoliv. Důležité je, že tuto
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skutečnost nehodnotí jako nesprávnou, nýbrž se uchyluje k určitému úhybnému manévru.
Tím je referování o osobě autora, postupná eskalace jeho chvály, již završuje tvrzení, že
„[j]eho texty oplývají výtvarnou kvalitou stejně jako zvláštní jemnou jazykovou kulturou.
Ajvaz je dobrá volba“.
Nikoliv tedy kniha, nýbrž autor sám v kontextu veškeré své tvorby. Peňás se tak
vyvaroval přímé kritiky Lucemburské zahrady, jakou prezentoval ve svém prvním článku.
Ačkoliv tedy lze text označit skutečně za pozitivní, za oslavu Ajvazova spisovatelství,
pronést totéž o hodnocení Lucemburské zahrady nelze. Peňás zde nevyřkl to ani ono.
5.2.2.2 Vratislav Maňák: Šaty z igelitu (Cena Jiřího Ortena)
(1) Eva Klíčová: Literární literatura bez rizika (Tvar, 1. 3. 2012, s. 23)
Zvolený titulek vyznívá uštěpačně, kriticky, negativně – autorka jím poukazuje na
nešvar celé Maňákovy knihy, na jakousi její sterilitu. Proto se jeví jako protimluv první
odstavec recenze, kde Klíčová naopak vyzdvihuje klady povídkového souboru
(kultivovaný projev, přiměřenou emotivnost, obraznost jazyka). Soudí, kromě jiného, že
„Maňák je velmi čtenářemilovný, pokorný vypravěč, jemuž, zdá se, slovní práce dokonce
činí jisté potěšení.“
Záhy však zostra přechází k antitezi, když poukazuje na tematickou konvenčnost,
na absenci originality v Maňákově tvorbě, kterou lakonicky pojmenovává jako „nic proti
ničemu“ (odtud patrně motiv volby titulku). Další kritiku směřuje k banalitě syžetu, jež
se odráží mj. v tom, že
„zápletky nejsou nijak složité a povídka běžně ústí v nějakou tu fantaskní proměnu, odhalení
bludu apod. Jako by autor byl hnán pouhou touhou po navození atmosféry, děj se mu pak stává jen
ornamentem, hříčkou.“

Klíčová prakticky devalvuje Maňákovy tvůrčí hodnoty, jako by rozuzlení děje
v jeho podání nepřikládala žádnou skutečnou váhu. A tak je uvádí pouze ve výčtu, navíc
s výmluvně užitým spojením „nějakou tu“, které evokuje tuctovost a bezvýznamnost.
Hned vzápětí si všímá něčeho, co lze nazvat samoúčelným psaním, psaním pro efekt na
úkor epiky.
V závěru Klíčová ve dvou krátkých souvětích svůj názor shrnuje. V jejích
formulacích lze postřehnout notnou dávku nadhledu, nadsázky, snad až „shlížení“ na
Maňákovu knihu shora (tento aspekt spatřuji především v první větě, kde je zcela
bagatelizován její literární význam), zvýrazněná část se mi pak jeví jako příznak velmi
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rozvolněného slohu, jejž v této kritice autorka praktikuje a který lze klasifikovat jako
projev či paralelu jejího kritického postoje.
„Zkrátka takový mladý slušný gentleman, autor povídek, jež sice vyšly v roce 2011, ale mohly
vyjít klidně před třeba deseti či patnácti či dvaceti lety. Od nejmladší literární generace, navíc
muže, který se profesně věnuje žurnalistice, médiím a píše blogy, bych zkrátka čekala výbušnější,
současností zaujatější text.“

(2) Michal Škrabal: Laudatio (Tvar, 24. 5. 2012, s. 5)81
Už sám titulek, který implikuje formu oslavné řeči, vystihuje povahu textu. Jde
o faktickou protiváhu vůči článku Evy Klíčové, a to po všech stránkách. Autor o
Maňákovi (i k Maňákovi) promlouvá s respektem, jeho knihu prezentuje v ryze
pozitivním světle82, volí úpravnou formu, je obsahově úsporný a sevřený, což ostatně
je anebo by být měl jeden z typických rysů řečnictví.
Škrabalův projev – a tedy i článek – postupuje po jednotlivých aspektech knihy
a jmenuje jejich přednosti. Sám autor ale na úvod přiznává vlastní náklonnost a osobní
zaujetí Maňákovým spisovatelstvím.
„Přiznávám hned zkraje: líbí se mi ty do bezčasí propadlé, časoprostorově povlávající prózy, kde se
namísto protivného vyzvánění mobilů rozeznívají tišší, zádumčivé struny; je mi sympatická ona
starosvětská rozšafnost, dávající odpočinout od všednosti dneška, od každodenních banalit, jimiž
jsme zahlceni. Rád se nechávám vstřebávat umně vylíčenou atmosférou, rád objevuju specifický
autorský svět, poněkud zašlý a staromódní, zato s příslibem odhalení tušených, jen pozapomenutých
pokladů. Jako kdyby člověk jdoucí po honosném bulváru, plném značkových obchodů, najednou
narazil na malé, nenápadné vetešnictví se svérázným prodavačem uvnitř.“

Nelze si nepovšimnout umělecké motivovanosti – Škrabal v této pasáži odhaluje
autorský souzvuk s Maňákem. Z jeho slov je znát nejen jakýsi obdiv, nýbrž také snaha o
nápodobu Maňákova stylu. Zatímco je tedy text Klíčové povznesený a rozvolněný, text
Škrabalův je cele zaujatý a stylisticky disciplinovaný.
„Jistě, lze také klouzat po povrchu jeho textů, ale upřímně, byla by to škoda, neboť to nejcennější se
skrývá v hlubších vrstvách – autor pro nás utkal důmyslnou osnovu aluzí, náznaků a indicií, kterou

Jedná se o přepis řeči, kterou Škrabal přednesl ještě před Maňákovou dekorací. Nicméně ve Tvaru byl
otištěn až týden nato, a tudíž formálně spadá do období po ocenění (bohužel jde o jediný takový text, nebyla
proto možnost zvolit příhodnější alternativu).
82
Vzhledem k situaci, ovšem, jinak ani nemohl, nicméně zde řešíme přetisk, nikoliv samotný projev – tyto
akty vnímáme jako dvě oddělené skutečnosti.
81
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je radost rozplétat. Takovýto prvek hravosti pak nedovoluje jeho textům utopit se v samoúčelné, do
sebe zahleděné melancholii.“

V tomto bodě se Škrabal rozchází s Klíčovou nejviditelněji – podle ní se totiž pod
povrchem příliš neskrývá a ony odkazy pokládá spíše za efektní nežli důmyslné.83
Souhrnně můžeme konstatovat, že co Klíčová vytýká, to Škrabal vyzdvihuje, případně
zcela přehlíží. Vycházeli-li bychom toliko z jeho posudku, nemohli bychom mít
nejmenších pochyb o tom, že Vratislav Maňák a jeho Šaty z igelitu obdrželi cenu po
zásluze.
5.2.2.3 Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně (Cena Josefa Škvoreckého)
(1) Klára Kubíčková: Žítkovské bohyně jsou výborné, ale místy příliš akademické
(iDnes.cz, 25. 3. 2012)
Titulek zjevně naráží na slabinu románu Kateřiny Tučkové, která je také
leitmotivem celé recenze. Kubíčková na jedné straně oceňuje její metodologickou
poctivost: „Málokdo u nás se věnuje beletrii, které předchází několikaletý a podrobný
výzkum a na jejíž faktickou správnost a historickou pravdivost se lze spolehnout.“ Na
straně druhé jí přílišný akcent na faktografii často vytýká.
„Autorka je věrná svému preciznímu historickému přístupu. Může to být výhoda, stejně tak však na
některé čtenáře může působit příliš akademicky. Místy je citací z archivů příliš, zastavují příběh,
ruší jeho spád. Jako by Tučková chtěla dostat do knihy úplně všechno, co o bohyních zjistila – i na
úkor čtivosti. Dává přednost citaci dokumentů místo tvoření povah jednotlivých bohyň, ty jsou
někdy jako přes kopírák.“

Přesycenost fakty a opomínání živlu fikčního světa představují jádro také u
druhého nedostatku, jehož si Kubíčková všímá: „Její Dora je jednou z nejuzavřenějších
hrdinek současné literatury. Jako by k sobě čtenáře vůbec nechtěla pustit, jako by bojovala
s touhou po jeho sympatiích, uzavřená do vlastního světa výzkumů, bez života, bez
radosti.“
Navzdory těmto – a také dalším, jako je například pokulhávající autenticita –
zdánlivě stěžejním prohřeškům se ale autorka recenze ke knize staví výrazně pozitivně,

Srov. „Poslední povídka Hic sunt leones, v níž do zapadlého antikvariátu-labyrintu postupně zabloudí
několik postav z klasické literatury, může posloužit i jako svého druhu autorův manifest či vyznání. Čili se
zdá, že autor píše především proto, že rád čte. Nepostrádá sice smysl pro nadsázku či humor […] mimo
detaily ale toto melancholické přitakání klasické literatuře zdá se být zcela zbytným“ (Klíčová, 2012).
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když říká, že „Žítkovské bohyně [jsou] nejenom výborným čtením, ale i pobídkou k cestě
do Karpat. Zavírat knihu s touhou vydat se do Hrozenkova, to není málo.“
Ještě překvapivěji vyznívá procentuální hodnocení na konci článku – činí 80 %.
Nabízí se poté otázka, do jaké míry recenzentka předkládala svůj názor a do jaké míry se
pokoušela o kritiku pro kritiku (snad z povinnosti ke svému povolání), neboť z titulku i
závěru se zdá, že románem byla bez nadsázky uhranuta. Či snad razila heslo o nažraném
vlkovi a přeživší koze, tedy že upozornila na palčivá místa, ale ve finále jako by je
opomněla a podřídila se mediální kampani a čtenářské oblibě?
(2) Marcel Kupka: Tučková si za Bohyně Škvoreckého cenu zaslouží (Aktuálně.cz, 7. 11. 2012)
Ačkoliv je Kupkův text označen jako „glosa“, z velké části se zabývá obsahem
knihy a dřívějším titulem Tučkové, Vyhnáním Grety Schnirch. V rovině hodnoticího
pohledu na Žítkovské bohyně se nám ale dostává zásadní indicie hned z počátku – titulek
je nadevšecko výmluvný a jednoznačný.
Příběh Kupka označuje za „napínavý“ a „silný“, přisuzuje mu hloubku i barvitost
– přesto má v závěru jednu výhradu. Pozoruhodné je, že ji sám vzápětí bagatelizuje a
dochází k očekávanému výstupu.
„Jistě, někdy autorka trochu nudí, především citace ze svazků, které Dora prochází, jsou leckdy
příliš dlouhé. Ale to je asi jediná výtka, kterou může čtenář, očekávající od knihy silný příběh,
který se nadlouho usadí v paměti, mít. Cena Josefa Škvoreckého pro rok 2012 je v dobrých rukou.“

Přitom si povšimněme zvláštního úkazu – na úplném konci článku, jenž se nesl
v pochvalném tónu, předestírá Kupka nudu jako něco samozřejmého, co lze bez potíží
uvést slovem „jistě“. Jako by tak odpovídal očekávané (a důvodné?) opozici čtenáře a
zároveň ji tím zlehčoval a stavěl do pozadí coby irelevantní – a další výtky, jak sám říká,
se nepřipouští. Opět vzniká dojem, že jakkoliv napadat Žítkovské bohyně se zkrátka nesluší.
5.2.2.4 Vladimír Binar: Číňanova pěna (Cena Jaroslava Seiferta)
(1) Jan Štolba: Legenda napjatá na strunách mezi Nuslemi a Tahiti (Tvar, 12. 4. 2012, s. 2)84
Titulek Štolbova článku symbolizuje jeden z dějových motivů, možno-li
leitmotivů poslední prózy Binarova triptychu. V tomto ohledu se zdá být nezaujatě
Text byl zveřejněn v rámci rubriky „Dvakrát“, která obsahuje dva pohledy na totéž dílo. Jelikož vybírám
vždy jeden článek, volím tento jakožto první v pořadí v rámci časopisu Tvar. V tomto ohledu přichází vhod,
že jsou si oba texty v mnoha kritických polohách blízké.
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vybranou položkou z mnoha hypotetických variant, nicméně v kontextu článku
(interpretace/kritiky) docházíme k závěru, že volba rozhodně náhodná nebyla. Reflektuje
totiž to nejlepší, co kritik v knize našel, a tedy zdůrazňuje klad, díky čemuž lze titulek
vnímat jako konotačně či indexově (neboť je indexem určité literární reality) pozitivní.
Samotný text však Štolba nekonstruuje jako hodnocení knihy, nýbrž spíše jako
komentování a rozbor jejích tří oddílů. Přesto nabízí několik soudů stran Binarovy tvůrčí
metody a z ní plynoucích charakteristik díla. Hned v úvodu předkládá zjištěný modus
operandi autorovy stylistiky – odkrývá při tom jeho největší literární slabinu.
„Binar je především senzualista, u něhož vše hned přetéká přes okraj. Senzualista i za cenu toho, že
by se měl ztratit pod nánosem počitků, ať už evokovaných či lyricky přepodstatněných, že by v jejich
přívalu měl utopit výchozí situaci prózy a následně celý text.“

Projevem této vlastnosti je v první próze (Měsíc ve žních) hned zkraje „smyslový
přetlak krajiny, přírody, léta“. Ono přetékání, expresivní přebujelost, pak Štolba spatřuje
a nejuceleněji postihuje ve druhé části (Dimanche a Paris) – snaha o emotivní vyvrcholení
má přesně opačný, tlumicí účinek, působí nepatřičně.
„[S]ilná lyrizace má sklon k nadbytečnosti a zdržování. Dimanche a Paris je v podstatě křehká próza
s tajemstvím, již však nakypělá lyrická deskripce ruší. Přeskok k lyricky vlajícímu líčení přírody
zrovna ve chvíli, kdy vrcholí tajemná milostná scéna, působí jako dokonalý literární antiklimax.“

Třetí díl triptychu, který dal jméno celému souboru, charakterizuje Štolba takto:
„Lyrický vzmach ustupuje a přepouští místo poněkud absurdnímu, zneklidňujícímu
líčení.“ Jako by naznačoval, že (díky opuštění nevítané lyrické složky) došlo ke zlepšení.
A skutečně, nejen že kladně hodnotí dějovou zápletku i nosnou ideu, ale text uzavírá
vzletným a fakticky převratným, nečekaným zvoláním. A tím takřka výslovně popírá
veškeré své výhrady – jako by podlehl knize jako celku, jejímu „kouzlu“.
„Čert vem námitky. Vladimír Binar je osobnost a triptych Číňanova pěna se z hloubi času vynořuje
jako zcela osobitá a jedinečná výpověď.“

(2) Petr A. Bílek: Biftek z nuceného výseku (Respekt, 22. 10. 2012, s. 67)
Když ne přímo odmítnutí, pak i na první pohled čiší z Bílkova titulku pejorativnost
a opovržení. Úvodní věty tento dojem posilují.
„Nejslavnější vězeň zpod Bezdězu sepsal knihu. Inu, vězni sepisují raději, než lepí pytlíky, a životní
příběh o nevinnosti se lépe šíří knižně než jako olej na plátně či symfonická báseň. V případě knihy
sběratele krabic s vínem nastal ale pozoruhodný mediální kolotoč.“
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Bílek ve svém krátkém textu ostře oponuje kampani několika deníků (včetně těch

„údajně nebulvárních“), která odhalovala knihkupectví, v jejichž nabídce Binarův triptych
nebyl k dostání. Vedle této ústřední linky se ale vyjadřuje také ke knize a nejde o vyjádření

nikterak lichotivá.
„A protože dílko má hned tři příběhové roviny, prý je to román. Tak to tedy není. Román je termín,
jako šampaňské, rum či pršut, nikoli slovo k volnému užití. Když někdo napíše Krabice místo
Kubice, román tím nevzniká. Co to je, se neví. Nakladatel to nabízí jako literaturu faktu, Kosmas
pod Osobnosti historie. Inu, na konzervy z nuceného výseku se také nepíše Žrádlo pro psy.“

Přirozeně že Bílkova břitká ironie je pouze podmíněnou reakcí na názorový protiproud
(jinak by se do Binara a jeho díla patrně takto nepouštěl), nicméně publikováním se Bílkův

příspěvek stal legitimní součástí mediálního obrazu Číňanovy pěny a jejím de facto
jediným hodnocením v rámci námi sledovaných titulů. Nesnaží se o objektivitu ani
shovívavost, je přímé a ryze negativní, nabývá podoby skoro až pamfletu.

5.2.3 Výstupy a interpretace kvalitativní analýzy
Jiří Peňás přebral do své reakce na Litery nemalou část svého prvního textu –
místy i doslovně. Šlo však pouze o ty pasáže, kde o Ajvazovi a jeho díle smýšlel pozitivně.
Negativa jako by záměrně opomněl, potlačil či vynechal, kdežto klady oproti původní
variantě ještě zvýraznil.85 Završením tohoto počínání je akcentování chvályhodné
autorovy tvůrčí osobnosti na úkor samotné oceněné knihy, čímž se Peňás diplomaticky
vystříhal jakýchkoliv výtek.
Škrabalovo „Laudatio“ už ze své podstaty zaujímá diametrálně odlišný postoj než
kritika Evy Klíčové, zveřejněná o necelé tři měsíce dříve. Zatímco Klíčová Maňákově
prvotině zprvu přiznává několik světlých stránek, v další fázi je devalvuje a přebíjí jednou
pomyslnou vadou na kráse za druhou, až ke konci dochází k celkově negativnímu
stanovisku a nenaplnění měřítek kvality, jež sama coby literární kritička uznává. Naproti
tomu Škrabal sice vychází ze stejných pozic – chválí zjevný stylistický um autora, od
něho však postupuje dále a hlouběji a právě tam, kde Klíčová spatřuje zásadní nedostatky,
vnímá ryzí a bezvýhradné pozitivno.

Srov. „Michal Ajvaz je natolik svébytný autor, že nikdy nemůže jít pod svou úroveň, a to, pod čím je
podepsaný, není nikdy nezajímavé, nudné, špatně napsané. Opakovat se ale může.“ x „Je to natolik
svébytný autor, že nikdy nejde pod svou úroveň, a to, pod čím je podepsaný, není nikdy nezajímavé, nudné,
špatně napsané. Kritikou bývá řazen…“
85
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Žítkovské bohyně si na internetových serverech vedly dobře po vydání i po
vyhlášení. V obou případech však dochází k nezvyklému jevu, kdy sice jsou jmenovány
esenciální pochyby a nedostatky, ale v závěru není tento bod vůbec reflektován. A tak se
dozvídáme, že Tučková coby epická vypravěčka leckdy pokulhává, místy je až nezáživná,
ale kniha je přesto „výborná“ (iDnes.cz), resp. že je Škvoreckého cena „v dobrých
rukách“ (Aktuálně.cz).86
Zcela osamoceně dlí mezi ostatními tituly Číňanova pěna. Té se po vydání dostalo
relativně vřelého přijetí – byť s mírnými výhradami – a po ocenění se v jediném textu,
kde byla kniha reálně hodnocena, stala terčem ostré kritiky, na níž de facto ani nenesla
vinu. Tento paradox může být dán jak chudostí mediálního ohlasu, tak sledem několika
výše popsaných a na sobě navzájem nezávislých událostí.
Po ocenění tedy sledujeme základní proces, jenž lze formulovat takto87: dochází
k apriornímu zdůraznění kladů a upozadění nedostatků, současně zjišťujeme kladnější
celkové vyznění článků oproti ohlasům po vydání. To platí i u Tučkové, v obou případech
nahlížené příznivě, neboť po udělení ceny výtek výrazně ubylo: zazněla de facto jediná a
ta byla autorem vzápětí popřena.
Co se týče mediální síly cen, potažmo odolnosti jednotlivých médií vůči této síle,
pak lze vyvodit závěry (1) pro Lidové noviny (a konkrétně Jiřího Peňáse), jež vlivu
ocenění v případě Knihy roku Magnesie Litery podlehly, (2) pro Tvar, jenž taktéž přejal
symbolickou hodnotu posvěcení porotou Ortenovy ceny a v určitém ohledu i (3) pro
Aktuálně.cz, kde sice nebyl publikován žádný text po vydání Žítkovských bohyň, nicméně
po jejich ocenění jsme pozorovali autokorekci ve smyslu marginalizace vlastní kritiky.
Konečně se ukázalo, že při utváření mediálního obrazu se neuplatňuje negativita,
a to ani jakožto jedna z dlouhodobě uznávaných zpravodajských hodnot a tendencí
mediální logiky, ani coby historicky a společensky podmíněná korelace mezi novináři a
institucionálním posvěcením (zde společně s výsměchem, denunciací či povýšeností).
Posun směrem k negativismu bylo možné vysledovat pouze u Ceny Jaroslava Seiferta,
kde je však animozita mířena nikoliv proti ceně anebo dílu, nýbrž proti ostatním
subjektům žurnalistického pole a kde představuje spíše důsledek nedostatku materiálu
než vyvrácení získaného zjištění.

Zde je nutno připomenout přesvědčení některých aktérů o efektivním marketingu této silně medializované
knihy, neboť i zde se vymyká logickým předpokladům i kauzalitě pozorované u ostatních děl.
87
S výjimkou Ceny Jaroslava Seiferta.
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Závěr
Kulturní ceny jsou součástí dnešní masové kultury, pro niž je typická ohromně
rozlehlá paleta potenciální kulturní produkce (a spolu s ní následné konzumace); stejně
tak participují na koncepci kultury populární, nesoucí se mj. ve znamení přiblížení
umělecké produkce běžnému, středostavovskému člověku.88 Z těchto pozic připadá
literárním a jiným oceněním nezcizitelná úloha, jíž je jednak selekce, tzn. pomoc
při orientaci v množství uměleckého materiálu, jednak popularizace umění jako
takového. Tak po staletí ustavují, posilují a rozšiřují vztah mezi uměním (knihou) a
publikem (čtenářem).
Tyto povýtce chvályhodné úkoly přirozeně nesou i stinné stránky: cenám se
vytýká snižování estetických nároků na umění a jeho popularizace v negativním slova
smyslu, tj. zlidovění, pokleslost, komercionalizace. Zde poprvé narážíme na ambivalenci
fenoménu oceňování. To totiž přejímá – či má, stejně jako široký okruh dalších kulturních
aktivit – některé rysy adornovského kulturního průmyslu.
Prvním z nich je doslova všudypřítomná reklama: ceny ze své podstaty její roli
plní a tato reklama je v ekonomickém smyslu tím efektivnější, čím větší je mediální síla
dané ceny. Nejvhodnějším měřítkem pro určení mediální síly je míra podřízení mediální
logice, resp. stupeň mediatizace. Jejími nástroji jsou zejména pseudoudálost,
infotainment a vytváření iluze konfliktu (další relikt tezí o kulturním průmyslu); média
tak na cenu vytvářejí nepřímý tlak.
Zohledníme-li specifika tuzemského knižního trhu, pak se v tomto směru od
literárních cen očekává, že jaksi zpřehlední dění v aréně, kde se střetává mnoho
nakladatelů, autorů a publikací, kde lze fakticky hovořit o nadbytku literární produkce. Je
tu však také druhotný faktor jejich působení: všelijaká ocenění vstupovala do literárního
pole, resp. sociokulturního diskursu, od nepaměti vždy s určitou ideologickou, uměleckou
či společenskou tendencí, s úsilím o ratifikaci vlastního soudu (ať už má jít o literární –
estetické, nebo mimoliterární hodnoty).
Klíčový je tím pádem ve společnosti uznávaný posvěcující kredit toho kterého
ocenění – nabývající formy symbolického kapitálu – a s ním spojená role v modelu
„kolektivního nevědomí“, dobře známého Bourdieuova illusia. Právě k zisku kýženého
statusu opět vedou, vedle jiných, také média. Jejich nedílná úloha spočívá ve třech
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To přirozeně může současně znamenat snížení úrovně takové produkce.
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rovinách: v rovině prosté mediace, v podněcování a udržování rétoriky skandálu a
v přijetí a replikaci stanovisek porotců.
Právě třetí rovina pro nás byla zásadní. Ptali jsme se, zdali, a pakliže ano, tak do
jaké míry reflektují novináři výsledky jednotlivých literárních cen. Odpovědí na otázku
byla proměna mediálního obrazu. Ten jsme sestavili ze dvou složek – ze složky
kvantitativní (statistické) a kvalitativní (obsahové, významové).
Ohledně řeči čísel (kvantitativní analýza) lze hovořit o podmíněném potvrzení
hypotéz. Našim očekáváním se po empirické výzkumné sondě vymyká pouze Cena Josefa
Škvoreckého: možné příčiny tohoto nesouladu však byly popsány výše (medializace,
marketing, trojí platforma). Sestupně mělo udělení ceny následující vliv na počet výskytů
oceněné knihy v médiích: Cena Josefa Škvoreckého, Magnesia Litera – Kniha roku, Cena
Jiřího Ortena, Cena Jaroslava Seiferta.
Dále jsme došli ke třem obecným poznatkům: mediální obraz po zisku ceny je
provázen výraznou ztrátou autonomie vzhledem k obrazu po vydání; efekt ceny je
okamžitý, obvykle se vměstná do prvního měsíce po anonci laureáta89, kdežto po vydání
je mediální zájem o titul pozvolný a relativně rovnoměrně rozdělený do dvou a více
měsíců; nominace nabízejí slabší ohlas jak ve srovnání se stavem po vydání, tak se stavem
po ocenění, zůstávají stranou mediálního zájmu90 a právě skrze ně lze do jisté míry
demonstrovat dominanci Magnesie Litery na poli mediatizace.
Ve věci interpretace obsahu (sémiotická analýza) jsme na zúženém vzorku
sledovali proměnu novinářského postoje na dvojicích textů, jež si z množiny relevantních
jednotek materiálu byly nejblíže. Proměna směrem k jasnému vylepšení mediálního
obrazu nastala ve třech případech (Litera, Škvoreckého a Ortenova cena), jednou naopak
pozorujeme výrazný posun k negativitě. Jeho příčina nemůže být jednoznačně určena,
nicméně se přikláním k omezenosti podkladů (spojené s nezájmem o cenu jako takovou).
Alternativně pak lze hovořit o negativitě jako zpravodajské hodnotě či apriorní opozici
novinářů proti institucionálnímu posvěcování – u komorní a nevýrazné Seifertovy ceny
by však takový postoj fakticky nedával smysl.
Tituly, u nichž bylo po sémiotické stránce přijetí stanoviska poroty zjevné, jsou
Lidové noviny (Lucemburská zahrada) a Tvar (Šaty z igelitu). O podlehnutí trendu
můžeme diskutovat také v případě serveru Aktuálně.cz (Žítkovské bohyně), kde sice chybí

89
90

Zde opět představují výjimku Žítkovské bohyně ověnčené Škvoreckého cenou.
Na tom se podepisuje i časově omezený úsek mezi zveřejněním nominací a anoncí laureáta.
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prvotní, referenční text, ale určité popření vlastní kritiky lze vysledovat i v rámci článku,
jenž vyšel po ocenění.
Gerry Lanosga prokázal značný vliv motivace získat ocenění na redakční práci a
její organizaci, nám se prozatím narýsoval náznak či obrys čehosi podobného při
referování o posvěcených literárních dílech. Zaznamenali jsme však také několik výjimek
či alespoň nejasností. Pro potvrzení výsledných stanovisek této práce a jejich případné
precizování by bylo záhodno provést navazující výzkum na větším počtu ročníků (alespoň
na třech), případně ještě na rozšířeném souboru analyzovaného vzorku (navrhuji navýšit
počet médií na patnáct a opět při tom přibližně zachovat rovnoměrné zastoupení
jednotlivých formátů a žánrů – např. Deník, Novinky.cz, Týden, Aluze, Literarni.cz).

Summary
Cultural prizes as an organic part of mass culture and pop culture fulfil two tasks:
the selection of mass production and the popularization of arts itself. Thus they have been
building, strengthening and extending the relationship between art (book) and audience
(reader) for centuries.
However, there are also darker sides of this phenomenon: degrading of aesthetical
requirements and popularization in negative meaning (artistic decline, commerce). The
tradition of awarding has or seems to have some attributes of Adorno’s culture industry.
First of them is a ubiquitous advertising: the prizes essentially are a mean of advertising
and in the economic way the advert is more effective the bigger the media power of the
prize is. And the most suitable criterion of this power is a degree of conforming to the
media logic.
The media logic uses tools such as pseudo-event, infotainment and illusion of
conflict. That is how media indirectly pressure on the prize. In conditions of the Czech
literary production the awards should clear the glutted book market. On the other hand,
the society needs to accept the ideological, artistic or social status of the prize.
Therefore, the individual’s credit of consecration – in form of symbolic capital –
is crucial. This Bourdieu’s principle of “collective misperception” is called illusio and
important role here, again, belongs to the media in three levels: mediation, creating and
keeping scandal, accepting and replication of the jury’s statements.
The third level is the object of our interest. We asked, whether (and if so, then how
much) the journalists respond to the results of a particular prize. The answer was a change
of the media image. That consists of two parts: quantitative (statistics) and qualitative
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(content, meaning). In the first case, we found that impact of prizes has this descending
order: Josef Škvorecký Award, Magnesia Litera – The Book of the Year, Jiří Orten
Award, Jaroslav Seifert Prize. But it is necessary to mention that there were several
external influences over the Škvorecký Award, which may have affected the results (our
hypothesis anticipated the book awarded with this prize being on the second place).
We also obtained three general findings: the media image after awarding loses
autonomy in comparison with the image after publication; the effect of a prize is rather
immediate and short-term; the nominations cause weaker response than both publication
and awarding.
The semiotic analysis (we compared two mutually closest texts for each award)
brought a modification to better in three cases (Magnesia Litera, Škvorecký Award, Orten
Award), once the change showed up to be worsening (Seifert Prize).91
Periodicals that obviously reflected the jury’s statement were Lidové noviny and
Tvar. About an adaption we can talk in Aktuálně.cz’s case – there was no article after
publication, but the tendency “not to criticise” after the consecrating gives some evidence.
What we have found out is an indication of the media power of literary prizes –
their impact seems to be revealed, but still we experience some kind of expectations or at
least ambiguousness. To validate or precise our final theses it would be proper to realize
subsequent research with adding analysed years and media titles as well.

91

That could have originated in a poor amount of accessible material.
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Přílohy
Příloha č. 1: Typologie světových a českých literárních ocenění (tabulky)
SVĚTOVÉ CENY

Nobelova cena za literaturu
(Nobel Prize in Literature)

Goncourtova cena
(Le Prix Goncourt)

Pulitzerova cena
(Pulitzer Prize)

Man Bookerova cena
(Man Booker Prize)

Udílení od roku

1901

1903

1917

1968

Filantropický (mecenáš)

Oborový (akademie)

Polooborový (novinář)

Byznysový (korporace)

Původ zakladatele

Vně vůči všem oblastem

Uvnitř literárního pole

Na pomezí literárního pole

Smíšený (nakladatel +
obchodník)

Oznámení nominací

Ne

Ano

Ano, ale zveřejněny až v den
předání

Ano

Finanční prémie

8.000.000 švédských korun

10 eur95

10.000 dolarů s výjimkou ceny za 50.000 liber
„public service journalism“

ČESKÉ CENY

Cena Jaroslava Seiferta

Cena Jiřího Ortena

ML Kniha roku

Cena Josefa Škvoreckého

Udílení od roku

1986

1987

2002

2007

Model zřízení

Neoficiální (exil; lidskoprávní nadace)

Neoficiální (samizdat; literáti Oborový (účelově vzniklé
a neoficiální instituce)
sdružení literárních kritiků)

Oborový (literární škola a
občanské sdružení)

Původ zakladatele

Vně literárního pole

Uvnitř literárního pole

Uvnitř literárního pole

Uvnitř literárního pole

Ano

Ano

Ano

50.000 Kč

200.000 Kč

100.000 Kč

Model

zřízení94

Oznámení nominací Ne
100.000 Kč

Finanční prémie

Příloha č. 2: Proměna kvantity mediálního ohlasu jednotlivých knih (grafy)

Lucemburská zahrada – vývoj v čase

Počet výskytů

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Po vydání

Po nominacích

Po ocenění

Celkem

14

5

8

0–33 %

6

4

6

34–66 %

1

0

1

67–100 %

7

1

1

Tato kategorie v obou tabulkách postihuje stav při založení, nezachycuje pozdější proměny.
Jde samozřejmě o symbolickou částku. Na webu ceny stojí, že výše odměny činí 10 eur, nicméně zisk
Goncourtovy ceny zajišťuje významný nárůst prodejnosti (Académie Goncourt, 2016).
94
95
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Počet výskytů

Žítkovské bohyně – vývoj v čase
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Po vydání

Po nominacích

Po ocenění

Celkem

14

3

12

0–33 %

5

2

8

34–66 %

1

0

2

67–100 %

8

1

2

Šaty z igelitu – vývoj v čase
Počet výskytů

5
4
3
2
1
0

Po vydání

Po nominacích

Po ocenění

Celkem

5

1

5

0–33 %

3

1

4

34–66 %

0

0

0

67–100 %

2

0

1

Číňanova pěna – vývoj v čase
Počet výskytů

4
3
2
1
0

Po vydání

Měsíc před oceněním

Po ocenění

Celkem

4

0

4

0–33 %

2

0

3

34–66 %

0

0

1

67–100 %

2

0

0

Celkem

0–33 %

34–66 %

67–100 %
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Příloha č. 3: Srovnání kvantity mediálního ohlasu po vydání a po ocenění (tabulky)
Magnesia Litera – Kniha roku (Lucemburská zahrada)
PO VYDÁNÍ
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
4 měsíce
PO VYHLÁŠENÍ
1 měsíc
2 měsíce

0–33 % 34–66 % 67–100 % celkem
2
1
2
5
1
1
2
1
3
2
0
3
5
0–33 % 34–66 % 67–100 % celkem
5
1
1
7
1
1

Cena Josefa Škvoreckého (Žítkovské bohyně)
PO VYDÁNÍ
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
4, 5, 6 měsíců
7 měsíců
PO VYHLÁŠENÍ
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce

0–33 % 34–66 % 67–100 % celkem
4
3
7
2
2
1
1
2
4
0
0
0
0
0
0
1
1
0–33 % 34–66 % 67–100 % celkem
3
1
2
6
3
0
0
3
2
1
0
3

Cena Jiřího Ortena (Šaty z igelitu)
PO VYDÁNÍ
1 měsíc
2 měsíce
3 měsíce
4 měsíce
PO VYHLÁŠENÍ
1 měsíc
2 měsíce

0–33 % 34–66 % 67–100 % celkem
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0–33 % 34–66 % 67–100 % celkem
3
1
4
1
1

Cena Jaroslava Seiferta (Číňanova pěna)
PO VYDÁNÍ
1 měsíce
2 měsíce
PO VYHLÁŠENÍ
1 měsíc

0–33 % 34–66 % 67–100 % celkem
2
2
2
2
0–33 % 34–66 % 67–100 % celkem
3
1
4

