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Abstrakt
Cílem bakalářské práce Srovnání knižních recenzí v denících Právo a MF Dnes v letech 2002,
2006 a 2010 a jejich vlivu na čtenost knižních titulů je popsat a porovnat literární recenze ve
dvou odlišných denících a poté se pokusit určit jejich vliv na prodejnost knih. V teoretické
části práce shrnuje dostupné poznatky týkající se problematiky recenze a literární kritiky,
zmiňuje také čtenářskou kulturu a průzkumy čtení. V praktické části se věnuje porovnání
recenzí publikovaných ve vybraném tisku. K popsání této problematiky bude sloužit nejprve
obsahová analýza a poté porovnání s žebříčkem prodejnosti knižních titulů, jak jej na svých
webových stránkách zveřejňuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na základě tohoto
srovnání se práce snaží určit vliv recenze v denním tisku na prodejnost knih, zda se nechávají
čtenáři ovlivnit nejen pozitivní, ale i negativní recenzí.

Abstract
A purpose of the Bachelor Thesis Comparison of book reviews in Právo and MF Dnes in
2002, 2006 and 2010 and their impact on readership is to describe and compare literary
reviews in two different journals; thereafter to try to identify their influence on the
marketability of books. It summarizes the available evidence on the issue of reviews and
literary critique in the theoretical part and it also mentions the reading culture and reading
surveys. It compares the reviews published in the selected press in the practical part. The
content analysis describes this issue first and as second the comparison with the books‘ titles
sales rank, as it is published on Union of Czech booksellers and publishers website. On the
base of this comparison, this thesis tries to define the influence of the review in daily
newspapers to books sale, and if the readers are influenced by either the positive, or negative
review.
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ÚVOD
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním recenzí na knižní tituly v denících
MF Dnes a Právo. Jejím cílem je nejdříve porovnat literární recenze v uvedených
periodikách a poté se pokusit najít souvislosti, případně odlišnosti v obou denících.
Údaje budou následně zasazeny do kontextu prodejnosti knih. Předmětem průzkumu
tedy budou literární recenze publikované ve vybraných denících v letech 2002, 2006 a
2010 a jejich následné srovnání s žebříčkem prodejnosti knižních titulů podle Svazu
českých knihkupců a nakladatelů.
V teoretické části se práce obsahově shoduje s tezí, kapitoly byly pouze vhodněji
pojmenovány. Teoretická část v první kapitole shrnuje podklady pro danou
problematiku, zasazuje recenzi do žurnalistického kontextu, zejména na příkladu definic
jednotlivých mediálních teoretiků. Také vymezuje recenzi vůči kritice a ukazuje rozdíly
mezi oběma žánry. Oproti tezi se rovněž ukázalo vhodné doplnit teoretickou část o
kapitolu shrnující literární hledisko zkoumaného problému. Ve druhé kapitole teoretické
části budou shrnuty pohledy na současnou knižní kulturu a její tolik diskutovaný
úpadek. Kapitola se také stručně věnuje problematice bestsellerů a zmiňuje některé dílčí
výsledky čtenářských výzkumů, které budou relevantní pro samotný průzkum. Využity
budou knihy o žurnalistické i literární teorii, abychom recenze zařadili také do kontextu
literárního.
I praktická část se obsahově shoduje s tezí, nicméně v jejím průběhu došlo ke
změně sledovaných ročníků. Původně se průzkum měl věnovat srovnání recenzí
s odstupem pěti let, tedy v letech 1995, 2000, 2005 a 2010. Při zkoumání jednotlivých
žebříčků prodejnosti se jako nejvhodnější pro účely průzkumu ukázal být žebříček
Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který však existuje ve své podobě až od roku
2002. Po konzultaci s vedoucí práce i tajemnicí Svazu českých knihkupců a nakladatelů
se jako nejvhodnější řešení ukázala úprava zkoumaného rozmezí, a to nikoliv po pěti
letech (jak je uvedeno v tezi), ale po čtyřech letech, a porovnat tak ročníky 2002, 2006 a
2010.
Praktická část nejprve krátce popíše metodu obsahové analýzy, která je pro
průzkum využita, a kritéria, podle kterých bude průzkum praktikován. Poté naváže
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obsahová komparativní analýza, která má za cíl nejprve kvantitativně rozdělit
publikované recenze do žánrových a jazykových kategorií. Dané recenze budou
srovnány s žebříčkem prodejnosti knižních titulů ve sledovaném období. Cílem srovnání
bude určit, do jaké míry a zda vůbec ovlivňuje recenze v denním tisku prodejnost knih,
případně zda recenzenti věnují více pozornosti knihám, které se dobře prodávají. Závěry
průzkumu nemají ambice být obecně platnými zákonitostmi, jejich cílem je porovnat
dva české deníky a jejich přístup k recenzím knižních titulů.
Analýza získaných informací bude shrnuta v závěru práce a pokusíme se
odpovědět na výzkumné otázky formulované výše.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. RECENZE
1.1. Recenze jako žánr
Nejzákladnější dělení žurnalistických žánrů je standardně na žánry zpravodajské a
publicistické. K definici obou kategorií přistupuje každý mediální teoretik jiným
způsobem, jako nejjednodušší kritérium se však jeví objektivita – zpravodajství by mělo
být objektivní, publicistika subjektivní.
Recenze jako novinářský žánr spadá do kategorie publicistiky. Na rozdíl od zprávy
se tedy nezaměřuje jen na fakta, ale uvádí rovněž subjektivní názor a hodnocení.
Vyjdeme-li z Encyklopedie praktické žurnalistiky, můžeme recenzi definovat jako
„shrnující zhodnocení a posudek, druh publicistického textu, jenž má za úkol především
informovat a představit veřejnosti dílo (knihu, film, rozhlasovou či televizní inscenaci,
výstavu atd.) v hlavních rysech“1. Encyklopedie praktické žurnalistiky vymezuje také
rozdíl mezi recenzí a kritikou. Recenze je na rozdíl od kritiky kratší, soustředí se tedy na
vymezení základních kladů a záporů hodnoceného díla a pouze stručně představuje jeho
tvůrce a kontext. Zjednodušeně lze říci, že recenze více informuje, zatímco kritika více
hodnotí.
Jelikož se v práci věnujeme recenzím, měli bychom si upřesnit, jak se na daný žánr
dívají teoretici. Pohled na recenzi jako žánr a na její funkce se u jednotlivých teoretiků
liší. Například slovenský profesor žurnalistiky Andrej Tušer2 rozlišuje mezi
publicistikou racionálního a emocionálního typu, a to podle přístupu novináře
k události, kterou zpracovává. Racionální žánry jsou charakteristické výkladovým
slohovým postupem, který se může blížit i naučnému, využívají analýzu a syntézu,
indukci a dedukci, abstrakci a konkretizaci, porovnávání, vysvětlování a argumentování.
Emocionální žánry jsou charakteristické uměleckým vyjadřováním, které se může blížit
až uměleckému stylu, využívají alegoričnost, expresivitu a obrazné ztvárnění. Z tohoto
hlediska řadí Tušer recenzi k racionálním žánrům a definuje ji jako publicistický žánr,
1
2

OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. A KOLEKTIV. Encyklopedie praktické žurnalistiky. S. 150
TUŠER, A. Ako sa robia noviny. S. 102
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ve kterém se hodnotí umělecké, vědecké nebo jiné dílo3. Za typické pro recenzi
považuje, že oslovuje dvě cílové skupiny: čtenáře i tvůrce děl, která jsou hodnocena.
Podle toho musí recenzent volit jazyk a styl recenze. Tušer dále rozlišuje tři formy
recenze4: recenzi-posudek, recenzi-kritiku a recenzi s ukázkami. Recenze-posudek se
obsahově orientuje na hodnocení s cílem seznámit čtenáře se základními údaji o díle,
informovat ho, o jaké dílo jde, jaké jsou jeho kvality, čím je zajímavé apod. Recenzekritika se objevuje častěji v odborných periodikách, oslovuje i tvůrce, má menší míru
informačního a větší míru hodnotícího obsahu, jazyk přizpůsobuje zasvěcenému čtenáři,
výjimkou nejsou odborné termíny apod. Recenzi s ukázkami je vhodná pro hodnocení
básnických a prozaických děl, případně inscenací a filmů, text se v zájmu názornosti
doplní ukázkami z hodnocené tvorby, které mohou představovat i argumenty.
Český teoretik Josef V. Bečka5 rozlišuje v rámci češtiny z hlediska kompozice
tematické úseky a jejich stavbu. Z tohoto pohledu řadí recenzi mezi úvahové postupy6,
konkrétně do podkategorie úvahových postupů kombinovaných s jinými postupy.
Recenzi charakterizuje jako „typický smíšený útvar, který je aktuální, upozorňuje na
umělecký výkon a hodnotí jeho kvality a společenský význam“.7 Jako podkategorii
vyčleňuje recenzi odbornou, tedy recenzi vědeckého díla, která však náleží do
odborných periodik a doba její aktuálnosti je delší než u recenze žurnalistické.
Německý mediální teoretik Stephan Ruß-Mohl řadí recenzi mezi komentáře v části
novin, která se v německém mediálním prostředí nazývá feuilleton a zahrnuje kritiky
divadelního představení, filmu, koncertu nebo knihy. „Feuilleton jako samostatná část
novin, která se pravidelně, do hloubky a nadčasově věnuje kultuře, společnosti i vědě,
prakticky nemá v soudobých českých denících obdobu srovnatelnou s velkými deníky
například v Německu nebo ve Švýcarsku. Píší do ní renomovaní novináři i odborníci.
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1.2. Recenze versus kritika
Neboť recenze a kritika jsou často zaměňovány, je na místě definovat
nejmarkantnější rozdíly mezi oběma žánry. Jak jsme uvedli výše, jedním
z nejpatrnějších rozdílů mezi recenzí a kritikou je rozsah. Recenze je rovněž určena
širšímu publiku než kritika, čemuž je také přizpůsobena její forma. Recenze by měla
přinášet více informací, například o díle, autorovi a podobně, zatímco kritika by měla
více hodnotit a předkládat argumenty pro nebo proti danému dílu. Nicméně hranice
mezi recenzí a kritikou je velmi tenká a i mnoho teoretiků mezi nimi nerozlišuje téměř
vůbec nebo jen velmi málo.
Encyklopedie praktické žurnalistiky definuje kritiku jako „v užším smyslu žánr
vyjadřující názor na dílo, posuzující jeho hodnoty, ozřejmující důvody jeho vzniku,
zasazující je do životopisných, společenských nebo uměleckých souvislostí“9. Je tedy
zřejmé, že kritika se recenzi velmi podobá, ale na rozdíl od ní poskytuje více úhlů
pohledu a snaží se čtenáři pomoci při pochopení kritizovaného díla, častěji než recenze
také užívá odbornou terminologii.
Sociolog Karel Krejčí zmiňuje vzájemnou interakci mezi kritikou a literárním dílem.
Podle něj se vzájemným stykem tvůrčí literatury s vnímajícím publikem a literární
kritikou vyvíjí estetická norma, tj. souhrn pravidel, více či méně přesně formulovaných
nebo prostě jen cítěných, rozhodujících při posuzování estetické hodnoty díla10. Podle
Krejčího může být kritika psána buď z hlediska publika, kdy se soustředí na autora a
posuzuje ho z pohledu určitého okruhu čtenářů, nebo z hlediska spisovatele, kdy se
soustředí na čtenáře a snaží se jim literární dílo zpřístupnit11. Pozoruhodné je, že již
v roce 1944 Krejčí formuloval tuto úvahu: „Proto kritika i naprosto poctivá bývá zřídka
plně objektivní, nýbrž je ovlivňována jak subjektem kritikovým, tak i jeho příslušností
ke skupině, vyznávající určitou estetickou normu. K tomu přistupují často i momenty
8
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zaujetí osobního nebo stranického, které jsou sice zjevy nezdravými, ale hrají
v literárním životě úlohu až příliš pronikavou. Soudobý stav literární kritiky působí na
autora často i při tvoření díla. Snaha získati souhlas kritiky, nebo naopak bojovný postoj
proti kritice jsou velmi častými průvodními zjevy literárního tvoření.“12
Historik, novinář a spisovatel Jan Halada v publikaci Člověk a kniha13 označuje
kritiku za specifickou oblast literární publicistiky a rozděluje ji na tři okruhy podle
vztahu kritika ke knize na kritiku odbornou, kritiku formou recenzí a kritiku v ústním
podání. Jako kritiku formou recenzí, anotací a kulturních informací definuje takovou,
která zahrnuje širokou skupinu profesionálních a příležitostných kritiků a recenzentů.
Nesnaží se o zásadní hodnocení, ale uplatňuje stejná kritéria jako literární kritika, avšak
na zúženém prostoru a v menší míře vysloveného soudu. „Tato kritika se objevuje
převážně v kulturních rubrikách deníků, knižních hlídkách časopisů, odborných a
populárních periodikách, zaměřených na knižní produkci, píší ji stálí i příležitostní
recenzenti. Má formu sdělení, čtenářské literární informace. V této rovině také na
čtenáře působí a může ovlivnit zájem o koupi knihy.“14
Italský lingvista a spisovatel Umberto Eco15 rozlišuje rovněž tři kategorie kritiky,
nazývá je kritické žánry, jež však považuje za ideální typy, které se v praxi navzájem
prolínají. Při způsobu, který označuje jako kritiku textu, kritik předpokládá, že čtenář o
díle neví vůbec nic, a s kritikovou pomocí musí objevit, jak funguje a jak je uděláno.
Jako literární kritiku označuje Eco způsob, kdy čtenář už o díle ví, protože o něm slyšel,
a kritik mu musí ukázat, proč je krásné. Pro nás zásadní způsob kritiky definuje jako
recenzi, kdy čtenář o díle stejně jako v prvním případě nic neví, ale recenze nemá za cíl
suplovat jeho přečtení. Dobrá recenze se nevyhnutelně váže na bezprostřednost, na
krátkou dobu, která uběhne mezi vydáním díla, jeho přečtením a napsáním hodnocení.
„Recenze se v nejlepším případě může omezit na to, že poskytne čtenářům povšechnou
představu o díle, které dosud nečetli, a pak jim vnutit soud kritika (jeho vkusu). Její
funkce je výrazně informativní (říká, že se objevilo přibližně takové a takové dílo) a
diagnosticko-důvěrná: čtenáři věří recenzentovi. Při recenzi čtenář nevidí dílo, pouze o
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něm slyší mluvit někoho jiného.“16 Zjednodušeně lze tedy říci, že kritika je podle Eca
pouze druh recenze s tím rozdílem, že čtenář už o recenzovaném díle má nějaké
povědomí. Sám Umberto Eco svou teorii shrnuje slovy: „Pravá kritika je ta, co se směje
naposled, protože každému nechá jeho vlastní požitek, ale u všech ukáže jeho důvod.“17
Josef V. Bečka řadí kritiku, stejně jako recenzi, mezi úvahové postupy, ale v jejich
rámci do podkategorie publicistické a odborné úvahy. Kritiku definuje jako úvahu, v níž
je rozvinuta část hodnotící a ta je propracována do kritického rozboru, v němž autor své
hodnocení vyvozuje a odůvodňuje. Podle Bečky může být kritika někdy také objektivní,
pokud dokáže recenzent objektivně stanovit „ideální stav“, jisté míře subjektivity se
však nikdy nevyhne. Důležité je, čemu kritik přikládá váhu, jak posoudí vztah mezi
recenzovaným dílem a ideálním stavem nebo do jaké míry přihlíží k podmínkám vzniku
díla. „Proto týž objekt kritiky nemusí být od různých posuzovatelů hodnocen shodně.
Kritika však zůstává hodnotící úvahou i tehdy, když její autor nevychází z objektivního
měřítka, nýbrž ze svého subjektivního dojmu.“18
1.3. Recenze v denním tisku
Spisovatel Oscar Wilde údajně kdysi řekl: „Nikdy nečtu knihu, na kterou mám psát
recenzi, člověk je pak příliš zaujatý.“19 Podobně svéráznou teorii prezentuje
francouzský profesor literatury Pierre Bayard ve své knize Jak mluvit o knihách, které
jsme nečetli. Podle něj k napsání článku, potažmo tedy recenze, stačí knihu prolistovat.
K tomu, abychom si o daném díle udělali názor, není vlastně potřeba ji držet v ruce,
jelikož každý jednotlivý čtenář bude knihu vnímat stejně jiným způsobem. Jak píše
dále: „Vzdělaný člověk se musí snažit o poznání vzájemných spojů a vztahů a nikoliv o
poznání jedné konkrétní knihy, podobně jako ten, kdo zodpovídá za železniční dopravu,
musí dávat pozor na vztahy mezi vlaky, tedy na jejich křižování a návaznosti a nikoliv
na jednotlivý náklad té které vlakové soupravy.“20 Bayard staví literární recenze a
kritiky na úroveň uměleckého díla, jelikož podle něj kritiky a recenze nakládají
s uměleckými díly stejně, jako umělecká díla nakládají s realitou. Role, kterou pro
16
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kritiku hraje literatura nebo umění, je stejně druhotná jako role přírody pro spisovatele
nebo malíře – nejsou předmětem tvorby, ale výzvou k tvorbě. Jediný a skutečný
předmět kritiky totiž není dílo, ale kritika sama21.
Odhlédneme-li od toho, zda recenzent kritizované dílo četl, nebo nikoliv, většina
definicí recenze se shoduje na tom, že v denním tisku má z pochopitelných důvodů jen
omezený rozsah, a tomu musí být přizpůsobena její forma. Jak píše Josef V. Bečka,
„v recenzích denního tisku většinou převládá stránka informační, kdežto stránka
hodnotící se často omezuje jen na celkový dojem, autor vystihuje spíš svůj osobní názor
než skutečné hodnocení. Nestávají se tím, čím by mohly a měly být, totiž školou pěstění
vkusu nejširších mas. V periodických publikacích publicistických i zájmových bývají
recenze již principiálnější.“22 Recenze v denním tisku je tedy méně vyhraněná, ale má
potenciál oslovit mnohem širší publikum než recenze, případně kritika, v odborně
zaměřeném periodiku.
Andrej Tušer považuje recenzi za jeden z mála žánrů, kterými je možno autora nebo
dílo vědomě pozvednout, nebo mu ublížit. „Recenzent musí být schopen dílo rozebrat
tak, aby popsal základní problémy a nedostatky díla, aby tyto nedostatky odůvodnil a
případně navrhnul správné řešení. Měl by mít znalosti nejen o díle, které hodnotí, ale i o
dalších dílech autora, ke kterému recenzi vztahuje. Důležitou součástí recenze je totiž
nejen analýza a hodnocení, ale i porovnávání různých děl toho stejného autora. Novinář
při tvorbě recenze by mě mít na zřeteli, jestli není tendenční, jestli není arogantní, jestli
není nevkusná, jestli není popisná.“23
V denním tisku, zejména celoplošném, vzhledem k omezenému prostoru často
dochází také – stejně jako u ostatních žurnalistických útvarů – k mísení žánrů. Hranice
mezi recenzí a kritikou tedy nemusí být jasná ani v denním tisku. Jednotlivé novinářské
žánry nejsou od sebe striktně oddělené a mohou se tedy prolínat. O typu žánru
rozhoduje žánrová dominanta, což je dominantní skupina prvků. V takovém případě
hovoříme o hraničních žánrech, „které spojují různé žánrové prvky, obsahují prvky

21

BAYARD, P. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. S. 193
BEČKA, J. V. Česká stylistika. S. 352-353
23
TUŠER, A. Praktikum mediálnej tvorby. S. 114
22

11
různých postojů, stanovisek v jednom novinářském projevu. Některé prvky by však
měly v novinářském projevu dominovat.“24
2. ČTENÁŘSKÁ KULTURA
2.1. Kdo je dnešní čtenář
Provádíme-li výzkum zahrnující prodejnost knih, nemůžeme opomenout faktor,
který je pro prodejnost rozhodující, a sice kdo vlastně knihy kupuje, potažmo čte.
Definovat čtenáře v dnešní době může být obtížné. Různé teorie o upadající knižní
kultuře a nezájmu o knihy slýcháme téměř denně. Jak s nadsázkou píše socioložka Jiřina
Šmejkalová, „někdy se zdá, že diskurzivní návyky zavalovat přítomnost i budoucnost
knihy temnými vizemi krize a zániku přežijí možná i samu knihu“ 25. Pokles čtenosti se
v současné době hojně diskutuje. Už na přelomu 70. a 80. let však sociolog Aleš Haman
uskutečnil průzkum, ze kterého vyplynulo, že u nás čte denně necelých 18 % populace a
necelých 15 % nečte vůbec. Asi 23 % sáhlo po knize několikrát v týdnu a o něco víc než
jedna čtvrtina populace četla jen výjimečně. Přitom poměr čtenářů aktivních vůči
nečtenářům a občasným čtenářům byl zhruba vyrovnán. Ženy projevovaly více zájmu o
četbu, nižší sociální vrstvy četly méně.26
Jan Halada shrnul v roce 1993 výsledky dostupných čtenářských průzkumů
následovně: „Mezi aktivní čtenáře patří zaměstnanci, studenti, lidé s vyšším vzděláním
a některé další skupiny, k příležitostným čtenářům a nečtenářům náleží dělníci, rolníci,
důchodci a ženy v domácnostech, i když to nelze brát jako stabilní jev u všech
uvedených sociálních skupin. Ženy čtou více než muži, projevují odlišný zájem o
některé žánry než muži. (...) Značnou roli hraje dosažená úroveň vzdělání, která
mobilizuje, aktivizuje a klade na komunikaci mezi čtenářem a autorem a dílem vyšší
nároky. Čtenáři z větších měst bývají antitradicionalisty, venkovští naopak zase
tradicionalisty, prosazuje se většinou role prostředí ve vztahu k četbě.“27 Což se příliš
neliší od soudobých průzkumů Jiřího Trávníčka, které citujeme níže. Oproti výzkumu
Aleše Hamana se však bezpochyby změnila skladba čtených a prodávaných titulů. Lépe
24
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než o poklesu čtenosti je tedy mluvit o změně knižní kultury, přičemž z mnoha důvodů,
nejčastěji ekonomických, ustupuje takzvaná vyšší literatura té nižší, přístupné širokému
publiku, které se více prodá a tím se i nakladateli více vyplatí. S nadsázkou můžeme
říct, že dnešní čtenář je méně ovlivněn vztahem ke knize a více ovlivněn ekonomickou
situací.
Zajímavou teorii naznačuje socioložka Jiřina Šmejkalová28, která uvádí, že méně
kvalitní, ale komerčně úspěšné knihy začínají převládat nad kvalitní literaturou, a tím
vzniká dojem, že knih se vydává stále dostatečné množství, ve skutečnosti má však
čtenář mnohem menší výběr. Tomuto trendu se přizpůsobují i prodejci knih, kteří se
orientují na co nejprůměrnějšího čtenáře, a v důsledku toho vzniká jakýsi „sešněrovaný
ráj průměrných knih“. Podle Šmejkalové „komerčně a módně orientovaná produkce
ohrožuje nejen vydávání knih prezentujících novátorská, neotřelá a tzv. marginální
témata, ale zároveň reedice knih klasických a ověřených, které vytvářejí kontext, na
jehož základě je možno nové a kontroverzní myšlenky posuzovat. Zejména na trhu
s krásnou a odbornou literaturou dochází k tomu, že pronikání čím dál dravějších
komerčních mechanismů, od nichž se teoreticky očekává rozšíření nabídky dostupných
titulů, má zcela opačné důsledky. I když se zdánlivě zvětšuje počet vydávaných titulů,
díky orientaci na specifický okruh snáze prodejných knih dochází i zde k jisté unifikaci
trhu a následnému omezení možnosti individuálního výběru.“29
2.2. Fenomén bestsellerů
Ačkoliv čtení, ať už v jakékoliv podobě, bezpochyby většina lidí považuje za
součást svého života, mluví se v současné době obecně o úpadku čtenářské kultury.
Podle postavení literatury a vztahu ke knihám obecně můžeme do jisté míry soudit i
danou společnost. Knižní kultura vypovídá o stavu společnosti nejen kulturně, ale i
ekonomicky a sociálně. Knihy mohou být informačním médiem, nástrojem výchovy,
velmi často také náplní volného času. Teoretik Jiří Trávníček chápe čtení také jako
socio-kulturní stopu, tedy nikoli aktivitu ryze soukromou, nýbrž také jako jednání, jímž
vstupujeme do různých sociálních vztahů30. I přesto ale pětina obyvatel České
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republiky, podle Trávníčkova průzkumu z roku 2010, hodnotí sama sebe jako nečtenáře,
tedy že nepřečtou za rok ani jednu knihu. Jako nejčastější důvody uvádí, že na čtení
nemají čas, čtení je nebaví, připadá jim namáhavé nebo veškeré potřebné informace
mohou získat z internetu.
Situaci okolo nečtení, případně úpadku knižní kultury, velmi skepticky hodnotí i
literární kritik a věděc Otakar Chaloupka. V knize Takoví jsme my, čeští čtenáři píše:
„Dnešní čtenář je čtenář opisující spirálu kulturnosti, zdvořile řečeno, nikoliv směrem
vzhůru, nýbrž spíše naopak. Stačí mu málo. Málo co do počtu, neboť čte méně. Málo co
do hodnoty, neboť jeho výběr knížek není zdaleka rovnovážný a čím je dílo umělecky
pozoruhodnější, tím více potřebuje k vydání grant nebo sponzora. A tím menší náklad
mívá. Málo co do místa knihy v jeho životě. Doby, kdy se člověk ztotožňoval
s postavami knih, s jejich pocity a názory, kdy v nich hledal vzor nebo odhalení pravdy
o životě, kdy mu literatura skýtala vědomí souvislosti a okouzlovala ho bohatostí
jazyka, jako by byly pryč.“31
Hlavním účelem knihy – potažmo tedy literatury – vždy bylo a bude uchovat a
předat nějaké sdělení. Diskuse o zániku knihy se vedou vždy s nástupem média, které
by její význam mohlo ohrozit, případně nahradit, ať už to byl rozhlas, televize, Internet
a v současné době především elektronické čtečky knih. I když knize byl mnohdy
předpovídán zánik, faktem zůstává, že papírová kniha je stále jedním z nejlepších
„médií“, coby nezávislá na elektřině, televizním signálu nebo internetovém připojení.
Nelze tedy předpokládat, že by knihy úplně zanikly nebo přestaly být součástí naší
kultury. Jejich význam se však podstatně mění. Publikace Člověk a kniha Jana Halady
uvádí sedm základních funkcí knihy32, kde na úroveň uchování kultury, humanizace
osobnosti nebo nástroj výchovy řadí také funkci ekonomickou. Knihu tedy lze
považovat za zboží, a podle toho se také chová. Což nutí nakladatele využívat každé
téma, které má naději na rychlý odbyt, a tím vzniká fenomén tzv. bestsellerů.
Literární teoretik Aleš Haman ve svém díle Literatura z pohledu čtenářů píše:
„Bestseller je slovo magické přitažlivosti pro nakladatele a ovšem i pro autory a svým
způsobem i pro čtenáře. Původně znamená knížku, která se nejlépe prodává.
31
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Východiskem významu je tady problematika tržní, ekonomická. Avšak v základu jevu
samého jsou otázky kultury, především čtenářské. Neboť kniha, která se nejlépe
prodává, se obvykle také nejvíce čte. Je to tedy publikum, čtenářstvo, které vytváří
nezbytný předpoklad pro vznik bestselleru.“33
Podle Hamana má bestseller dvojznačnou povahu, jelikož může označovat jak
knihu, která je úspěšná proto, že „pronesla závažné slovo k problematice své doby“, tak
knihu, která „v honbě za čtenářským úspěchem opouští cesty uměleckého tvárného úsilí
a nahrazuje je vnější látkovou atraktivností a lacinou vnímatelskou podbízivostí, které
z uměleckého sdělení dělají masové čtivo, produkt masové kultury“.34 Čímž vzniká
takzvané populární umění, které Haman označuje za „specifický typ komerční beletrie“,
který je u čtenářů velmi oblíbený, nicméně na úkor „omezení napětí mezi uměleckým
obrazem a životní realitou“ a také jazykového projevu, který ve snaze zalíbit se co
nejširšímu spektru čtenářů musí být co nejjednodušší, „aby čtenář bez větší námahy
intelektu byl s to vytvořit si obrazný svět díla“.35 Podle Hamana může fascinace
bestsellery vést až ke smazání hranice mezi uměním a kýčem. Jako nejmarkantnější
příklad tohoto trendu uvádí adaptace klasických románových děl do podoby muzikálů.
Podobné stanovisko předložil také Karel Krejčí v publikaci Sociologie literatury,
která byla napsána již v roce 1944 (vydána knižně však byla až v roce 2008). Podle něj
existuje v každé době určitý zájem nebo téma atraktivní pro celou společnost, což
literární produkce musí nutně reflektovat. „S rozmanitostí těchto zájmů, které někdy
bývají dirigovány nakladatelskou a knihkupeckou reklamou, souvisí vedle aktuální
tvorby původní i repertoár překladový a oživování různých děl literatury starší.“36
Vzhledem k datu vzniku díla ještě pochopitelně neužívá pojem bestseller, ale stejně jako
Haman poukazuje na takzvanou „módní četbu“, kdy se některá díla stávají populární ne
pro svou uměleckou hodnotu, ale pro oblibu u čtenářů. Podle Krejčího způsob, jak lidé
čtou a co v knize hledají, určuje jejich čtenářskou zálibu. Každá kniha a každý autor si
najdou svůj okruh čtenářů, který je spojen určitými společnými rysy. Krejčí rovněž
zmiňuje ekonomický aspekt literatury, když upozorňuje na skutečnost, že záměr autora
se literaturou uživit značně ovlivňuje kvalitu i kvantitu jeho děl, obchodní zřetel na
33
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předpokládaného objednavatele hraje u autora odkázaného na výtěžek svého díla
pronikavější roli než u spisovatele existenčně nezávislého.37
Jan Halada považuje bestseller za „sůl knižního trhu a vítané zpestření nejrůznějších
zpráv z knižních veletrhů, kde se sestavují žebříčky. Poutají na sebe pozornost ostatních
médií, stejně tak jako jejich autoři, ale i nakladatelství. Co však skutečně bude
bestsellerem, přestože nakladatel může mnohé v tomto směru ovlivnit, se s jistotou nedá
nikdy přesně odhadnout.“38 Z hlediska prodeje knih ale kritik nemá příliš velký vliv,
podle Halady prodejnost více dokážou ovlivnit propagace a reklama. „Situace z hlediska
kladného hodnocení je pro čtenáře jasná, ale ani odsudek nemusí mít pro knihu
negativní výsledek. Existuje tu dvojí reakce čtenáře na takovýto verdikt: buď knihu na
základě vyneseného soudu odmítne číst, nebo naopak tento soud vzbudí o knihu zájem.
Kritik zároveň vyvolává svým hodnocením diskuse o knihách a tím i zájem čtenářské
veřejnosti.“39
2.3. Výzkumy čtenářství
Pro účely našeho průzkumu si uveďme některé dílčí výsledky čtenářských výzkumů.
Výzkum čtenářství a čtení v České republice, kterému se věnuje literární vědec a kritik
Jiří Trávníček, shrnuje mimo jiné i údaje o tom, kde si čtenáři obstarávají informace o
knihách. Respondenti měli možnost tří voleb, přičemž výsledkem je průměr všech tří
voleb. Z jeho závěrů40 vyplynulo, že recenzemi v tisku, tedy novinách i časopisech, se
nechává ovlivnit 8 % respondentů. Nejčastější volbou však byly informace od blízkých
a známých (18 %). Trávníček upozorňuje také na fakt, že odpovědi je možné hodnotit
podle vzdělání respondentů – vyšší vzdělání nese s sebou dvojnásobně častěji získávání
informací o knihách prostřednictvím internetu, časopiseckých a novinových recenzí,
nakladatelských katalogů a letáků a také přímo v knihkupectvích. Občané s nižším
vzděláním (bez maturity) trojnásobně častěji než ti, kdo mají vyšší vzdělání, sdělují, že
je informace o knihách nezajímají41.
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Výzkum přináší také mnohé zajímavé závěry42, které mohou ovlivnit prodejnost
knih, sledovanou v této práci. Podle Trávníčkových závěrů 79 % obyvatel České
republiky starších 15 let přečte za rok alespoň jednu knihu, ale pouze 46 % obyvatel
starších 15 let si za rok alespoň jednu knihu koupilo. V průměru si každý z nich koupil
pět knih a vydal za ně 1 214 Kč. Beletristické knihy si čtenáři nejčastěji vybírají v prvé
řadě podle žánru (23 %), až poté podle autora (18 %) nebo doporučení (18 %).
Zajímavostí rovněž je, že roli hraje i vzdělání – čím vyšší vzdělání, tím více čtenář
vybírá podle autora. Poezii u nás čte pouze jedno procento obyvatel starších 15 let.
Nejoblíbenějším autorem se v průzkumu stal Michal Viewegh (6,4 %), mezi prvními
pěti se rovněž umístili Erich Maria Remarque (3,9 %), Dick Francis (3,6 %), Karel
Čapek (3,2 %) a o páté místo se dělí Agatha Christie a Betty MacDonaldová (3 %).
Z hlediska jednotlivých žánrů v průzkumu jako nejčastější převládá současná
beletrie oddechová (14 %), následuje literatura faktu (10 %), klasická beletrie (8 %) a
odborná literatura (7 %). Ze všech knih, které coby česká čtenářská populace za rok
přečteme, tvoří beletrie více než dvě třetiny. Beletrie tedy rozhodně není s plus-minus
25% podílem na počtu všech titulů hegemonem vydavatelským, ale je beze zbytku
hegemonem čtenářským. Čtení knih obecně a čtení knih beletristických se z velké části
překrývá, nicméně z těch, kdo beletristické knihy nečtou, každý osmý tak činí proto, že
čte knihy jiné.43
Podle Trávníčka stojí za pozornost také fakt, že nejčastější způsob nabývání knih je
dárek, přičemž počet těch, kdo knihy dostávají, je o pětinu větší než počet těch, kdo si je
kupují44, což z darování knih činí naši kulturní samozřejmost.
Mluvit o zániku knihy jako takové by tedy bylo příliš definitivní. Kniha jako
médium i jako nositelka kulturní hodnoty bezpochyby přetrvá. Jen je možné, že se
změní její podoba nebo význam. Nicméně už před dvaceti lety Jan Halada napsal:
„Kniha bude i nadále měnit svou podobu, reagovat na technické a společenské impulsy,
vyrovnávat se s konkurencí ostatních médií. Ve své mediální funkci musí svým
uživatelům umožnit přístup k nabízeným informacím, využít všech distribučních kanálů
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a koexistovat s ostatními médii. Budoucnost knihy je i budoucností čtenáře, a proto
četba v sobě ponese prvek kultivace i kratochvíle.“45 Což bezpochyby bude platit i
v dalších letech, nejen příštích dvaceti.
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PRAKTICKÁ ČÁST
3. OBSAHOVÁ ANALÝZA
Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a
intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky
podloženého kladení otázek46. V rámci mediálních studií se řadí mezi metody výzkumu
médií, tedy pracovní postupy, jejichž využitím se lze dobrat objektivizovatelných dat47.
Postup vychází ze sociálně vědních metod měření a kvantifikace a při jeho použití se
mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. Základním rysem
obsahové analýzy je, že kvantifikuje vybrané jevy vyskytující se v obsahu a řadí je do
zvolených kategorií. Charakteristická je také vysoká míra strukturovanosti a s tím
spojený i vysoký stupeň ověřitelnosti.48 Princip metody spočívá ve vymezení
reprezentativního vzorku konkrétního typu mediovaných sdělení, pojmenování jeho
jednotlivých částí či prvků a poté spočítání, kolik položek se ocitlo pod jednotlivými
pojmenováními49. Obsahová analýza umožňuje přesně popsat zkoumaný materiál,
vymezit proporce mezi jednotlivými aspekty, zpochybnit rychlé a falešné soudy a
dovést pozorovatele k úvahám o věcech, které mu vůbec nepřišly na mysl, dokud
neviděl výsledky před sebou50. Mezi základní přednosti této metody patří možnost
zpracovat velké množství textů (nebo jiných mediovaných obsahů) a výsledky podrobit
statistickým analýzám. Výsledky se pak navíc dají precizně a přehledně znázornit
v číselných hodnotách, tabulkách a grafech. Cílem obsahové analýzy je kvantitativní
popis mediovaných obsahů.51
4. CHARAKTERISTIKA KULTURNÍCH RUBRIK ZVOLENÝCH DENÍKŮ
Pro analýzu jsme zvolili periodika tak, aby se jednalo o celostátní deníky, které
obsahují kulturní rubriku, ale necílí primárně na stejného čtenáře a lze od nich tudíž
očekávat rozdílný přístup.
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Z hlediska celostátních deníků se MF Dnes dlouhodobě ve čtenosti drží na druhém
místě (za deníkem Blesk), jeho čtenost se odhaduje na 834 000. Deník Právo
s odstupem zaujímá třetí místo, jeho čtenost se odhaduje na 438 000 na jedno vydání
(údaje za první pololetí roku 2011)52. V nákladu je pořadí podobné, MF Dnes je na
druhém místě (rovněž za deníkem Blesk) s nákladem kolem dvou set tisíc výtisků
denně. Pokud bychom nepočítali Deník, který vychází sice celoplošně, ale
v regionálních mutacích, Právo by bylo také na třetím místě, s průměrným nákladem
okolo 110 000 výtisků (údaje za červen 2011).53
Obr. 1: Čtenost deníků Právo a MF Dnes
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Obr. 2: Odhadovaný náklad deníků Právo a MF Dnes
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Právo obsahuje jednu kulturní stranu, která nemá vždy stejné umístění, zpravidla
bývá přibližně v polovině listu, ale někdy i těsně před koncem. Pouze výjimečně má
kultura dvě strany, pokud se děje něco mimořádně čtenářsky atraktivního (udělování
hudebních nebo filmových cen apod.), potom zpravidla obsahuje i více fotografií.
Literaturu na kulturní straně reflektuje málo, objevuje se spíše v přílohách Víkend (v
pátek) a Café (ve čtvrtek). Příloha Café obsahuje i vložený Salon, tedy literární a
kulturní přílohu, která dříve vycházela samostatně, a v níž je možné články zaměřené na
literaturu najít nejčastěji. Málokdy se jedná přímo o recenze, velmi častá je prezentace
knih pomocí rozhovorů s autorem. Často také uveřejňují žebříčky nejprodávanějších
knih, hudebních alb a nejnavštěvovanějších filmů. Hodnocení knih (stejně jako
ostatních kulturních událostí) uvádí v procentech. Literární recenze dlouhodobě píše
především František Cinger, literatuře se v současné době příležitostně věnují také
Kateřina Hejdová, Klára Kolářová, Peter Kováč, Jana Červenková, Štěpán Kučera,
Tereza Šimůnková, Kateřina Farná, Michal Šanda a Štefan Švec.
MF Dnes obsahuje zpravidla dvě kulturní strany, pouze výjimečně tři. Její umístění
je rovněž pohyblivé, většinou bývá v samostatném sešitě se sportem. Kulturní
zpravodajství a tipy se objevují také v příloze City (vychází v úterý). Literárním
recenzím se věnuje nepravidelně, větší prostor dostávají hudební a filmové recenze.
Kromě hlavních článků uveřejňují také krátké zprávy ze všech oblastí kultury.
Hodnocení uvádí, stejně jako Právo, v procentech. Literatuře se v rámci kulturní rubriky
věnují výhradně Klára Kubíčková a Alena Slezáková.
4.1. Literární recenze na stránkách zvolených deníků
V průzkumu budeme mimo jiné sledovat, jaké tituly si deníky vybírají k recenzi.
Jelikož jsme zvolili tituly, které necílí na stejné čtenáře, vycházíme z předpokladu, že
jejich kritéria se budou odlišovat. Na to, jaká kritéria hrají roli při volbě recenzované
knihy, jsme se proto zeptali stěžejních autorů literárních recenzí v Právu i MF Dnes,
Františka Cingera a Kláry Kubíčkové.
Podle Františka Cingera deník Právo sleduje knižní veletrhy, festivaly nebo literární
ceny a snaží se nabídnout čtenářům co nejvíce informací o tom, co zrovna český trh
nabízí. Kritériem pro něj není jen prodejnost, ale především kvalita textu, zajímavost
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tématu, snaha připomenout i starší tituly nejen české, ale i světové. Vliv má také jméno
autora. „Nevolíme k informaci o knize jen žánr klasické recenze, ta pomalu snad nejvíc
ustupuje, ale i rozhovoru, anotace, komentované anotace, zprávy,“ uvedl Cinger.
„Snažíme se, v rámci možností, o připomínání nejen prozaických děl románových,
společenských, současných, historických, povídkových souborů, ale i témat
historických, filozofických, životopisných monografií. Prakticky bez ohledu na
skutečnost, jde-li o českého či překladového autora. Nicméně nesledovat nebo dokonce
ignorovat čtenářský výběr nelze. Snažíme se psát pro čtenáře o tom, co je zajímá. Nejen
co si myslíme, že by se měli dozvědět.“ Při výběru titulu k recenzi se on sám zajímá
hlavně o téma, kvalitu, objevnost nebo zkušenost z oslovení světového publika. „Jestliže
některé knihy vycházejí ve dvaceti, třiceti zemích, tak je to samo doporučení se na ně
podívat.“ Rovněž přiznává, že Právo věnuje cíleně velkou pozornost soudobé české
literatuře. „Ale nevnímám to jako chybu. Píšeme přece jen především pro českého
čtenáře,“ říká František Cinger.54
Klára Kubíčková z MF Dnes naopak tvrdí, že pokud dávají přednost české literatuře,
není to záměrně. „Nedá se říct, že bychom upřednostňovali českou literaturu, možná
lehce ano, ale ne nijak cíleně nebo na to alespoň není tlak,“ říká. K prodejnosti se podle
ní samozřejmě přihlíží, ale neznamená to, že by nepsali o knihách, které se prodávají
těžko. Při výběru titulu hraje roli mnoho faktorů. „Jsou knihy, na které se cíleně čeká –
například když jejich autor už dříve dostal ocenění, byl mezi nejprodávanějšími nebo se
dotknul něčeho, co vyvolalo poprask.“ Podle Kubíčkové se to z autorů týká zejména
Michala Viewegha, aktuálně také Joanne Rowlingové, byl to i případ bestselleru
Padesát odstínů šedi. Momentálně je nejočekávanější nová kniha Terezy Boučkové, což
je právě případ, kdy se autor v minulosti dotknul kontroverzního tématu. „Recenzujeme
také méně prodávané autory, kteří jsou cenění – například Jaroslav Rudiš, Jáchym
Topol nebo Petra Hůlová,“ říká Klára Kubíčková.55
Zda těmto kritériím odpovídají také recenze z let 2002, 2006 a 2010, se v této práci
pokusíme zjistit. Dostávaly v Právu větší prostor české knihy? Hodnotily knihy nejen
recenzemi, ale také prostřednictvím jiných žánrů? Dávala MF Dnes přednost knihám, u
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nichž se dal čtenářský úspěch předem očekávat? Recenzovala autory oceňované nebo
kontroverzní? Na tyto a další otázky budeme hledat odpověď.
5. TEORIE PRŮZKUMU
5.1. Metodika průzkumu
Recenze jsme vyhledávali pomocí archivu monitorovací firmy Newton Media
Search, a to konkrétně 11. února 2013. V případě deníku MF Dnes jsme využili rubriku
„kultura“ a klíčová slova „recenze“ a „kniha“ (vyhledávání – všude: recenze, v textu:
kniha, zdroj: MF Dnes, rubrika: kultura). Deník MF Dnes totiž klíčová slova uvádí na
konci všech recenzí, pokud se jedná například o divadelní představení, na konci recenze
lze najít spojení „recenze: divadlo“ a podobně. V případě literatury je klíčovým slovem
kniha. Pro deník Právo jsme použili vyhledávání v textu: kniha, zdroj: Právo, rubrika:
kultura. Na rozdíl od deníku MF Dnes nepoužívá deník Právo klíčové slovo „recenze“
na konci článku, bylo tedy nutné jednotlivé záznamy poté projít a recenze vyhledat.
Tomu odpovídá větší počet nerelevantních záznamů ve srovnání s MF Dnes.
Jednotlivé záznamy jsme poté prošli a zařadili do žánrových a jazykových kategorií.
5.2. Zařazení do žánrových kategorií
Se zařazením do žánru mají, jak mnohdy přiznávají, někdy problém i recenzenti
sami. V mnoha recenzích se píše, že daná kniha stojí na pomezí několika žánrů. Pro
účely této práce jsme vytvořili osm kategorií, do kterých budeme daná díla řadit podle
následujících pravidel.
Zcela jednoznačné jsou žánry, jež se vyznačují specifickou formou.
Do kategorie poezie56 jsou řazena všechna díla ve verších. Jednalo se ve většině
případů o básnické sbírky, v několika případech šlo o sborníky písňových textů.
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Literární druh vyznačující se volnou, zejména jazykovou imaginací ve formě verše. (MOCNÁ, D.
Encyklopedie literárních žánrů. S. 463)
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Jednoznačné je také drama57, převážně se jednalo o soubory her jednoho autora,
ojediněle se vyskytl scénář.
Některé žánry se vyskytovaly spíše výjimečně, přesto je nutné řadit je kvůli jejich
specifičnosti do samostatné kategorie. Je to konkrétně případ komiksů58 a slovníků.
Do kategorie próza59 řadíme tradiční beletristické žánry jako romány60 (detektivní,
fantasy, dobrodružné, historické, humoristické, science fiction a podobně), povídkové
soubory, novely a pohádky. Sporné bylo pouze zařazení románu napsaného podle
skutečných událostí, pokud se však jednalo o románové zpracování pouze s použitím
reálného motivu, řadili jsme jej do kategorie próza.
Nejvíce sporné bylo rozdělení kategorie literatura faktu61. Do ní by se dala zařadit
většina ostatních recenzí, pro účely této práce proto použijeme několik samostatných
podkategorií. Do kategorie nazvané literatura faktu jsme řadili nejčastěji publikace
s historickou a dějinnou tematikou, odborné texty a encyklopedie.
Z literatury faktu jsme vyčlenili dvě kategorie – monografie62 a interview,
(auto)biografie63 a vzpomínky64.
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bilancuje své skutky a zážitky, předává individualizovaný obraz vlastní zkušenosti, svého tvůrčího a
lidského vývoje. Autobiografie – na rozdíl od fabulovaného autobiografického románu – spadá
k umělecké literatuře faktu a bazíruje na dokumentární věrohodnosti sdělení o reálné osobě. (MOCNÁ, D.
Encyklopedie literárních žánrů. S. 28)
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Paměti – synonymum memoáry, bývá někdy pojímáno i v širším významu jako souhrnné označení pro
paměti, vzpomínky, deník a autobiografii. Vzpomínkové vyprávění zaměřené především na prostředí a
osobnosti, které autor poznal, a na události, jichž byl svědkem. (MOCNÁ, D. Encyklopedie literárních
žánrů. S. 436)

24
Jako monografie jsme řadili sborníky (představující dílo fotografa, umělce apod.),
monotematické publikace (průvodce, památky daného města, příběh kapely apod.). Jako
interview řadíme všechny knihy psané formou knižního rozhovoru (nebo pokud tato
forma knize výrazně dominuje). Interview se převážně vztahují k jednomu tématu, proto
je řadíme k monografiím.
Do biografií a autobiografií řadíme publikace, které představují životní příběh
nějaké osobnosti. Jako podkategorii jsme zvolili vzpomínky, kam řadíme knihy, v nichž
autoři vzpomínají pouze na určitou událost, nikoliv na celý svůj život. Některé tituly
stojí přesně na hranici mezi oběma podkategoriemi, například když syn Oty Pavla
vzpomíná na své dětství se slavným otcem. Proto biografie i vzpomínky řadíme do
jedné kategorie.
Všechny kategorie literatury faktu se často prolínají. Pokud bylo zařazení sporné,
řídili jsme se převládajícím žánrem. Velmi často se objevují sborníky fotografů, pokud
se publikace zaměřuje převážně na dílo, řadíme ho jako monografii, pokud se věnuje
více životnímu příběhu fotografa, řadíme ho jako biografii. Na pomezí stojí sborníky,
které sestavil umělec sám (například fotografka Dagmar Hochová v knize Konec
chleba, počátek kamení...), i tady se řídíme převládajícím žánrem. Analogický postup
uplatňujeme v případě publikací o hudebních skupinách. Ty se většinou věnují dílu
skupiny, nikoliv životům jednotlivých členů, řadíme je tedy jako monografie. Jako
biografie řadíme i publikace o historických osobnostech, které se samozřejmě nevyhnou
popisu doby, v níž daná osobnost žila, a hraničí tedy s literaturou faktu. V jednom
případě se objevila kniha sestavená z dopisů, jednalo se o dopisy vzpomínající na jednu
událost, zařadili jsme tedy knihu jako vzpomínky. Velmi sporné bylo řazení některých
interview, pokud hraničily s biografií, ovšem žádné se nevěnovalo pouze životu dané
osobnosti, řadíme je tedy podle formy jako rozhovory.
5.3. Zařazení do jazykových kategorií
Jazykové rozdělení bylo oproti žánrům jednoznačnější. Autory jsme řadili podle
národnosti, nikoliv podle jazyka, v jakém je dané dílo napsáno. Samostatně tedy
členíme knihy psané anglicky na americké, britské, ojediněle se vyskytují i australské
nebo jihoafrické. Podobně je to v případě knih psaných ve španělštině (španělské,
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kolumbijské, chilské apod.) nebo němčině (německé, rakouské). Hledisko národnosti
uplatňujeme také v případě, že autor píše jiným než mateřským jazykem. Například
román Milana Kundery tedy řadíme jako český, nikoliv francouzský. V kategorii
biografických publikací řadíme dílo podle národnosti autora i v případě, pokud píše o
osobnosti jiné národnosti. Kategorii „kolektiv“ využíváme jako samostatnou pouze
v případě, že se jedná o autory různých národností.
5.4. Žebříček prodejnosti
Údaje z jednotlivých ročníků budeme porovnávat s žebříčkem prodejnosti knih
Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který je zveřejňován každý týden na webových
stránkách65. Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) byl poprvé založen v roce
1879, svou činnost obnovil v roce 1990. Mezi jeho aktivity patří organizace veletrhu
Svět knihy, pořádání Ceny Jiřího Ortena pro mladé autory nebo tvorba bibliografické
databáze vydaných knih. SČKN také každý týden zveřejňuje žebříčky papírových i
elektronických titulů, pro účely našeho průzkumu však budeme využívat jen žebříček
papírových titulů. Jedná se o jediný reprezentativní žebříček, který je u nás k dispozici,
podobné žebříčky zveřejňují také mnohá knihkupectví, nicméně SČKN vyhodnocuje
údaje z více knihkupectví. Žebříček existuje od roku 2002, čemuž jsme také byli nuceni
přizpůsobit obsah průzkumu.
Žebříček se v této podobě dělí na tři kategorie, a to beletrie, naučné a dětské.
Hranice mezi kategoriemi někdy kolísá, výjimečně se proto může stát, že se stejná kniha
objeví v různých kategoriích. Někdy se liší také počet příček, které se zveřejňují, v
naprosté většině případů je to deset v každé kategorii, ojediněle se však objeví například
patnáct nebo i více příček.
Předpokládáme, že nejvíce z recenzovaných knih se objeví v kategorii beletrie, kam
SČKN řadí i knihy, které jsme pro účely průzkumu zařadili jako biografie, monografie
nebo poezii. Knih v ostatních kategoriích očekáváme méně. Oba deníky recenzují
množství faktografických titulů, z čtenářských výzkumů Jiřího Trávníčka však vyplývá,
že pro odborné knihy chodí lidé častěji do knihovny. U dětských titulů je recenzí velmi
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málo, což lze přičíst faktu, že dětská literatura až na výjimky nepodléhá aktuálním
trendům (mezi evergreeny v žebříčku SČKN bez ohledu na ročník patří například Malý
princ nebo Krteček).
6. ANALÝZA RECENZÍ DENÍKU MF DNES
6.1. Ročník 2002
V databázi bylo nalezeno celkem 106 záznamů. V grafu (viz Tabulka č. 1) uvádíme
počet záznamů za jednotlivé měsíce.
Při bližším zkoumání se jich celkem 15 ukázalo jako nerelevantní (odkazovaly na
film, divadlo, výstavu, kulturní servis apod.). Z ostatních 91 záznamů se navíc v osmi
případech nejednalo o recenzi, ale o články, rozhovory s autory nebo glosy.
K analýze nám tedy sloužilo zbývajících 83 recenzí.
6.1.1. Žánry
Většina ze zkoumaných recenzí se věnovala literatuře faktu, jednalo se celkem o
26 titulů. Téměř shodný počet, 25 recenzí, se týkalo prózy. Celkem 18 recenzovaných
knih spadá do kategorie monografie nebo interview, knihy (auto)biografické nebo
vzpomínkové byly recenzovány v osmi textech. Poezie je zastoupena pěti tituly, jednou
se objevilo také drama. Jednotlivé žánry uvádíme v tabulce (viz Tabulka č. 2).

6.1.2. Jazyky
Velmi výrazně dominuje literatura česká, celkem se jí věnuje 51 recenzí (z toho
je čtrnáct na monografii nebo interview, třináct na literaturu faktu, dvanáct na prózu,
osm na (auto)biografii nebo vzpomínky a čtyři na poezii).
S velkým odstupem následuje literatura v angličtině, kdybychom ji sečetli,
recenzováno bylo celkem 17 titulů. Při bližším rozdělení bylo sedm recenzí na dílo
britského autora (z toho tři na prózu, jedna na poezii a tři na literaturu faktu). Literatura
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americká byla recenzována celkem devětkrát (z toho čtyřikrát próza, dvakrát literatura
faktu, dvakrát monografie nebo interview a jednou drama). Jednou se objevuje román
jihoafrického autora.
Literatura německá je zastoupena čtyřmi tituly, z nichž všechny spadají do
kategorie literatura faktu.
Ve třech případech jde o italská díla, z nichž dvě napsal stejný autor (Umberto
Eco). Jedná se o jeden román a dvě faktografické publikace.
Po dvou recenzích mají díla nizozemská (próza a monografie nebo interview) a
ruská (próza a literatura faktu). Shodně jednou recenzí jsou zastoupeny literatura
maďarská (literatura faktu), francouzská (próza), slovenská (monografie) a polská
(próza).
Rozdělení dle jazyků uvádíme v tabulce (viz Tabulka č. 3).
6.1.3. Žebříček prodejnosti
Z recenzovaných knih se v žebříčku prodejnosti SČKN za rok 2002 umístilo
celkem sedmnáct titulů. Sedm z umístěných titulů se nacházelo v kategorii naučné,
deset v beletrii. Z dětských knih se neumístila žádná, recenzována však byla pouze
jedna (viz Tabulka č. 4).
Nejúspěšnější z hlediska počtu umístění jsou české knihy.
Nejúspěšnější podle počtu umístění je román Michala Viewegha Báječná léta
s Klausem. Celkem se v žebříčku umístil čtrnáctkrát, nepřetržitě v týdnech 18. až 30. a
poté ještě jednou ve 33. týdnu, z toho jednou na devátém, jednou na šestém, jednou na
druhém a jedenáctkrát na prvním místě. Recenzován byl 6. května, což odpovídá 19.
týdnu, kdy byl v žebříčku na prvním místě. Poprvé se umístil o týden dříve, konkrétně
na místě devátém.
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O tři umístění méně, celkem jedenáct, má na kontě biografie Nataši Gollové od
Aleše Cibulky. Umístila se nepřetržitě v 17. až 24. týdnu a poté ještě ve 26., 28. a 49.
týdnu. Celkově byla čtyřikrát na šestém, jednou na čtvrtém, dvakrát na třetím, dvakrát
na druhém a dvakrát na prvním místě. Recenzována byla 10. května, tedy v 19. týdnu,
kdy se umístila na čtvrtém místě. Kniha figurovala v žebříčku již ve dvou předchozích
týdnech, v obou na prvním místě.
Pomyslnou třetí příčku s odstupem zaujímá česká spisovatelka Martina
Formanová s románem Skladatelka voňavého prádla. Umístila se celkem šestkrát,
nepřetržitě mezi 13. až 18. týdnem, jednou na třináctém, jednou na pátém, jednou na
čtvrtém a třikrát na druhém místě. Recenzována byla ve 14. týdnu, konkrétně 6. dubna,
kdy se umístila na druhém místě. V žebříčku se objevila poprvé o týden dříve, a to na
místě pátém.
Pozoruhodné je umístění naučné historické publikace Dějiny zemí Koruny české
XIV, jejímž autorem je historik Antonín Klimek. Tento konkrétní svazek se věnuje
období první republiky. V žebříku v kategorii naučné se objevil celkem pětkrát, jednou
na osmém, jednou na čtvrtém, jednou na třetím, jednou na druhém a jednou na prvním
místě. Umístil se nepřetržitě v týdnech 25. až 28. a poté ještě jednou ve 30. týdnu.
Přitom recenzován byl výrazně později, konkrétně 13. listopadu, což by odpovídalo 46.
týdnu.
Román italského spisovatele a lingvisty Umberta Eca Baudolino se umístil
celkem třikrát, dvakrát na pátém a jednou na prvním místě. Poprvé se v žebříčku objevil
ve 3. týdnu, kdy na něj také vyšla recenze (konkrétně 18. ledna), a to na prvním místě.
Poté se umístil ještě jednou v 7. a jednou ve 34. týdnu.
Román české autorky Hany Andronikové Zvuk slunečních hodin se umístil také
třikrát, jednou na devátém, jednou na osmém a jednou na pátém místě. Recenze na něj
vyšla 20. dubna, což odpovídá 16. týdnu. Kniha se přitom umístila až poté, konkrétně
v 18., 25. a 33. týdnu.
Knižní interview Já jsem oves, rozhovor Pavla Kosatíka s Madlou Vaculíkovou,
se umístilo dvakrát, ve 46. a 47. týdnu, jednou na desátém a jednou na devátém místě.
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Recenze na něj vyšla ve 49. týdnu, konkrétně 2. prosince, tedy až dva týdny poté, co se
kniha v žebříčku objevila.
Dvě umístění má na pomyslném kontě další kniha v kategorii naučné, historická
publikace Historie Židů v Čechách a na Moravě historika Tomáše Pěkného. Umístila se
ve 3. týdnu a poté ještě v 16. týdnu, jednou na pátém a jednou na čtrnáctém místě.
Recenze na ni vyšla 25. ledna, tedy ve 4. týdnu, kdy se v žebříčku neobjevila, umístila
se však o týden dříve na pátém místě.
Román ruského prozaika Vladimira Nabokova Ve znamení levobočka se také
umístil dvakrát, v obou případech na sedmém místě, a to ve 23. a 24. týdnu. Recenzován
byl 29. července, což odpovídá 31. týdnu, tedy dlouho poté, kdy se kniha v žebříčku
objevila.
V kategorii naučné se objevil i další svazek Dějin zemí Koruny české, konkrétně
X. svazek, který se věnuje druhé polovině 18. století. Autory jsou historikové Pavel
Bělina, Jiří Kaše a Jan P. Kučera. Kniha se umístila jednou, ve 3. týdnu na místě
čtvrtém. Recenzována byla až dlouho poté, konkrétně 2. března, což by odpovídalo 9.
týdnu.
U všech zbývajících titulů neodpovídá datum recenze jejich umístění v žebříčku
prodejnosti. Ve dvou případech recenze předcházela umístění. Biografie Evžena
Savojského od českého historika Víta Vlnase byla recenzována 5. dubna, tedy ve 14.
týdnu, přičemž v žebříčku se umístila v 17. týdnu, a to v kategorii naučné na místě
pátém. Román Velký podvod francouzského autora Thierryho Meyssana byl recenzován
3. září, tedy ve 36. týdnu, zatímco v žebříčku se objevil až dlouho poté, konkrétně ve
43. týdnu na místě osmém.
U ostatních titulů, které se v žebříčku objevily pouze jednou, vyšla recenze poté,
co se umístily. Knižní interview Dany Emingerové s Viktorem Fischlem Dva životy
bylo recenzováno 8. června, což odpovídá 23. týdnu, přičemž v žebříčku se objevilo
v týdnu předchozím, a to na místě desátém. Rovněž interview Červená kráva (rozhovor
Karla Hvížďaly s Karolem Sidonem), bylo recenzováno 11. června, což by odpovídalo
24. týdnu, v žebříčku se také umístilo v předchozím týdnu, a to na místě šestém.
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Historická publikace Černá smrt v Evropě německého historika Klause
Bergdolta se umístila ve 24. týdnu na místě osmém v kategorii naučné, recenzována
byla až výrazně později, 8. listopadu, což by odpovídalo 45. týdnu. Rovněž v kategorii
naučné se umístila publikace Bod obratu amerického fyzika Fritjofa Capry, konkrétně
ve 24. týdnu na místě desátém, recenzována byla 22. června, tedy v týdnu předchozím.
A v kategorii naučné figurovala také kniha českého historika Chaima Potoka Putování
(Dějiny Židů). Recenzována byla 30. listopadu, což by odpovídalo 48. týdnu, umístila se
však výrazně dříve, a to ve 39. týdnu na místě třetím.
6.2. Ročník 2006
V databázi bylo nalezeno celkem 52 záznamů. V tabulce uvádíme počet záznamů za
jednotlivé měsíce (viz Tabulka č. 5). Z nich se při bližším zkoumání jeden ukázal být
nerelevantní (odkazoval na divadelní představení), jeden byl duplicitní. Ze zbylých
padesáti záznamů byl jeden rozhovor s autorem.
K analýze nám tedy posloužilo 49 recenzí.
6.2.1. Žánry
Dominantním žánrem byla s velkou převahou próza. Věnovalo se jí celkem 28
recenzí. V osmi recenzích byla kritika díla (auto)biografického nebo vzpomínkového.
Shodně po šesti recenzích bylo napsáno na žánry monografie, interview a literatura
faktu. Jednou se objevil slovník, konkrétně Slovník nespisovné češtiny, který žánrově
neodpovídal literatuře faktu. Poezii se nevěnovala žádná recenze. (viz Tabulka č. 6)

6.2.2. Jazyky
Celkově dominují recenze české literatury, kterých je v daném ročníku šestnáct,
tedy bezmála třetina všech recenzí. Sedm recenzí se týkalo české prózy, tři české
(auto)biografie nebo vzpomínek, dvě české monografie, tři české literatury faktu a jedna
českého slovníku.

31
Pokud bychom sečetli literaturu psanou v angličtině, převýšila by literaturu českou –
celkem se jí věnovalo 17 recenzí. Pro lepší orientaci ji však dělíme na americkou a
britskou. V tomto ročníku se objevuje také jedna recenze na knihu australskou,
konkrétně vzpomínkovou. Z amerických titulů bylo recenzováno pět prozaických a
jeden monografický. Mezi britskými tituly dominuje próza (7 recenzí), po jedné recenzi
jsou zastoupeny kategorie biografie a vzpomínky, monografie a interview a literatura
faktu.
Shodně pět recenzí se věnuje literatuře francouzské (čtyři prózy, jedno
interview) a literatuře německé (jedna próza, dvě biografie a dva tituly literatury faktu).
Z ostatních jazyků je zastoupena vždy jedna recenze. V případě rakouské,
dánské, japonské a brazilské literatury je to próza, v případě polské literatury se jedná o
biografii.
Výjimku tvoří kolektivní monografie Islám, na které se podíleli arabisté různých
národností. (viz Tabulka č. 7)
6.2.3. Žebříček prodejnosti
V žebříčku prodejnosti knih podle SČKN za rok 2006 se umístilo alespoň jednou
celkem jedenáct recenzovaných knih. (viz Tabulka č. 8)
Nejúspěšnější z hlediska umístění v žebříčku jsou tituly české prózy.
Nejvíc umístění má deník Michala Viewegha Báječný rok, tedy autorovy
deníkové zápisky z roku 2005. Umístil se celkem patnáctkrát, ovšem ani jednou na
prvním místě. V žebříčku figuroval nepřetržitě mezi 18. a 32. týdnem, dvakrát se umístil
na devátém, jednou na sedmém, dvakrát na šestém, dvakrát na pátém, dvakrát na
čtvrtém a šestkrát na třetím místě. Recenze na knihu vyšla 9. května, což v žebříčku
odpovídá 19. týdnu, kdy byla kniha v žebříčku již podruhé, v obou případech na třetím
místě.
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Z hlediska pořadí byl úspěšnější spisovatel Petr Šabach s novelou Občanský
průkaz. V žebříčku se umístil celkem třináctkrát, nepřetržitě mezi 36. a 47. týdnem a
poté ještě jednou v 52. týdnu, z toho dvakrát na devátém, jednou na šestém, jednou na
čtvrtém, dvakrát na třetím, jednou na druhém a šestkrát na prvním místě. Recenze na
Občanský průkaz vyšla v 37. týdnu, konkrétně 11. září, kdy byla kniha na prvním místě.
V žebříčku se poprvé objevila o týden dříve, a to na místě třetím.
Třetím nejúspěšnějším titulem, ovšem s výrazným odstupem, je detektivka
Rozkazem britského autora Dicka Francise. V žebříčku se objevovala nepřetržitě mezi
46. a 52. týdnem, tedy celkem sedmkrát, z toho se umístila jednou na čtvrtém, dvakrát
na druhém a čtyřikrát na prvním místě. Recenze na knihu vyšla 27. listopadu, což
odpovídá 48. týdnu, kdy byla kniha na prvním místě. Umístila se již potřetí, také v obou
předchozích týdnech byla na prvním místě.
Kniha Ireny Douskové Oněgin byl Rusák, pokračování úspěšného románu Hrdý
Budžes, se umístila celkem pětkrát, nepřetržitě v týdnech 14. až 17. a poté ještě jednou
ve 25. týdnu. Celkově byla jednou šestá, jednou pátá, jednou čtvrtá a dvakrát druhá.
Recenzována byla 10. dubna, což odpovídá 15. týdnu, kdy se umístila druhá. V žebříčku
se objevila poprvé předchozí týden, konkrétně na místě čtvrtém.
Román Jako řeka, jež plyne brazilského autora Paula Coelha se umístil čtyřikrát,
nepřetržitě mezi 39. a 42. týdnem, z toho jednou na devátém, jednou na pátém, jednou
na čtvrtém a jednou na druhém místě. Recenze na knihu vyšla ve 21. týdnu, konkrétně
23. května, tedy dlouho předtím, než se kniha v žebříčku poprvé objevila.
U zbývajících titulů, které se umístily dvakrát nebo jednou, recenze odpovídala
umístění pouze ve dvou případech. Publikace Bono o Bonovi, psaná formou
interview francouzským novinářem Michkou Assayasem, byla recenzována 14. února,
tedy v 7. týdnu, kdy se umístila na sedmém místě. V žebříčku se poté objevila ještě
jednou, rovněž na sedmém místě. Shodu najdeme i u vzpomínkové knihy Amerika bez
iluzí bývalého zpravodaje Českého rozhlasu ve Washingtonu Miroslava Konvaliny. Ta
se umístila pouze jednou, ve 42. týdnu, a to na místě sedmém. Recenzována byla ve
stejném týdnu, konkrétně 20. října.
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V případě ostatních umístěných knih recenze neodpovídá jejich umístění. Román
Věry Noskové Bereme, co je byl recenzován 11. ledna, což odpovídá druhému týdnu.
Přitom v žebříčku se objevil až výrazně později, konkrétně ve 29. týdnu, a to na místě
osmém. Rovněž autobiografická kniha německé autorky Lisy Moosové Poprvé a pak
pořád znovu se umístila s výrazným odstupem, ve 35. týdnu na sedmém místě, přitom
recenzována byla 20. března, což odpovídá 12. týdnu. Menší odstup je v případě
románu Vzpoura oceánů německého autora Franka Schätzinga. Recenze na něj vyšla
28. dubna, tedy v 17. týdnu. V žebříčku se umístil až v týdnu 22., a to na šestém místě.
Jediná z umístěných knih, která svou recenzi předběhla, je román japonského
autora Harukiho Murakamiho Kafka na pobřeží. Umístila se celkem dvakrát, ve 43. a
44. týdnu, jednou na čtvrtém a jednou na druhém místě. Recenzována byla o dva týdny
později, ve 46. týdnu.
6.3. Ročník 2010
Výsledkem bylo celkem 72 záznamů, které klíčová slova obsahovaly. V tabulce
uvádíme počet záznamů za jednotlivé měsíce (viz Tabulka č. 9).
Z uvedených 72 záznamů se při bližším zkoumání šest ukázalo jako úplně
nerelevantní (odkazovaly na výstavu nebo film). Další čtyři záznamy sice s literaturou
souvisely, ale nešlo o recenze, spíše o zprávy.
K analýze nám tedy posloužilo zbývajících 62 záznamů.
6.3.1. Žánry
Z hlediska žánrů má dominantní zastoupení próza, věnuje se jí celkem 47
recenzí. Pěti recenzemi je zastoupena kategorie (auto)biografie a vzpomínky, čtyři
recenze byly publikovány na monografii nebo interview. Pět recenzí se věnuje poezii,
jednou se vyskytla také recenze na komiks. Literatura faktu se tentokrát neobjevuje. (viz
Tabulka č. 10)
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6.3.2. Jazyky
Při rozdělení podle jazyků převládá literatura česká, kterou zastupuje 27 recenzí
(šestnáctkrát próza, třikrát (auto)biografie a vzpomínky, čtyřikrát monografie nebo
interview a čtyřikrát poezie). Následuje literatura angloamerická, které se věnovalo 24
recenzí, konkrétně šestnáct literatuře americké (patnáctkrát próza, jednou komiks) a
devět literatuře britské (osmkrát próza, jednou (auto)biografie a vzpomínky).
Překvapivě se dvě recenze věnují literatuře čínské (dvakrát próza). Ostatní národnosti
jsou zastoupeny jednou recenzí, konkrétně to jsou literatury srbská (próza), francouzská
(poezie), rakouská (próza), belgická (próza), polská (próza), japonská (próza) a ruská
((auto)biografie a vzpomínky). (viz Tabulka č. 11)
6.3.3. Žebříček prodejnosti
Z recenzovaných knih se jich v žebříčku umístilo celkem osmnáct. (viz Tabulka
č. 12)
Bestseller Dana Browna Ztracený symbol se z recenzovaných knih umístil
s velkým předstihem nejčastěji. Recenze na něj vyšla 10. února, tedy v 6. týdnu, kdy byl
na prvním místě. Ztracený symbol se umístil poprvé v 5. týdnu (na druhém místě), poté
nepřetržitě až do 28. týdne, z toho dvakrát na devátém, jednou na sedmém, jednou na
šestém, jednou na čtvrtém, třikrát na třetím, devětkrát na druhém a sedmkrát na prvním
místě. V žebříčku se objevil poté ještě 31., 35., 37. a 49. týden, ale už pouze na osmém,
desátém, pátém a sedmém místě, přičemž umístění ve 49. týdnu už by bylo možné
přičíst předvánočnímu trhu.
Z českých knih se nejčastěji umístil Michal Viewegh. Recenze na jeho román
Biomanželka vyšla 27. září, tedy ve 39. týdnu, kdy se v žebříčku umístil poprvé a hned
na prvním místě. Biomanželka figurovala v žebříčku nepřetržitě od 39. do 52. týdne,
z toho jednou na devátém, jednou na třetím, dvakrát na druhém a desetkrát na prvním
místě.
Brazilský autor Paulo Coelho se u nás prodává dobře, jeho román Valkýry tedy
není výjimkou. Umístil se nepřetržitě mezi 42. a 52. týdnem, tedy celkem jedenáctkrát,
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ale nikdy ne na prvním místě, jednou byl devátý, dvakrát pátý, jednou čtvrtý, čtyřikrát
třetí a dvakrát druhý. Recenze na něj vyšla 10. listopadu, tedy ve 45. týdnu, kdy byl
román na druhé příčce.
Vyrovnaný účet, poslední kniha Dicka Francise (zemřel v únoru 2010), kterou
napsal společně se synem Felixem, se umístila celkem desetkrát, z toho šestkrát na
prvním místě a jednou na druhém, třetím, šestém a desátém místě. Nepřetržitě byla
v žebříčku ve 12. až 20. týdnu, poté ještě jednou ve 25. týdnu (10. místo). Recenzována
byla 15. dubna, což odpovídá 15. týdnu, kdy byl román Vyrovnaný účet již počtvrté za
sebou na prvním místě.
Populární americká autorka Joy Fieldingová se umístila celkem sedmkrát,
nepřetržitě ve 28. až 34. týdnu, z toho dvakrát na prvním, jednou na třetím, dvakrát na
pátém, jednou na sedmém a jednou na devátém místě. Recenze na její román Ještě mě
nezabíjej byla publikována až 7. září (36. týden), tedy více než dva týdny poté, kdy už
kniha v žebříčku nefigurovala.
Ani jedna z recenzí na prvních pět nejúspěšnějších knih paradoxně nebyla
pochvalná, na román Valkýry byla dokonce vysloveně negativní, ostatní byly hodnoceny
jako průměrné.
U některých knih je možné předpokládat, že reagovala spíše recenze na jejich
prodejnost, než naopak.
Recenze na knihu Poslední noc na Klikaté řece Johna Irvinga vyšla 13. prosince,
v 50. týdnu, kdy byla kniha na třetím místě. Umístila se i dva týdny před a dva týdny po
recenzi, ne však lépe než na třetím místě. Kniha Proč nejsem papež Haliny Pawlowské
se umístila dvakrát, v 50. a 51. týdnu (čtvrté a sedmé místo), přičemž recenze na ni
vyšla 27. prosince, tedy v 52. týdnu. Povídkový soubor Po otřesech Harukiho
Murakamiho se také umístil dvakrát, ve 45. a 46. týdnu (dvakrát desáté místo), recenze
na něj však vyšla tři týdny poté, konkrétně 9. prosince. Sborník písní Jaromíra Nohavici
Chtěl jsem jí zazpívat se umístil ve 37. týdnu na šestém a ve 39. týdnu na sedmém místě,
jeho třetí

- a paradoxně nejhorší – umístění ve 41. týdnu (9. místo) se shoduje

s publikováním recenze (14. října).
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Román Společník autora bestsellerů Johna Grishama byl recenzován 25. března
(12. týden), přičemž v žebříčku se objevil v 9. a 10. týdnu (shodně na třetím místě).
Kniha Strážci občanského dobra Petry Hůlové se umístila na devátém místě týden
předtím, než na ni vyšla recenze (11. května), kniha Města na planině Cormaca
McCarthyho svou recenzi předběhla dokonce o šest týdnů, umístila se v 16. týdnu
(deváté místo), zatímco recenzována byla až 3. června, což by odpovídalo 22. týdnu.
Kniha Hora duše čínského držitele Nobelovy ceny Gao Xingjiana se poprvé objevila ve
23. týdnu na devátém místě. Recenze na ni vyšla o týden později, konkrétně 17. června,
poté se kniha umístila ještě jednou na devátém místě, a to ve 26. týdnu.
U některých knih lze sledovat i opačný postup, tedy nejdřív vyšla recenze, poté
se kniha objevila v žebříčku prodejnosti. Je to případ knih Povídky o mužích
(recenzována 17. června / 24. týden, umístila se ve 26. týdnu na osmém místě) a Konec
punku v Helsinkách (recenzována 14. října / 41. týden, umístila se ve 41. týdnu na
osmém a ve 43. týdnu na devátém místě).
V dětské kategorii se v žebříčku objevily pouze dvě recenzované knihy.
Kniha Krátký druhý život Bree Tannerové od Stephanie Meyerové se umístila
devětkrát, nepřetržitě od 26. do 34. týdne, z toho jednou na čtvrtém, šestkrát na druhém
a dvakrát na prvním místě. Recenzována byla 8. července, tedy ve 27. týdnu, kdy byla
kniha na prvním místě, zatímco v předchozím týdnu – kdy se umístila poprvé – na místě
druhém.
Úspěšnější byla kniha Zdeňka Svěráka Pan Buřtík a Pan Špejlička, která se
umístila třináctkrát, nepřetržitě mezi 40. a 52. týdnem, z toho jednou na třetím, pětkrát
na druhém a sedmkrát na prvním místě. Recenze na Svěrákovu knihu vyšla 12. října,
což odpovídá 41. týdnu, kdy se kniha v žebříčku umístila podruhé, v obou případech na
prvním místě.
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7. ANALÝZA RECENZÍ DENÍKU PRÁVO
7.1. Ročník 2002
Po zadání klíčových slov bylo nalezeno 113 záznamů. V tabulce uvádíme počet
záznamů za jednotlivé měsíce (viz Tabulka č. 13).
Při bližším zkoumání se podle očekávání značný počet záznamů ukázal jako
nerelevantní. Celkem 22 záznamů nesouviselo s literaturou, odkazovaly na film,
výstavu, divadlo apod. Ze zbylých 91 záznamů se v 37 případech nejednalo o recenzi,
ale o článek, zprávu, rozhovor s autorem, žebříček čtenosti apod.
K analýze nám tedy posloužilo zbylých 54 recenzí.
7.1.1. Žánry
Skladba recenzovaných žánrů nebyla příliš pestrá, oproti ostatním ročníkům se
neobjevila poezie ani drama. Převládla literatura faktu, recenzováno bylo celkem 16
titulů. Shodně po 14 recenzích bylo publikováno na monografie nebo interview a na
(auto)biografie nebo vzpomínky. Překvapivě nejméně recenzí bylo napsáno na prózu,
hodnoceno bylo pouhých 10 titulů. (viz Tabulka č. 14)

7.1.2. Jazyky
S velmi výraznou převahou dominuje literatura česká, věnuje se jí celkem 44
recenzí, z toho osm hodnotí prózu, dvanáct monografii nebo interview, jedenáct
(auto)biografii nebo vzpomínky a třináct literaturu faktu.
Ostatní jazyky nemají příliš pestré zastoupení. Čtyři recenze vyšly na literaturu
francouzskou (jednou próza, jednou biografie a dvakrát literatura faktu), dvě na
literaturu slovenskou (jednou monografie, jednou biografie.)
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Shodně po jedné recenzi bylo publikováno na literaturu britskou (monografie),
americkou (biografie), německou (literatura faktu) a italskou (próza). (viz Tabulka č.
15)
7.1.3. Žebříček prodejnosti
Z recenzovaných knih se v žebříčku prodejnosti podle SČKN objevilo celkem
devět titulů, tři v kategorii naučné, šest v kategorii beletrie. (viz Tabulka č. 16)
Nejúspěšnější z recenzovaných knih byla biografie Nataši Gollové od Aleše
Cibulky. Umístila se nepřetržitě v 17. až 24. týdnu a poté ještě ve 26., 28. a 49. týdnu.
Celkově byla čtyřikrát na šestém, jednou na čtvrtém, dvakrát na třetím, dvakrát na
druhém a dvakrát na prvním místě. Recenzována byla 14. června, což odpovídá 24.
týdnu, kdy byla na šestém místě. Umístila se však i v několika předchozích týdnech.
S velkým odstupem následuje naučná publikace Dějiny zemí Koruny české XIV
od historika Antonína Klimka. V žebříčku v kategorii naučné se objevil celkem pětkrát,
jednou na osmém, jednou na čtvrtém, jednou na třetím, jednou na druhém a jednou na
prvním místě. Umístil se nepřetržitě v týdnech 25. až 28. a poté ještě jednou ve 30.
týdnu. Recenze na něj vyšla 24. září, což odpovídá 39. týdnu, tedy dlouho poté, kdy už
kniha v žebříčku nefigurovala.
Knižní interview 3x18 Františka Cingera, redaktora deníku Právo, se
spisovatelem Arnoštem Lustigem, se umístilo rovněž pětkrát, z toho třikrát na osmém,
jednou na šestém a jednou na pátém místě, nepřetržitě mezi 35. a 38. týdnem a poté
ještě jednou ve 42. týdnu. Recenzováno bylo 6. září, tedy ve 36. týdnu, kdy byla kniha
na osmém místě. Umístila se poprvé v předchozím týdnu, a to rovněž na místě osmém.
Román italského spisovatele Umberta Eca Baudolino se objevil v žebříčku
třikrát, dvakrát na pátém a jednou na prvním místě, a to nepravidelně ve 3., 7. a 34.
týdnu. Recenze na něj vyšla 5. ledna, což by odpovídalo 1. týdnu, kdy kniha v žebříčku
nefigurovala, objevila se až dva týdny poté.
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Historický román Sláva a úskalí francouzského spisovatele Roberta Merla se
umístil rovněž třikrát, nepřetržitě mezi 26. a 28. týdnem, dvakrát na sedmém a jednou
na druhém místě.

Recenze na něj vyšla až poté, konkrétně 27. července, což by

odpovídalo 30. týdnu.
Vzpomínková kniha Zuzany Peterové Jak jsme se zbláznili, můj táta Ota Pavel a
já se umístila jednou, konkrétně v 9. týdnu na třetím místě. Recenzována byla v tomtéž
týdnu, konkrétně 26. února.
Na zbývající tituly, které se v žebříčku objevily pouze jednou, vyšla recenze ve
všech případech až po jejich umístění v žebříčku prodejnosti. Naučná monografie
kolektivu českých odborníků Střet civilizací se umístila v 15. týdnu na místě
jedenáctém, recenzována přitom byla 17. dubna, což by odpovídalo 16. týdnu. Knižní
interview Dany Emingerové s Viktorem Fischlem Dva životy bylo recenzováno 1.
července, tedy ve 27. týdnu, kniha se však umístila ve 22. týdnu, a to na místě desátém.
Naučná publikace Věk katedrál francouzského autora Georgese Dubyho byla
recenzována 16. prosince, což by odpovídalo 51. týdnu, umístila se však už ve 37.
týdnu, a to na místě pátém v kategorii naučné.
7.2. Ročník 2006
Výsledkem bylo celkem 143 záznamů, které bylo nutné dále třídit. V tabulce
uvádíme počet záznamů za jednotlivé měsíce (viz Tabulka č. 17).
Nerelevantní, tedy odkazující na výstavu, divadlo, film apod., se ukázalo být 18
záznamů. Dalších 51 záznamů neodpovídalo hledanému žánru, jednalo se většinou o
zprávy, články nebo rozhovory se spisovateli.
K analýze nám tedy posloužilo zbývajících 74 recenzí.
7.2.1. Žánry
Z hlediska žánrů tentokrát dominuje próza, celkem se jí věnovalo 35 recenzí. Do
kategorie monografie a interview lze zařadit 17 recenzí, devět jich bylo napsáno na
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knihy (auto)biografické nebo vzpomínkové. Oproti ročníku 2002 se jich velmi málo
věnuje literatuře faktu, pouze sedm recenzí. Objevují se také další žánry, třikrát byl
recenzován komiks, dvakrát drama a jednou slovník. Poezie se opět neobjevila ani
jednou. (viz Tabulka č. 18)

7.2.2. Jazyky
Opět s výraznou převahou dominuje literatura česká, věnuje se jí celkem 43
recenzí, z toho jde v sedmnácti případech o prózu, v jedenácti o monografii nebo
interview, v šesti o (auto)biografii nebo vzpomínky, v pěti o literaturu faktu, ve dvou o
komiks, v jednom o drama a v jednom o slovník.
Ostatní jazyky mají méně pestré zastoupení. Literatura angloamerická byla
recenzována ve dvanácti případech, z toho v pěti se jednalo o literaturu britskou (třikrát
próza, dvakrát (auto)biografie nebo vzpomínky) a v sedmi o literaturu americkou
(pětkrát próza, jednou literatura faktu, jednou komiks).
Německé literatuře se věnovalo šest recenzí, z toho se jedna týkala prózy, tři
monografie nebo interview, jedna (auto)biografie nebo vzpomínek a jedna literatury
faktu.
Francouzská literatura je zastoupena třemi tituly, konkrétně dvěma prózami a
jednou monografií nebo interview.
Po dvou recenzích vyšlo na literaturu rakouskou (jednou próza, jednou drama),
italskou (dvakrát próza) a slovenskou (jednou próza, jednou monografie nebo
interview).
Shodně jedna recenze se věnuje literatuře chilské, kolumbijské a irské, ve všech
třech případech se jedná o prózu.
Výjimku tvoří – stejně jako v případě deníku MF Dnes – monografie Islám, na
níž se podíleli orientalisté různých národností. (viz Tabulka č. 19)
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7.2.3. Žebříček prodejnosti
Z recenzovaných knih se jich v žebříčku SČKN objevilo celkem sedm, všechny
v kategorii beletrie. (viz Tabulka č. 20)
Nejúspěšnějším z hlediska počtu umístění je knižní deník Michala Viewegha
Báječný rok. Umístil se celkem patnáctkrát, nicméně ani jednou na prvním místě.
V žebříčku figuroval nepřetržitě mezi 18. a 32. týdnem, dvakrát se umístil na devátém,
jednou na sedmém, dvakrát na šestém, dvakrát na pátém, dvakrát na čtvrtém a šestkrát
na třetím místě. Recenze na něj vyšla 27. dubna, tedy v 17. týdnu, kdy kniha v žebříčku
ještě nebyla. Umístila se až týden poté, a to na místě třetím.
Román Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí, jež byl poprvé oficiálně
vydán v češtině, se umístil celkem devětkrát, nepřetržitě mezi 43. a 47. týdnem a poté
nepřetržitě mezi 49. a 52 týdnem. Z toho byl jednou na místě čtvrtém, jednou na třetím,
dvakrát na druhém a pětkrát na prvním. Recenzován byl 6. listopadu, což odpovídá 45.
týdnu, kdy byla kniha v žebříčku na prvním místě. Umístila se již ve dvou předchozích
týdnech, v obou případech také na prvním místě.
Detektivní román Rozkazem britského autora Dicka Francise se umístil celkem
sedmkrát. V žebříčku figuroval nepřetržitě mezi 46. a 52. týdnem, z toho se umístil
jednou na čtvrtém, dvakrát na druhém a čtyřikrát na prvním místě. Recenze na něj vyšla
28. listopadu, tedy ve 48. týdnu, kdy byla kniha na místě prvním. Umístila se již ve
dvou předchozích týdnech, v obou případech také na prvním místě.
Povídková kniha Haliny Pawlowské Záhada žlutých žabek se v žebříčku objevila
třikrát, a to nepřetržitě mezi 3. a 5. týdnem. Umístila se jednou na šestém, jednou na
čtvrtém a jednou na druhém místě. Recenzována byla 23. února, což by odpovídalo 12.
týdnu, kdy už kniha v žebříčku dlouhou dobu nefigurovala.
Román Stroncium Jiřího Kulhánka byl recenzován až po svém umístění
v žebříčku. Recenze vyšla 27. prosince, tedy v 52. týdnu, kniha se umístila o čtyři týdny
dříve, v 48. týdnu na místě osmém.
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O ostatních titulech, které se umístily pouze jednou, platí, že byly recenzovány
před svým umístěním v žebříčku. Recenze na román Umberta Eca Tajemný plamen
královny Loany vyšla 6. ledna, tedy v prvním týdnu, kniha se umístila o dva týdny
později, ve 3. týdnu na místě desátém. Scénář Krev, pot a skluzy Petra Čtvrtníčka se
umístil ve 38. týdnu na druhém místě, recenzován byl 12. září, což by odpovídalo
předchozímu, 37. týdnu.
7.3. Ročník 2010
Výsledkem bylo 162 záznamů, které bylo potřeba dále třídit. V tabulce uvádíme
počet záznamů za jednotlivé měsíce (viz Tabulka č. 21).
Při bližším zkoumání se 19 záznamů ukázalo být nerelevantní, odkazovaly tedy na
divadlo, film, výstavu apod. Ze 143 dalších záznamů celkem 70 nesplňovalo náležitosti
recenze, jednalo se spíše o zprávu, článek nebo rozhovor s autorem. Ze 73 recenzí byl
navíc jeden záznam duplicitní.
K analýze nám tedy posloužilo zbylých 72 recenzí.
7.3.1. Žánry
Z hlediska žánrů velmi výrazně dominuje próza, celkem na ni bylo napsáno 34
recenzí. Shodně po třinácti recenzích vyšlo na (auto)biografie nebo vzpomínky a na
monografie nebo interview. V jedenácti případech byla recenzována literatura faktu.
Oproti ostatním sledovaným ročníkům deníku Právo se objevuje poezie, i když jen
v jedné recenzi. (viz Tabulka č. 22)

7.3.2. Jazyky
Jazyková skladba je v ročníku 2010 pestřejší než v ostatních sledovaných
ročnících. Stejně jako v nich dominuje literatura česká, které se věnuje celkem 28
recenzí, z toho sedm se týká prózy, devět monografie nebo interview, čtyři
(auto)biografie nebo vzpomínek, sedm literatury faktu a jedna poezie.
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Následuje literatura angloamerická, třináctkrát byla recenzována literatura
americká (osmkrát próza, jednou monografie nebo interview a čtyřikrát (auto)biografie
nebo vzpomínky) a osmkrát literatura britská (čtyřikrát próza, třikrát (auto)biografie
nebo vzpomínky a jednou literatura faktu). Jednou se objevila také literatura australská
(próza) a jihoafrická (vzpomínky).
S odstupem následuje literatura francouzská, recenzována byla čtyřikrát a ve
všech případech se jednalo o prózu.
Po třech recenzích bylo napsáno na literaturu německou (jednou próza, jednou
monografie nebo interview a jednou literatura faktu) a literaturu norskou (dvakrát próza
a jednou literatura faktu).
Dvě recenze byly napsány na literaturu slovenskou (jednou próza, jednou
monografie nebo interview) a literaturu japonskou (dvakrát próza).
Shodně jedna recenze se věnovala literatuře nizozemské (literatura faktu), čínské
(próza), ruské (vzpomínky), maďarské (próza), švédské (próza), finské (próza) a italské
(monografie). (viz Tabulka č. 23)
7.3.3. Žebříček prodejnosti
V žebříčku SČKN se umístilo celkem šest z recenzovaných titulů, pět v kategorii
beletrie a jeden v kategorii naučné. (viz Tabulka č. 24)
Nejúspěšnější z hlediska počtu umístění je detektivní román Dicka Francise a
jeho syna Felixe Francise Vyrovnaný účet. Kniha se umístila celkem desetkrát, z toho
šestkrát na prvním místě a jednou na druhém, třetím, šestém a desátém místě.
Nepřetržitě byla v žebříčku ve 12. až 20. týdnu, poté ještě jednou ve 25. týdnu. Recenze
na ni vyšla 24. března, tedy ve 12. týdnu, kdy byla kniha v žebříčku poprvé, a to na
místě prvním.
Román HHhH francouzského autora Laurenta Bineta se umístil šestkrát, nejdříve
ve 42. a 43. týdnu a poté nepřetržitě mezi 47. a 50. týdnem, z toho jednou na desátém,
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jednou na devátém, jednou na osmém, jednou na šestém, jednou na čtvrtém a jednou na
třetím místě. Recenzován byl 22. listopadu, což odpovídá 47. týdnu, kdy byla kniha
v žebříčku již potřetí, a to na místě osmém. Umístila se již předtím, ve 42. a 43. týdnu,
na třetím a čtvrtém místě.
Kniha O čem mluvím, když mluvím o běhání japonského spisovatele Harukiho
Murakamiho se umístila nepřetržitě mezi 29. a 32. týdnem, tedy celkem čtyřikrát.
Jednou byla na šestém, jednou na pátém, jednou na čtvrtém a jednou na třetím místě.
Recenze na ni vyšla 26. července, ve 30. týdnu, kdy byla kniha v žebříčku podruhé, a to
na místě třetím. Poprvé se umístila v předchozím týdnu na místě pátém.
Sborník písní Jaromíra Nohavici Chtěl jsem jí zazpívat figuroval v žebříčku
třikrát. Umístil se ve 37., 39. a 41. týdnu, z toho jednou na devátém, jednou na osmém a
jednou na šestém místě. Recenzován byl 23. září, což odpovídá 38. týdnu, kdy se kniha
v žebříčku neobjevila. Umístila se však v týdnu předchozím (šesté místo) i následujícím
(osmé místo).
V žebříčku se objevil i druhý z recenzovaných japonských románů, Autofikce od
Hitomi Kaneharové. Umístil se ve 33. a 34. týdnu, tedy celkem dvakrát, a to jednou na
desátém a jednou na sedmém místě. Recenze na něj vyšla 30. září, což by odpovídalo
39. týdnu, kdy už kniha v žebříčku delší dobu nebyla.
Naučná publikace Chrám světa českého egyptologa Miroslava Vernera se
umístila jednou v kategorii naučné, a to ve 20. týdnu na místě desátém. Recenze na ni
vyšla až o dva týdny později, konkrétně 1. června, což by odpovídalo 22. týdnu.
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8. INTERPRETACE ZÁVĚRŮ PRŮZKUMU
8.1. Interpretace analýzy recenzí v MF DNES
K analýze jsme využili za všechny tři ročníky souhrnně 194 recenzí, z nichž se
rovných 100 věnovalo prozaickým knihám, 32 literatuře faktu, 28 monografii nebo
interview, 21 (auto)biografii nebo vzpomínkám, deset poezii, shodně jedna recenze
vyšla na komiks, slovník a drama.
Co se týká jazykového zastoupení, celkem 92 recenzí se věnovalo literatuře české,
31 americké, 26 britské, devět německé, sedm francouzské. Shodně tři recenze se věnují
literatuře ruské, polské a italské, dvě recenze se věnují literatuře nizozemské, rakouské,
japonské, brazilské a čínské. Po jedné recenzi bylo publikováno na literaturu srbskou,
belgickou, dánskou, australskou, slovenskou, maďarskou a jihoafrickou. Výjimku tvoří
kolektivní monografie Islám od autorů několika národností.
Celkem se během tří sledovaných let v žebříčku SČKN umístilo 46 recenzovaných
knih.
Za rok 2002 to bylo 17 knih, deset v kategorii beletrie a sedm v kategorii naučné,
z toho šest bylo prozaických, tři monografie nebo interview, dvě (auto)biografie nebo
vzpomínky a šest z kategorie literatura faktu. Nadpoloviční většina, celkem 12 knih,
zastupovalo českou literaturu (třikrát próza, třikrát monografie, dvakrát biografie,
čtyřikrát literatura faktu), po jedné knize byly zastoupeny literatury americká (literatura
faktu), italská (próza), ruská (próza), francouzská (próza) a německá (literatura faktu).
Za rok 2006 se umístilo 11 recenzovaných knih, a to všechny v beletristické
kategorii. Dle našeho rozdělení se jednalo o osm prozaických knih, dvě vzpomínkové
knihy a jedno interview. Celkem pětkrát byla zastoupena literatura česká (čtyřikrát
próza, jednou vzpomínky), dvakrát literatura německá (jednou próza, jednou
vzpomínky), po jedné knize byly zastoupeny literatury britská (próza), francouzská
(interview), brazilská (próza) a japonská (próza).

46
Rok 2010 byl z hlediska počtu umístěných knih nejúspěšnější, v žebříčku se
objevilo 18 recenzovaných knih, 16 v kategorii beletrie a dvě v dětské kategorii. Jednou
se umístila poezie, zbývajících 17 recenzí bylo z kategorie próza. Nejpočetněji byla
zastoupena literatura česká, a to osmi knihami (sedmkrát próza, jednou poezie),
následovaná prózou americkou (šest knih). Po jedné knize byly zastoupeny prózy
britská, brazilská, japonská a čínská.
Obr. 3: Knihy recenzované MF Dnes v žebříčku SČKN
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Ze 46 umístěných knih se tedy souhrnně umístila výrazná většina, 37 knih,
v kategorii beletrie. Dvakrát to byla kategorie dětská a sedmkrát kategorie naučná.
Zajímavostí je, že to bylo vždy během jednoho ročníku – všech sedm naučných knih se
umístilo v roce 2002, obě dětské knihy se umístily v roce 2010. Podle očekávání se
nejčastěji umisťovala próza, kterou zastupovalo celkem 31 knih. Kategorie monografie
a interview byla zastoupena čtyřikrát, stejně tak jako kategorie (auto)biografie a
vzpomínky. Literatura faktu se umístila šestkrát, poezie pouze jednou. Z jazykového
hlediska, rovněž podle očekávání, převládá literatura česká, kterou zastupuje 25 knih
(čtrnáctkrát próza, třikrát monografie a interview, třikrát (auto)biografie a vzpomínky,
čtyřikrát literatura faktu a jednou poezie). Se značným odstupem následuje literatura
americká, z níž se umístilo sedm knih (šestkrát próza, jednou literatura faktu). Třikrát se
umístila literatura německá (jednou próza, jednou vzpomínky, jednou literatura faktu),
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dvě knihy zastupují literaturu britskou (dvakrát próza), francouzskou (jednou próza,
jednou interview), brazilskou (dvakrát próza) a japonskou (dvakrát próza). Po jedné
knize se umístily literatury italská (próza), ruská (próza) a čínská (próza). Pozoruhodné
je, že u brazilské a japonské literatury mají obě umístění na svědomí titíž autoři, Brazílii
zastupuje Paulo Coelho (za rok 2002 to byl román Jako řeka, jež plyne, za rok 2010
román Valkýry), Japonsko zastupuje Haruki Murakami (v roce 2006 románem Kafka na
pobřeží, v roce 2010 povídkovým souborem Po otřesech).
8.2. Interpretace analýzy recenzí v Právu
K analýze jsme využili za všechny tři ročníky souhrnně přesně 200 recenzí. Z nich
se 79 věnovalo próze, 44 monografii nebo interview, 36 (auto)biografii nebo
vzpomínkám, 34 literatuře faktu, tři komiksu, dvě dramatu a shodně jedna recenze
hodnotila poezii a slovník.
Jazykové zastoupení bylo pestřejší než u MF Dnes. Nadpoloviční většina, celkem
115 recenzí, se věnuje literatuře české. Se značným odstupem následují literatura
americká (21 recenzí), britská (14 recenzí), francouzská (11 recenzí), německá (10
recenzí), slovenská (šest recenzí), italská (čtyři recenze) a norská (tři recenze). Dvě
recenze byly publikovány na literaturu rakouskou a japonskou. Shodně jedna recenze se
věnuje celkem jedenácti národním literaturám, konkrétně chilské, kolumbijské, irské,
finské, švédské, maďarské, ruské, čínské, australské, jihoafrické a nizozemské. Výjimku
stejně jako v případě MF Dnes tvoří kolektivní monografie Islám autorů několika
národností.
V roce 2002 se umístilo v žebříčku SČKN celkem devět recenzovaných knih, šest
v kategorii beletrie a tři v kategorii naučné. Podle našeho rozdělení to byla třikrát
monografie nebo interview (dvakrát interview, jednou monografie), shodně dvě knihy
zastupují kategorie (auto)biografie a vzpomínky, próza i literatura faktu. Z jazykového
hlediska složení není velmi pestré, šestkrát se umístila kniha česká (třikrát monografie a
interview, dvakrát biografie a jednou literatura faktu), dvakrát francouzská (jednou
próza, jednou literatura faktu) a jednou italská (próza). Pozoruhodné je, že se v tomto
ročníku ani jednou neumístila česká próza.
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V roce 2006 se umístilo sedm knih, a to všechny v kategorii beletrie. Žánrové ani
jazykové složení není příliš pestré. Šest ze sedmi knih bylo z kategorie próza, pouze
jednou se umístilo drama, respektive scénář. Pět knih zastupuje literaturu českou
(čtyřikrát próza, jednou drama), jedna prozaická kniha literatury britskou a italskou.
V roce 2010 se umístilo pouze šest knih, pět v kategorii beletrie a jedna v kategorii
naučné. Žánrově i jazykově bylo složení o něco málo pestřejší než v předešlých
sledovaných ročnících, čtyřikrát je zastoupena próza, jednou literatura faktu a jednou
poezie. Dvě knihy zastupují literatury českou (jednou poezie a jednou literatura faktu) a
japonskou (dvakrát próza), jedna prozaická kniha zastupuje literatury britskou a
francouzskou. Stejně jako v roce 2002 se ani jednou neumístila česká próza.
Obr. 4: Knihy recenzované Právem v žebříčku SČKN
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Z 22 knih se tedy souhrnně umístila většina, 18 knih, v kategorii beletrie, čtyři se
objevily v kategorii naučné. Stejně jako v MF Dnes se nejčastěji umisťovala próza,
zastupovalo ji celkem 12 titulů. Kategorii monografie a interview zastupují tři tituly,
stejně jako kategorii literatura faktu. Dvakrát se umístila (auto)biografie nebo
vzpomínky, jednou byla zastoupena poezie a drama. Z jazykového hlediska převládají
knihy české, umístilo se jich celkem třináct (čtyřikrát próza, třikrát monografie nebo
interview, dvakrát (auto)biografie nebo vzpomínky, dvakrát literatura faktu, jednou
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drama a jednou poezie). S odstupem následuje literatura francouzská, kterou zastupují
tři knihy (dvakrát próza, jednou literatura faktu), shodně po dvou knihách se umístily
literatury japonská (dvakrát próza), britská (dvakrát próza) a italská (dvakrát próza).
Zajímavostí je, že v ročnících 2002 a 2010 se ani jednou neumístila česká próza.
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9. SROVNÁNÍ ZÁVĚRŮ PRŮZKUMU V OBOU DENÍCÍCH
Jednotlivé ročníky se v počtu analyzovaných recenzí výrazně liší, proto by jejich
srovnání nemělo velkou váhu. Souhrnně za všechny tři ročníky je však počet recenzí
překvapivě vyrovnaný, proto se nabízí je graficky znázornit.
9.1. Srovnání z hlediska žánrů
Z žánrového hlediska u obou deníků dominuje próza (Právo – 79 z 200, MF Dnes –
100 ze 194), v případě MF Dnes se jedná dokonce o nadpoloviční většinu. Velmi
vyrovnaně se deníky věnují literatuře faktu (Právo – 34, MF Dnes – 32). Dalšími
dominantními žánry jsou shodně – i když konkrétní počty už se více liší – monografie a
interview (Právo – 44, MF Dnes – 28) a (auto)biografie a vzpomínky (Právo – 36, MF
Dnes – 21). Shodně po jedné recenzi během tří sledovaných let věnovaly oba deníky
slovníku. Komiks recenzoval deník MF Dnes jednou, deník Právo třikrát. Recenze na
drama vyšla v MF Dnes jednou, v Právu dvakrát. Výrazně více – konkrétně deset –
recenzí na poezii vyšlo v MF Dnes, Právo recenzovalo poezii pouze jednou.
Obr. 5: Celkové srovnání žánrů v obou denících
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9.2. Srovnání z hlediska jazyků
Z jazykového hlediska v obou denících během tří sledovaných ročníků dominovala
literatura česká (Právo – 115 z 200, MF Dnes – 92 ze 194). Následuje literatura
angloamerická (celkem 96 recenzí), zastoupená v obou případech shodně nejvíce
literaturou americkou (Právo – 21, MF Dnes – 31) a britskou (Právo – 14, MF Dnes –
26). Pozoruhodné je, že ačkoliv se nejednalo o stejné knihy ani stejné ročníky, oba
deníky věnovaly jednu recenzi literatuře jihoafrické (MF Dnes v roce 2002 románu
Hanebnost a Právo v roce 2010 biografii Nelsona Mandely) a australské (MF Dnes
v roce 2006 vzpomínkové knize Za závojem a Právo v roce 2010 románu Zlodějka
knih).
U národností zastoupených výraznějším počtem recenzovaných titulů se deníky
příliš neliší. Oba recenzují přibližně stejně často díla francouzská (Právo – 11, MF Dnes
– 7) nebo německá (Právo – 10, MF Dnes – 9). Právo se více věnuje slovenské
literatuře, týkalo se jí šest recenzí, zatímco v MF Dnes vyšla jen jedna. Vyrovnanější
počet je u literatury italské (MF Dnes – 3, Právo – 4), ruské (MF Dnes – 3, Právo – 1),
nizozemské (MF Dnes – 2, Právo – 1) a čínské (MF Dnes – 2, Právo – 1).
MF Dnes častěji recenzuje autory polské (tři recenze), jednu recenzi věnovala
literatuře srbské, brazilské, belgické a dánské. Naproti tomu Právo publikovalo tři
recenze na literaturu norskou a jednu recenzi na literaturu chilskou, kolumbijskou,
irskou, finskou a švédskou, což jsou národnosti, které se v MF Dnes neobjevily.
Shodný počet recenzí v obou denících se věnoval dílům maďarským (jedna
recenze), japonským (dvě recenze) a rakouským (dvě recenze), oba publikovaly také
recenzi na kolektivní monografii Islám.
Pro přehlednost uvádíme jazykové rozdělení ve více tabulkách, a to zvlášť
národnosti s menším počtem zastoupení, zvlášť srovnání britské a americké literatury a
zvlášť srovnání literatury české, která byla ve všech zkoumaných ročnících dominantní.
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Obr. 6: Celkové srovnání národností s menším počtem zastoupení
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Obr. 7: Celkové srovnání recenzí americké a britské literatury
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Obr. 8: Celkové srovnání recenzí české literatury
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9.3. Obecné srovnání recenzí
Při srovnání jednotlivých ročníků si můžeme povšimnout několika zajímavostí.
Z hlediska počtu knih umístěných v žebříčku je úspěšnější MF Dnes.
V roce 2002 se v žebříčku SČKN objevilo 17 knih, které recenzovala MF Dnes,
zatímco z Práva to bylo jen devět. Shodu můžeme nalézt v celkem čtyřech
titulech (Nataša Gollová – Život tropí hlouposti, Dějiny zemí Koruny české XIV,
Baudolino a Dva životy). Celkově se recenze shodovaly jen v šesti případech,
kromě umístěných knih to byly ještě monografie kapely Olympic Vzpomínky
plíživé a faktografická publikace Böhmische Dörfer. Pozoruhodné je, že Právo
nerecenzovalo knihu Báječná léta s Klausem, což je nejúspěšnější z knih
recenzovaných v MF Dnes.
Za rok 2006 se v žebříčku objevilo jedenáct knih recenzovaných MF Dnes a
sedm knih recenzovaných Právem, přičemž shodné byly ve dvou případech
(Báječný rok a Rozkazem). Recenze na tytéž knihy publikovaly oba deníky v pěti
případech, s výjimkou umístěných knih se jednalo ještě o biografii Bono, ve
jménu lásky a romány Ad acta a Život po francouzsku. U obou deníků je tedy
nejčastěji umisťovanou knihou Báječný rok Michala Viewegha, recenze na
druhou nejúspěšnější knihu však vyšla vždy pouze v daném deníku – MF Dnes
tedy nerecenzovala Nesnesitelnou lehkost bytí, Právo nerecenzovalo Občanský
průkaz.
V roce 2010 je rozdíl mezi počtem umístěných knih nejmarkantnější, z knih
recenzovaných v MF Dnes se jich umístilo osmnáct, z knih recenzovaných
v Právu pouze šest. Shodují se ve dvou případech (Vyrovnaný účet a Chtěl jsem
jí zazpívat). Celkem oba deníky recenzovaly stejné knihy šestkrát, kromě
umístěných v žebříčku se jednalo ještě o fotografickou monografii Ostrava,
román Homer a Langley, vzpomínkovou knihu Všecko jsem skoro zapomněl a
román Nevinný. Stejně jako u předchozích ročníků platí, že z knih, které se
výrazněji umístily v žebříčku, je recenzoval vždy jen jeden deník, MF Dnes tedy
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například nerecenzovala romány HHhH (umístil se šestkrát) nebo O čem
mluvím, když mluvím o běhání (umístil se čtyřikrát), zatímco Právo
nerecenzovalo například romány Ztracený symbol (umístil se 28krát) nebo
Biomanželka (umístil se čtrnáctkrát).
V roce 2010 se z recenzovaných knih v obou denících umístil v žebříčku
prodejnosti japonský spisovatel Haruki Murakami, ovšem MF Dnes recenzovala
jeho povídkový soubor Po otřesech a Právo román O čem mluvím, když mluvím
o běhání. Přitom ani jeden deník nerecenzoval obě knihy. Japonskou literaturu
v MF Dnes zastupoval výhradně právě Haruki Murakami, Právo v roce 2010
publikovalo i recenzi na román Autofikce japonské autorky Hitomi Kaneharové.
Pokud shrneme všechny umístěné knihy během tří ročníků, nejvíce umístění
získal román Dana Browna Ztracený symbol (28). Nejúspěšnějším autorem byl
nejprodávanější český autor Michal Viewegh, který se umístil v každém ze
sledovaných ročníků, z toho dvakrát jako nejúspěšnější z recenzovaných autorů,
v roce 2002 románem Báječná léta s Klausem (14), v roce 2006 deníkem
Báječný rok (15) a v roce 2010 románem Biomanželka (14). Mezi další
pravidelně a hojně umisťované autory patřili například Paulo Coelho – umístil se
dvěma romány, v roce 2006 Jako řeka, jež plyne (4) a v roce 2010 Valkýry (11)
– nebo Dick Francis – umístil se rovněž dvěma romány, v roce 2006 Rozkazem
(7) a v roce 2010 Vyrovnaný účet (10). K autorům s více knihami v žebříčku, ale
menším počtem celkových umístění, se rovněž řadí Haruki Murakami, Halina
Pawlowská a Umberto Eco.
Zajímavostí je, že kniha, která byla v daném roce z hlediska počtu umístění
nejúspěšnější z knih recenzovaných Právem (Nataša Gollová – Život tropí
hlouposti, Báječný rok, Vyrovnaný účet), se vždy objevila i mezi
nejúspěšnějšími knihami recenzovanými MF Dnes, naopak to však neplatilo –
v roce 2002 byl z tohoto hlediska nejúspěšnější román Báječná léta s Klausem
(biografie Nataši Gollové měla o tři umístění méně, byla tedy druhou
nejúspěšnější) a v roce 2010 román Ztracený symbol (Vyrovnaný účet měl o
osmnáct umístění méně, byl tedy na pomyslném čtvrtém místě). Pouze v roce
2006 byla nejúspěšnější z recenzovaných knih stejná, a to Báječný rok.
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9.4. Porovnání deníků a jejich kritérií pro recenze
Při procházení jednotlivých recenzí si můžeme všimnout několika zákonitostí, které
charakterizují styl i výběr recenzí obou deníků.
Právo častěji než recenze píše různé hraniční nebo smíšené žánry (někdy i
v případě, že je text přímo uvozen titulkem recenze). Velmi často také
představuje knihy formou nikoliv recenze, ale například zprávy nebo rozhovoru
s autorem o dané knize, což odpovídá většímu počtu záznamů, které jsme
z průzkumu vyřadili proto, že nenaplňovaly parametry recenze.
Pokud už se jednalo o recenzi (nebo hraniční útvar, kde byla recenze žánrovou
dominantou), velmi často obsahoval i prvky jiných publicistických útvarů,
nejčastěji komentáře nebo glosy. Což potvrzuje odpověď redaktora deníku
Právo, Františka Cingera, citovanou výše.
Právo také méně často než MF Dnes recenzuje bestsellery, jak jsme již zmínili,
neobjevila se zde recenze na knihy Dana Browna nebo Paula Coelha. Obecně se
také více věnuje českým knihám, nejvíce patrné ze sledovaných let to bylo
v roce 2002, kdy se české literatuře věnovalo celkem 44 z 54 recenzí.
MF Dnes častěji recenzuje knihy, které se takzvaně „musí“, tedy ty, u nichž lze
předpokládat, že se budou prodávat, tudíž budou čtenáře a potenciální kupce
více zajímat. Tím si lze pravděpodobně vysvětlit i skutečnost, že knihy
recenzované MF Dnes se objevily v žebříčku prodejnosti častěji než knihy
recenzované Právem.
Rovněž však platí, že bestsellery a knihy, u nichž se předpokládá ekonomický
úspěch, MF Dnes hodnotí v převážné většině případů průměrně, někdy dokonce
přímo negativně (což je i případ Michala Viewegha, Paula Coelha, Dicka
Francise nebo Dana Browna, kteří patří k nejúspěšnějším autorům v žebříčcích
prodejnosti). Můžeme tedy předpokládat, že se recenzenti MF Dnes více řídí
čtenářskou poptávkou (i předpokládanou), než se čtenáři řídí recenzí.
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Ve srovnání s výzkumem čtenářství podle Jiřího Trávníčka, který uvádí Michala
Viewegha a Dicka Francise mezi nejoblíbenějšími autory, můžeme říct, že tito
autoři patří i mezi nejprodávanější. Stejně tak se jako nejoblíbenější žánr ukázala
současná beletrie oddechová.
Porovnáme-li odpovědi oslovených redaktorů, které citujeme výše v této práci,
se závěry průzkumu, deník Právo skutečně častěji hodnotí knihu formou jiného
žánru než recenze, zatímco MF Dnes dává prostor knihám ceněných i
kontroverzních autorů. Z tohoto pohledu hypotézy, které jsme stanovili na
základě odpovědí redaktorů daných deníků, odpovídají výsledkům průzkumu.
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ZÁVĚR
Tato bakalářská práce se zabývala srovnáním literárních recenzí v denících
Právo a MF Dnes v letech 2002, 2006 a 2010. Během analýzy jsme srovnali
recenzovaná díla z žánrového a jazykového hlediska. Poté jsme výsledky porovnali
s žebříčkem prodejnosti knižních titulů Svazu českých knihkupců a nakladatelů za
příslušné období a zaznamenali, která recenzovaná díla se v žebříčku objevují, kolikrát a
na kterém místě. Na základě analýzy jsme zjistili, že oba deníky mají k literárním
recenzím jiný přístup. MF Dnes více recenzuje knihy, u kterých se očekává vysoká
prodejnost, Právo častěji než recenzí prezentuje novou knihu prostřednictvím rozhovoru
s autorem, což potvrzuje odpovědi oslovených novinářů na začátku průzkumu.
S přihlédnutím k informacím získaným rešerší prezentovanou v teoretické části
můžeme soudit, že MF Dnes coby deník s vyšším nákladem než Právo cílí na početnější
cílovou skupinu, snaží se tedy zaujmout prezentací knih, které rovněž mají potenciál
oslovit širší publikum. Právo se recenzím bestsellerů věnuje velmi málo, pokud ano,
jsou to zpravidla knihy české, například romány Michala Viewegha nebo Haliny
Pawlowské. Pozoruhodné také bylo, že nejlépe prodávané knihy MF Dnes sice
recenzovala, ale obvykle je hodnotila negativně nebo alespoň průměrně. Právo, které
uveřejnilo v takových případech rozhovor s autorem, se recenznímu soudu mohlo takto
vyhnout. Větší inklinací k recenzím bestsellerů si lze rovněž vysvětlit fakt, že se
v žebříčcích prodejnosti častěji umisťovaly knihy recenzované MF Dnes. Obecně také
platí, že nejvíce se recenzují knihy české, následované angloamerickými tituly. U
ostatních lze říci, že pokud se knize dostane pozornosti, je buď z pera známého autora
(například brazilskou literaturu zastupoval výhradně Paulo Coelho, kolumbijskou
výhradně Gabriel García Márquez, japonskou téměř výhradně Haruki Murakami), nebo
kniha sama něčím vyčnívá (stala se ve své zemi bestsellerem, získala významné
ocenění, její část se odehrává v Česku a podobně). Některé národní literatury se objevují
ve všech sledovaných ročnících (například česká, britská, americká nebo francouzská),
velmi často se objevují také národnosti geograficky blízké Česku (rakouská, polská
nebo slovenská). Obecně platí, že čím vzdálenější národ, tím většího mezinárodního
ohlasu musela kniha, případně její autor, dosáhnout.
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Na základě závěrů analýzy nelze jednoznačně říci, že recenze v denním tisku
dokáže ovlivnit prodejnost. Je více pravděpodobné, že prodejnost (i předpokládaná)
ovlivňuje recenzentův výběr titulu k recenzi. Většina recenzí na knihy, které se
umisťovaly nejčastěji, vyšla ještě před jejich vydáním nebo velmi brzy po něm. Týká se
to především zavedených autorů, jejichž knihy se dobře prodávají vždy, což je případ
zejména Michala Viewegha, Dana Browna nebo Paula Coelha. Naopak nebylo
neobvyklé, že po mnoha týdnech od vydání vyšla recenze na knihu poté, kdy se
několikrát umístila v žebříčku prodejnosti. Můžeme tedy soudit, že se recenzent více
řídí zájmem čtenářů, než se čtenáři řídí hodnocením recenzentů.
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Summary
This bachelor thesis dealt with the comparison of literary reviews in Právo and
MF Dnes newspaper in years of 2002, 2006 and 2010. During the analysis, we
compared the reviewed pieces in terms of genre and language. Secondary, we compared
the results with the books‘ titles sale ranking of Union of Czech booksellers and
publishers for a specific time, and also compared, which of these reviewed pieces are in
the ranking chart, how many times they are in there, and on which post they are.

On the base of the analysis, we found out that these two newspapers have
different admissions to literary reviews. MF Dnes reviews books, for which there is a
high expectation of selling, Právo more likely presents new book through the interview
with the book’s author. With the gained information from the theoretical part, we can
say that MF Dnes, as a newspaper with higher load than Právo, is focused on larger
target group, and as a result of this, it tries to bring attention to them with the books‘
presentation, which then have bigger potential to bring attention of more people. Právo
pays little attention to the best sellers‘ review, and if, those are usually books of czech
origin, for example Michal Viewegh’s or Halina Pawlowská’s novels. It is also
remarkable, that even when MF Dnes reviewed the best selled books, they usually
reviewed them negatively. Právo, in these cases only published the interview with the
author, and then it automatically avoided the review judgement.

Books of Czech origin are the ones mostly reviewed; they are followed with
Anglo-American titles. On the other side, the books that gained attention are usually
written by well-known author (for example, Brazilian literature represented especially
by Paulo Coelho, Columbian only by Gabriel García Márguez, Japanese mostly by
Haruki Murakami), or they are extraordinary (has become a best-seller, has been
awarded, has taken place in Czech republic, etc.).
As a result of the analysis’s conclusion: it is impossible to say, that newspapers‘
reviews can influence the books‘ selling. It is possible, that marketability (expected
also) influences the reviewer’s choice of title to the review. Most of the books‘ reviews,
that took places in the rankings, were published before, or early after the books‘
publications. That concerns especially already mentioned authors, whose books are
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always well sold, for example Michal Viewegh, Dan Brown, or Paulo Coelho. On the
other side, it was usual that the review was published after many weeks of the book’s
publication; when the book took place. In the conclusion, the reviewer is more
influenced by the readers‘ interest, than the readers are by the rating.
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Přílohy
Tabulka 1: Počet nalezených záznamů pro MF Dnes v roce 2002

počet záznamů
leden
únor
březen
duben
květen
červenec
počet záznamů

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
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Tabulka 2: Rozdělení žánrů v MF Dnes 2002

Žánry
literatura faktu
próza
monografie, interview
Žánry

(auto)biografie, vzpomínky
poezie
drama
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Tabulka 3: Rozdělení podle jazyků MF Dnes 2002

jazyky
česká
britská
americká
německá
italská
maďarská
jazyky

francouzská
slovenská
nizozemská
ruská
polská
jihoafrická
0

10

20

30

40
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Tabulka 4: Knihy recenzované MF Dnes v roce 2002, které se objevily v žebříčku
prodejnosti SČKN

žebříček prodejnosti
Báječná léta s Klausem
Skladatelka voňavého prádla
Baudolino
Já jsem oves
Ve znamení levobočka

žebříček prodejnosti

Princ Evžen Savojský
Černá smrt v Evropě
Putování
Dva životy
0

2

4

6

8
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12

14

16
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Tabulka 5: Počet záznamů v MF Dnes 2006

počet záznamů
leden
únor
březen
duben
květen
červen
počet záznamů

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
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Tabulka 6: Rozdělení podle žánrů MF Dnes 2006

žánry
próza

(auto)biografie, vzpomínky

monografie, interview

žánry

literatura faktu

slovník
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25

30
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Tabulka 7: Rozdělení podle jazyků MF Dnes 2006

jazyky
česká
britská
americká
německá
francouzská
rakouská
jazyky

dánská
polská
japonská
brazilská
australská
kolektiv
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18

Tabulka 8: Knihy recenzované MF Dnes v roce 2006, které se objevily v žebříčku
prodejnosti SČKN

žebříčky prodejnosti
Báječný rok
Občanský průkaz
Rozkazem
Oněgin byl Rusák
Jako řeka, jež plyne
Kafka na pobřeží

žebříčky prodejnosti

Bono o Bonovi
Vzpoura oceánů
Amerika bez iluzí
Poprvé a pak pořád znovu
Bereme, co je
0

2

4

6

8

10

12
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Tabulka 9: Počet záznamů MF Dnes 2010

počet záznamů
leden
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květen
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počet záznamů

červenec
srpen
září
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prosinec
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Tabulka 10: Rozdělení podle žánrů MF Dnes 2010

žánry
próza

monografie, interview

poezie

žánry

(auto)biografie, vzpomínky

komiks
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Tabulka 11: Rozdělení podle jazyků MF Dnes 2010

jazyky
česká
britská
americká
srbská
francouzská
rakouská
jazyky

belgická
polská
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brazilská
čínská
ruská
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Tabulka 12: Knihy recenzované MF Dnes v roce 2010, které se objevily v žebříčku
prodejnosti SČKN

žebříčky prodejnosti
Ztracený symbol
Biomanželka
Pan Buřtík a Pan Špejlička
Valkýry
Vyrovnaný účet
Krátký druhý život Bree Tannerové
Ještě mě nezabíjej
Poslední noc na Klikaté řece
Chtěl jsem jí zazpívat
Ještě že nejsem papež
Po otřesech
Konec punku v Helsinkách
Hora duše
Společník
Sidra Noach
Povídky o mužích
Strážci občanského dobra
Města na planině

žebříčky prodejnosti
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Tabulka 13: Počet záznamů Právo 2002

počet záznamů
leden
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květen
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počet záznamů
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Tabulka 14: Rozdělení podle žánrů Právo 2002

žánry
literatura faktu

(auto)biografie, vzpomínky
žánry
monografie, interview

próza
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Tabulka 15: Rozdělení podle jazyků Právo 2002
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česká
britská
americká
německá

jazyky

francouzská
slovenská
italská
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Tabulka 16: Knihy recenzované Právem v roce 2002, které se objevily v žebříčku
prodejnosti SČKN

žebříček prodejnosti
Nataša Gollová - Život tropí hlouposti
Dějiny zemí Koruny české XIV
3x18
Baudolino
Sláva a úskalí

žebříček prodejnosti

Jak jsme se zbláznili, můj táta Ota
Pavel a já
Střet civilizací
Dva životy
Věk katedrál
0
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6
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Tabulka 17: Počet záznamů Právo 2006

počet záznamů
leden
únor
březen
duben
květen
červen
počet záznamů

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
0
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20

Tabulka 18: Rozdělení podle žánrů Právo 2006

žánry
próza
monografie, interview
(auto)biografie, vzpomínky
literatura faktu

žánry

komiks
drama
slovník
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Tabulka 19: Rozdělení podle jazyků Právo 2006

jazyky
česká
britská
americká
německá
francouzská
slovenská
jazyky

italská
rakouská
irská
kolumbijská
chilská
kolektiv
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Tabulka 20: Knihy recenzované Právem v roce 2006, které se objevily v žebříčku
prodejnosti SČKN

žebříček prodejnosti
Báječný rok
Nesnesitelná lehkost bytí
Rozkazem
Záhada žlutých žabek

žebříček prodejnosti

Tajemný plamen královny Loany
Krev, pot a skluzy
Stroncium
0

2

4

6

8
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Tabulka 21: Počet záznamů Právo 2010

počet záznamů
leden
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červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

počet záznamů
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Tabulka 22: Rozdělení podle žánrů Právo 2010

žánry
próza

(auto)biografie, vzpomínky

monografie, interview

žánry

literatura faktu

poezie
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Tabulka 23: Rozdělení podle jazyků Právo 2010

jazyky
česká
americká
francouzská
italská
jihoafrická

jazyky

ruská
švédská
japonská
norská
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Tabulka 24: Knihy recenzované Právem v roce 2010, které se objevily v žebříčku
prodejnosti SČKN

žebříček prodejnosti
Vyrovnaný účet
HHhH
O čem mluvím, když mluvím o
běhání
žebříček prodejnosti

Chtěl jsem jí zazpívat
Autofikce
Chrám světa
0
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4

6

8

10

12
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Tabulka č. 25: Knihy recenzované MF Dnes v žebříčku SČKN

Knihy recenzované MF Dnes v žebříčku SČKN
ročník 2002

ročník 2006

Knihy recenzované MF Dnes v
žebříčku SČKN

ročník2010

0
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15

20

Tabulka č. 26: Knihy recenzované Právem v žebříčku SČKN

Knihy recenzované Právem v žebříčku SČKN
ročník 2002

ročník 2006

Knihy recenzované Právem v
žebříčku SČKN

ročník 2010

0

2

4

6

8

10
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Tabulka č. 27: Celkové srovnání národností s menším počtem zastoupení

německá
dánská
srbská
kolektiv
italská
chilská

MF Dnes
Právo

irská
švédská
ruská
norská
australská
nizozemská
0
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Tabulka č. 28: Celkové srovnání recenzí americké a britské literatury

Americká
MF Dnes
Právo
Britská
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Tabulka č. 29: Celkové srovnání recenzí české literatury

MF Dnes

Česká

Právo
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