Příloha č.1 – Informovaný souhlas
k rozhovoru
Název výzkumu: Self-publishing elektronických knih s důrazem na beletristickou literaturu
Jméno výzkumníka: Lukáš Pokorný
Před souhlasem s účastí na tomto výzkumu si prosím přečtěte následující zdůvodnění studie.

Postup výzkumu
Cílem výzkumu je zmapovat názory a zkušenosti českých nezávislých autorů beletrie, kteří sami (bez
pomoci nakladatele) vydali elektronickou knihu. Autor výzkumu, Lukáš Pokorný, je doktorandem na
Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK v Praze a sám asistoval při nezávislém vydávání
několika elektronických publikací. Účast na této studii zahrnuje jeden rozhovor, který se bude věnovat
vašim zkušenostem s nezávislým elektronickým publikováním a vašim názorům na tuto problematiku.
Rozhovory budou nahrávány a později přepsány za účelem analýzy dat.

Možná rizika
Nejsou známa žádná rizika spojená s touto studií, avšak některé informace mohou být přesto citlivého
charakteru. V průběhu nahrávání rozhovoru můžete z účasti na studii kdykoli odstoupit, stejně tak
nemusíte odpovědět na jakoukoli položenou otázku.

Anonymita účastníků
Data zpracovávaná v tomto výzkumu jsou anonymní. Data jsou zaznamenána pod číselným kódem, po
publikování studie pak pod jiným jménem. Audionahrávky budou po přepsání vymazány. Přepisy jsou
archivovány pod číselným kódem.

Výdaje a platby účastníkovi výzkumu
Z účasti na výzkumu neplynou účastníkovi žádné finanční výdaje. Za účast na výzkumu mu nebude
poskytnuta žádná finanční kompenzace.

Právo na vystoupení z účasti
Účastník má právo ukončit participaci na výzkumu v jakékoli jeho fázi až do ukončení (tj. publikace
studie či odevzdání dizertační práce).

Další otázky
V případě jakýchkoli otázek se můžete ozvat výzkumníkovi na emailové adrese
pokorny.lukash@gmail.com.

Dohoda o souhlasu
Váš níže uvedený podpis potvrzuje, že souhlasíte s účastí na této studii.

Jméno účastníka
Podpis účastníka
Podpis výzkumníka

Datum

Příloha č.2 - Přepisy rozhovorů
Přepis rozhovoru č.1 (Tomáš)
Rád bych se vás zeptal, proč vydáváte sám, proč jste vydal tu svoji nejdůležitější nebo nejdelší
knížku sám bez tradičního nakladatele.
Já jsem usoudil, že to pro mě bude alespoň teďka v těch mých začátcích pohodlnější mít tu
svobodu a moct si dirigovat úplně všechno ohledně toho vydávání, jestli mi rozumíte. Můžu v
podstatě vydat úplně cokoliv, co budu chtít. Můžu si napsat úplně všechno tak, jak chci,
zatímco s některými věcmi by třeba nakladatelství nemuselo souhlasit. Svoboda je pro mě
důležitá a nechci, aby mi nakladatel nebo nějaký editor úplně diktoval, co mám jak napsat,
kdy, a jak to má vypadat nakonec, ta kniha. Takže to je důležitý motivátor pro mě, ta možnost
být si při psaní vlastním vedoucím, vlastním pánem. Někdy nebo vlastně asi celkem často vás
nakladatel nutí do věcí, které byste jako autor nenapsal, nevymyslel, nebo třeba ani nechtěl.
No a jedna část z tohoto je… nebo týká se samotnýho příběhu, té vlastní zápletky, příběhu,
pointy, vývoje celé té knihy, tak do toho vydavatelé zasahují celkem pravidelně a může se
stát, že knihu nakonec z poloviny píše autor, ale z poloviny ji píše editor nebo prostě někdo,
kdo tomu spisovateli v tom nakladatelství tu knihu kontroluje. Ta druhá část se pak týká spíš
toho, jak kniha vypadá, když je vydaná. Jako jestli bude obálka taková nebo maková, jestli
font bude A nebo B a podobně. Tam si myslím, že to nakladatelství chce prosazovat svoje. No
a taky cena, samozřejmě. Tu asi autor nediktuje, tu diktuje nakladatel. Takže to jsou ve
zkratce ty moje důvody, jestli mi rozumíte.
Ano, rozumím. Mám tedy ještě navazující otázku. Byl byste v budoucnu ochotný spolupracovat
s nakladatelem, a pokud ano, tak proč?
Určitě, protože vlastně myslím si že přes nakladatele se ta knížka dostane k mnohem více
lidem. Takže až bych měl někdy tu možnost, tak určitě bych do toho šel. Ono to je takové
dvojsečné. Nechci, aby to vyznělo tak, že nakladatele hejtuju. Při tom vydávání s nima je tam
spousta minusů, a o nich jsem vlastně mluvil před chvílí, ale je tam i hodně dobrých věcí, no a
jedna… asi právě ta nejvíc zajímavá a prospěšná věc pro spisovatele je právě to rozšíření
knihy na trhu. Tak, aby se k ní dostalo co nejvíce lidí. V tomto podle mě má nakladatel
hroznou výhodu přede mnou jako samotným spisovatelem, protože je schopnej dodávat knihy
a taky ty elektronický knihy do knihkupectví nebo eshopů. To já tak automaticky, jednoduše

neudělám. Takže kdyby se povedlo domluvit knihu v nakladatelství, myslím to vydání, tak do
toho jdu.
No a na druhou stranu, pokud se vidíte i dál jako nezávislý autor, což v tomto okamžiku
nevím, tak jaká pozitiva má to nezávislé autorství?
Tak hlavně ta svoboda, to je první věc. Dále také můžu v podstatě vydat úplně cokoliv, co
budu chtít, zatímco s některými věcmi by třeba nakladatelství nemuselo souhlasit. Zase
narážím na ty zásahy, co v textu asi v typickým případě udělá editor, nebo redaktor. A pak už
ten příběh není můj. Tohle je ta hlavní výhoda pro mě. Výhoda toho nezávislýho
spisovatelství.
Ano, rozumím. Ještě se zeptám na tu svobodu. Vy jste ji zmínil několikrát. Co to konkrétně
znamená pro vás?
No tak jak už jsem řekl, souvisí s tím vlastně moct vydat cokoli chci, vyjádřit se jakkoli chci,
určit si cenu, jakou chci, a netlačí mě vlastně žádné termíny a tak. Takhle bych to shrnul, tohle
jsou ty hlavní moje myšlenky teď ohledně toho.
Děkuji za shrnutí. Jak se díváte na eknihy a papírové knihy? Proč vydáváte sám právě
elektronickou knihu, a ne papírovou?
Je to snazší. To je jasné. A nechce to po mně žádné náklady, zatímco ten papír, to papírový
vydání, kdybych si ho platil sám a kdybych byl nezávislý autor píšící papírové knihy, tak tam
by to bylo určitě drahý. Tisk, vazba, doprava… nikdy jsem to nezjišťoval, ale zdravým
rozumem, když o tom teď přemýšlím, nebo i dřív, když jsem si říkal, jak ten napsaný příběh
vydám, tak tohle mě napadalo. Ta finanční stránka je pro mě důležitá. Ekniha je v tomto fajn,
takhle na začátek hlavně, i když samozřejmě mám hodně kladný vztah k papíru a myslím si,
že papírový knihy by měly vycházet společně s eknihama, aby si každý čtenář mohl vybrat to
svoje. Kdybych do toho mohl ty peníze dát, nebo kdybych jednou vydával u vydavatele, tak
chci i tu papírovou knihu, nebo vlastně hlavně tu papírovou, a k tomu i elektronickou verzi
pro tu menšinu, co čte eknihy. Já sám mám papír rád moc a tu elektronickou knihu spíš beru
jako praktičtější doplněk toho papíru, třeba na cesty a tak. Ale normálně preferuju papír.
Dobře, představte si, že máte ve svých rukou právě dokončený rukopis nové knihy. Jakým
způsobem jej připravíte pro vydání? Máte nějakou představu? Nebo mi můžete říci svou
minulou zkušenost.
No, nerozumím otázce asi.
Takto, chci se zeptat, zda vám třeba někdo pomáhá při vydávání nebo text opravdu
připravujete sám.

V podstatě tu knihu, ten rukopis, připravuju sám, akorát to rozešlu kamarádům, aby mi tam
našli nějaké pravopisné chyby. Oni mě upozorní na chyby, kdybych já nějaké přehlédl. Ale
jinak všechno dělám sám.
A máte nějaké čtenáře, kteří přečtou ten váš rukopis ještě předtím, než to vydáte jako eknihu,
aby vám řekli, jak se jim líbí ten příběh?
Ano, mám, ještě mimo ty kamarády. Mám pár lidí, se kterýma jsem dohodnutý, že vlastně jim
ty knihy posílám zdarma, než to jde k publikaci a do prodeje. A tihle lidi mi k tomu napíšou
svoje připomínky. Jo a nemyslím připomínky o tom, kde je jaká pravopisná chyba, ale spíš
celkově, jestli to, co jsem napsal, dává smysl. Což jsou vlastně takoví amatérští editoři, a já se
z vlastní vůle někdy těm jejich doporučením podřizuju, nebo je následuju, abych to řekl líp.
Protože když tři lidi čtou moji knihu a všichni mně napíšou, že ten a ten moment, nebo ta a ta
část knihy je nepochopitelná nebo jí prostě třeba nějak není rozumět, tak to asi mají pravdu. A
chyba je na mé straně. Ale není to tak striktní, jako když bych to udělat prostě musel, pokud
by mi to přikázal nakladatel. Jak jsem říkal, ta svoboda je pro mě důležitá. Takže v případě
těch mých známých, těch lidí, co to přečtou po mně, tam se jim podřizovat nemusím, a proto
to asi dělám raději. Protože je taky můžu ignorovat a nic se mi nestane. U nakladatele by tohle
nešlo, tam bych se musel s editorem assi hodně hádat, hodně domlouvat. Stačí vám to takto?
Ano, jasně. Vrátím se teď k vaší předchozí odpovědi. Vy říkáte, že máte kamarády, kteří
kontrolují váš text. Kontrolují ho z pravopisného hlediska nebo nějak jinak?
Ano, z pravopisného hlediska.
Uvažoval jste někdy o tom, že byste se obrátil na firmu, která by vám třeba s vydavatelskou
činností pomohla?
Popravdě řečeno, nad tím jsem nějak moc neuvažoval. Ale teď když to zmiňujete, tak to zní
jako dobrý nápad. Jen nevím nic víc o tomto, nezjišťoval jsem to.
Takže nevíte o nějakých firmách, které nabízí pomoc zdarma nebo nabízí placené služby pro
nezávislé autory?
Nevím. Jak jsem říkal, neřešil jsem to, protože mě to ani nenapadlo.
Dokážete si představit, jaké všechny kroky nebo činnosti byste takhle mohl outsourcovat na
někoho dalšího? Teď mám třeba na mysli korektury, které jste už zmiňoval, nebo tvorbu
obálky eknihy. Tu jste navrhnul sám, odněkud jste ten obrázek stáhnul nebo jak jste obálku
vytvořil?
Udělal jsem to sám. Vlastně pro jednu moji knihu, pro Atomové období, to jsem si nakreslil
sám pomocí tabletu, některé věci jsem dělal vlastně ve fotoshopu a od něčeho jsem stáhl jeden
obrázek. Zakoupil jsem si ho na jedněch stránkách, trochu ho upravil a poté využil. No a

ohledně těch dalších věcí, asi by se dalo outsourcovat všechno kromě toho psaní, žejo, protože
to je ta moje hlavní úloha. Ale jinak bych si dokázal představit, že ty práce s vydáváním by za
mě dělal někdo jinej, samozřejmě s tím, že já to vedu, já nad tím dohlížím a přijmu jen to, co
je udělané podle mě.
Děkuji za odpověď. Takže abych to shrnul. Pomoc kterou využíváte, to jsou ti čtenáři, kteří
dostanou dopředu text zdarma, aby se k němu nějak vyjádřili, a ten druhý typ pomoci, to jsou
vaši kamarádi, kteří vám opraví pravopisné chyby.
Ano, přesně tak.
A jinak veškerou práci na té knize děláte sám. Nevyužíváte žádné další lidi, další firmy,
nikoho. Ptám se, abych si to celkově nějak ujasnil.
Ano.
Dobře, děkuji vám. Zeptám se ještě na další věc. Vím, že knížku prodáváte. Nabízíte ji taky
někdy zdarma?
Ne, je jen na Google Play. Za peníze.
A je podle vás třeba zajímavé pro nezávislého autora, aby nabídnul tu svoji knihu zdarma?
Určitě. Já vlastně kromě toho Atomového období mám nějaké sbírky povídek nebo povídky, a
ty tam mám většinou zdarma.
A všiml jste si někdy že by kvůli tomu, že je máte zdarma, měly tyto knížky větší počet stažení?
Ano, všiml jsem si toho, že u některých povídek mají třeba dvojnásobek přečtení než má ta
knížka. Ono je to naprosto logický, tyhle rozdíly, protože když já jako neznámej autor
nabízím knihu za peníze, tak asi pro mnoho lidí je to takový risk, si to koupit. Kdežto když
vidí knihu, která je zdarma, a je z toho žánru, který je zajímá, tak prostě kliknou na tlačítko a
stáhnou si tu knihu k sobě. Bez rizika. Takže tomuhle rozdílu se vůbec nedivím, asi bych se
choval podobně, kdybych byl na straně čtenáře a chtěl zkusit něco nového. Další věc u tohoto
je, že možná, ale to fakt jen možná, protože to nemám vůbec podloženo, je to, že když čtenáři
koukají na ten eshop, na toho prodejce, a vidí tam knihu bez nakladatele, a navíc jen eknihu
bez toho papírového vydání, tak mi jako autorovi nemusí tak moc věřit. Ve smyslu, že to bude
dobrá četba.
Dobře, děkuji. Ještě se zeptám, zda nějak šíříte povědomí o vás nebo vašich knihách mezi
českými čtenáři, a jestli ano, tak jakým způsobem.
Snažím se dělat těm svým knihám taky nějakou tu propagaci, nějak to šířit mezi lidi. Mám
facebookovou stránku, a také mám Youtube kanál, který není sice přímo spojený s mojí
spisovatelskou tvorbou, ale často ji tam zmiňuju. Takže takhle se to snažím dostat mezi lidi,
kteří sledují moje videa, takže takto se to snažím přesměrovat i na tu svoji spisovatelskou

tvorbu. Jde mi o to, abych to povědomí šířil, protože když tu knihu napíšu a pak projdu i tím
vydáním, což je takhle o samotě fakt zdlouhavý, tak určitě nechci, aby ty knihy zapadly a
nikdo je nečetl. Ale možná kromě toho fejsu a Youtube bych mohl využívat i jiný věci, šířit to
povědomí i jinde a víc, ale to teď vám neřekni kde. Protože já znám právě facebook a
Youtube, protože tam trávím čas a celkem s tím pracuju, takže ta propagace těch knih je tam
pro mě taková přirozená a vlastně celkem bezpracná. Nemusím o tom přemýšlet a nějak to
řešit, zdlouhavě. Hodím tam to info, sem tam, bez nějakýho plánování, a pak jen doufám, že
to bude mít nějaký vliv, pozitivní, na ten ohlas, co ty knihy mají.
Zkoušel jste nabídnout svoji knihu nějaké knihovně?
To jsem nezkoušel, ne.
Z jakého důvodu?
Abych řekl pravdu, tak mě to nenapadlo. Nenapadlo mě, že by to šlo, nebo že by o to nějaká
knihovna stála nebo to mohla udělat. Myslím nějaké to archivování nebo půjčování mé
eknihy. To ani nevím, že to jde.
Dobře, děkuji. Moje další otázka má dost široký záběr. Uvědomujete si nějaké problémy
nezávislého elektronického vydávání?
Samozřejmě ta nezávislost s sebou nese mraky nepříjemností a problémů, který jsou různýho
rázu. Všechno se musíte učit sám, dělat sám, včetně takových věcí, jako… já jsem měl třeba
hodně stresující období, když jsem vyplňoval daňové formuláře, které souvisí s tím prodejem
e-knih. Ale shrnul bych to tak, že pokud je člověk na to sám, tak člověk má vlastně více
starostí, zatímco když vydává přes nějaké nakladatelství, tak se v podstatě nemusí o nic starat.
Tohle zase hodně mluví ve prospěch těch nakladatelů, nebo toho normálního, tradičního
vydávání. Protože je určitě pravda, že já jako nezávislý spisovatel mám x dalších rolí teďka
kvůli tomu všemu, co musím s tou knihou před vydáním udělat. Kdežto když jste u
nakladatele, tak vlastně jenom píšete, a o zbytek se snad postará on. Tohle je dost dvojsečný,
ta svoboda, v tomto ohledu. Nakonec když si to tak vezmete, tak já x měsíců tu knihu píšu, ale
pak ji musím dalších x měsíců připravovat k tomu vydání, pokud to chci udělat dobře. A
starosti s tím samozřejmě jsou, to jistě, to je jasný. Když to napíšu, tak pak nechci, aby to
vydání bylo špatný, aby to dopadlo nějak špatně s tou knihou, že by třeba nešla přečíst kvůli
špatnýmu nakódování, nebo že by vyšla bez obálky, protože by se mi ta obálka nechtěla dělat
a tak… chápete…
Vnímáte ještě nějaké jiné problémy?
Toto je asi ten nejdůležitější. Co už jsem říkal, ještě jsem měl hodně stresující období, když
jsem vyplňoval daňové formuláře při zveřejnění knihy na Google play. Ono vůbec, když tu

knihu chcete prodávat, a když to hlavě chcete prodávat nějak profesionálněji na víc webech,
tak ta administrativa okolo je žrout času, a taky nervů. Všechno se musíte naučit sám, všechny
ty vaše povinnosti jako autora, který ale knihy i prodává, no je toho hodně a v tomhle právě
taky umí to nakladatelství hodně pomoci.
Děkuji. Ještě se vás zeptám, zda jste rád, že jste nezávislým autorem.
Jo. Musím říci, že mě ta nezávislost baví, a do jisté míry mně to vyhovuje. Dokud nemám
nějak abnormální množství čtenářů, tak si myslím, že zatím teda pomoc ostatních nějak moc
nepotřebuju. Pokud bych se nějak sám proslavil, nebo o mně projevil zájem nakladatel, tak to
možná bude něco jinýho, ale jak říkám, zatím mi vyhovuje moje nezávislost, protože v mé
situaci, když jsem v podstatě na začátku, tak si všechny ty věci opravdu můžu dělat jen a jen
podle sebe, svým tempem, a jsem za to rád.
Děkuji, pojďme k dalšímu tématu. Uvažoval jste třeba někdy o tom, vydat papírovou knihu?
Uvažoval jsem, rozhodně. Papírové vydání je, dá se říct, takový můj sen. Takže snad se někdy
podaří. Ale v dnešní době hodně lidí tráví čas na telefonech, na tabletech, a je to pro ně i svým
způsobem pohodlnější, že elektronickou knihu spolu nosí stále s sebou v telefonu, rozumíte
mi. Takže i ta e-kniha má svoje výhody a je dobrý ji udělat. Na druhou stranu, přece jenom ta
papírová kniha je prostě o něčem jiném než ta elektronická kniha. Má takovou, jak bych to
řekl, vyšší hodnotu, je to prostě lepší když tuto knihu máte před sebou, máte ji doma, než
když máte knihu v telefonu. Že tu knihu držíte v ruce. A líbí se mi ta představa, že člověk
stojí v knihkupectví a teďka tam vidí moji knihu. Ne že jenom projíždí nějaký internetový
obchod. Já na to dnes narážím už poněkolikáté v tomhle interview s vámi, že ty věci, který
tady spolu řešíme, jsou takové nejednoznačné. Jako s těmi nakladateli, kdy oni mají výhody a
nevýhody. Stejně je to právě u těch eknih a papírových knih. Eknihy jsou praktické na cesty,
na dovolenou, možná i do nějakých jiných situací, a navíc hodně mladých lidí dnes čte knihy
běžně na mobilu, si myslím, takže ony ty eknihy mají taky tu hodnotu. Na druhé straně, jak
jsem říkal, papírová kniha je taková klasika, tak by prostě měla kniha vypadat. A můj pocit,
když si představím vydání papírové knihy, nebo jednoduše tu knihu jako takovou, když ji
někdo drží v ruce, třeba i já, moje rodina, kamoši, moje holka, kdokoli, tak si řeknu, že to je
lepší, něž když si jen stáhnou nějaký soubor do tabletu. Rozumíte mi… obojí má něco do
sebe, tak bych to řekl. Ale abych měl říct osobně, z pohledu čtenáře, tak mám mnohem radši
papírovou knihu.

Přepis rozhovoru č.2 (Milan)
Prvním tématem jsou důvody pro elektronický self-publishing, respektive vztah k
nakladatelům. Zeptám se vás tedy, proč vydávate sám.
Předpokládám, že asi znáte jak to prostě vypadá v nakladatelským byznysu tady, ti
nakladatelé vlastně trošku zamrzli v minulém století tady. A já jsem měl vždycky problém s
tím, že je to nakladatel, kdo příjímá ty rukopisy, a pak jako arbitr prostě rozhoduje jestli teda
jo nebo ne a prostě většinou se vymluví na nějaký nesmysly jako že máme plný ediční plán a
podobně. A prostě tady je hromada nakladatelství v Česku, tady je snad několik stovek
nakladatelství a přitom skoro všichni vydávají nějakou překladovou literaturu nebo jako svoje
kamarády případně, a vím že když jsem samozřejmě tehdy oslovoval nakladatelství, tak jsem
samozřejmě podléhal pocitům, že to, co píšu, je prostě špatný. Ale tím, že dneska sám mám to
nakladatelství elektronickejch knih a bavím se s lidma, kteří mi posílají rukopisy, tak vím že
opravdu tenhle problém mají v podstatě všichni. Tenkrát, když jsem zkoušel vydat svoji…
nevím jestli to víte, jmenuje se to Cesta robotů, ta moje jako taková zběsilá komedie… scifi
komedie… tak to jsem vydal už někdy v roce 2002, nějak jsem z ní udělal pédéefko,
domluvili jsme se s kámošem, který měl stránku, na kterou chodilo poměrně dost lidí, takže to
vlastně dal do záhlaví stránky, aby si to tam lidi mohli zadarmo stáhnout. Prostě jsem to
takhle zkusil a ono se to začlo šířit, a dneska vlastně ani nevím, kde všude ta knížka je,
protože já jsem ji… já jsem využíval všech možnejch kanálů na to, abych ji rozšířil, že už
prostě… no… je jí ten internet úplně prolezlej.
Pojďme ještě navázat na vaše slova o nakladatelích. Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody
vydávání u nakladatelů?
Když se řekne nakladatel, tak to je hodně široký téma, nebo teda hodně široká kategorie.
Výhoda je to, že většina těch tradičních nakladatelů má domluvenou distribuci do kamennejch
knihkupectví, a vlastně pořád ten podíl těch tištěnejch knih na našem trhu je myslím přes 90
% oproti těm elektronickým, takže pořád to je mnohem větší trh, a když se podaří, že člověku
nějaký větší nakladatelství vydá knihu a rozdistribuuje ji po celý republice, tak samozřejmě to
je velkej boost v tom, jak je člověk známej. Na druhou stranu třeba honoráře jsou úplně
minimální obvykle, někdy ani nejsou, někdy naopak si tam člověk naopak nějak doplácí,
prostě záleží nakladatel od nakladatele, ale ta distribuce je hlavní výhoda. Nakladatelství do
toho vráží docela hodně peněz, do tý knihy, takže většinou udělá kvalitní korektury a obálku a
další příslušné práce, i když to taky není pravidlo, bohužel. V těch elektronickejch knihách,
tam je ta situace o dost jiná, tam prostě tím, že tam nejsou ty náklady, tak prostě jedinej

náklad je čas toho, kdo vytváří ty elektronický formáty, no ale pak, to vím jak to mám v tom
mým nakladatelství já, kdy mi lidi posílají rukopisy, který prostě potřebujou korekturu, a
někdo ji musí zaplatit. A já tím, že si tam dělím s autory a autorkami ten výdělek napůl, tak já
nemám třeba peníze na to, abych udělal korekturu. No takže to je… vlastně i tím, že se toho
prodá mnohem míň, tak ta korektura se nevyplatí, kdežto když to člověk rozdistribuuje po
celý republice do kamennejch obchodů, tak to tu korekturu zaplatí. Takže asi tak.
Děkuji. To byly ty výhody. Chcete poukázat i na nevýhody vydávání u nakladatelů?
Jako když už se tedy dohodne ten nakladatel s tím autorem, myslíte, když už to vezme?
Ano, tak to myslím.
Hlavní nevýhoda je v tom, že většina rukopisů není přijata. Ale když už to vezmou, tak to
strašně záleží na tom, co je to za nakladatele. Nemusí to bejt všude nevýhodný. Když už to
přijmou, tak to je super, akorát... Člověk musí dávat pozor na smlouvu, protože často třeba ty
velký nakladatelský domy mají ve smlouvách úplný nehoráznosti. Že mají automaticky
přednostní právo na vydání každý další knihy, kterou ten člověk nebo ten subjekt, co napsal tu
první knihu, napíše. Což mi přijde naprosto neuvěřitelný. A potom taky, že si nakladatelství
berou klidně i 20 let autorský práva a takový věci, což je taky nehoráznost. Ale já samozřejmě
chápu, že nakladatel, který vrazí peníze do toho vydání, vydá 3000 knih, tak si vezme na
nějakou dobu autorský práva, aby ten autor to nemohl vydat s někým jiným a ten nakladatel s
tím prodělal, ale toto má smysl po dobu, co se to prodává, rok nebo tři roky, ale ne 20 let. No
a pak další věc, já jsem viděl nějaký ty smlouvy nakladatelů s autory, a někdy jsem opravdu
zíral. Tam jsou různý penále za prodlení a takový věci, jako že autor bude požadován o
opravu a nedodá ji ve vyžadovaném termínu, tak prostě platí desítky tisíc korun.
Byl byste přesto ochotný spolupracovat s tradičním nakladatelem, nebo se i dál vidíte jako
nezávislý autor?
Já vlastně teď už úplně nevydávám jako nezávislý autor. Založil jsem si to nakladatelství, kde
dělám primárně e-knihy, a ty tištěný k tomu dělám jako doplněk taky. Nejsem zdaleka
tradiční nakladatel, no ale nakladatel jsem. Je to všechno mnohem jednodušší a nemusím to
řešit. Kdyby mi dal nabídku nějakej nakladatel, že mi vydá knihu s tím, že ji rozdistribuuje do
všech těch kamennejch obchodů, tak asi bych o tom uvažoval, no, ale nevím vlastně, proč by
to někdo dělal. A jako já sám nikoho oslovovat nemám potřebu, takže…
Dobře, děkuju. Zeptám se vás, jaký je váš vztah k papírovým knihám. Byl byste ochoten vydat
nějakou knihu taky v papírové podobě?
No, jasně, tak to já dělám v rámci toho nakladatelství. Já tam mám tu možnost tisku na
požádání, je to takovej ten klasickej vanity press, že vlastně autor, autorka, si, zaplatí povinné

výtisky pro knihovny, a já mám vlastně nasmlouvanou firmu, která mi to tiskne, a dál potom
kdokoli si může objednat tu knížku po internetu a já mu ji pošlu, a toto dělám samozřejmě i u
těch svejch knih, mám tady všechny svoje knížky vytištěný, mám tady plnej byt knih.
Když si vzpomenete, když jste vydával ty svoje e-knihy sám, pomáhal vám někdo s vydáním,
nebo jste si je připravoval sám?
Připravoval jsem to asi sám. Přemýšlím, jak to bylo. Já jsem potom později ještě jako
nezávislý autor, ne jako nakladatel, udělal smlouvu s některými prodejci, to znamená tenkrát
hlavně Wooky, to je Rájknih, Ebux, a tak dál, ti byli ochotný mi to vzít… taky v Kosmasovi
mi to vzali, v Databooku, ještě v nějakejch menších potom, ale třeba v Palmknihách ne, tam
mi řekli, že s autory nespolupracují, že pouze s nakladateli. Ale v těchhle, co jsem vám říkal,
tak v těch se mnou udělali smlouvu, takže já jsem z toho potom udělal epub, mobi, pdf, a to
jsem potom distribuoval sám jako autor přes tyhle prodejce. Dělal jsem to všechno sám, a
samozřejmě jsem se učil. Ti prodejci, kde jsem e-knihy prodával, mi to vrátili třeba s tím, že
je tam nějaká chyba, kterou je potřeba řešit, a tak podobně. Takže dělal jsem to všechno sám,
ale pomáhal mi ten feedback od těch prodejců. A co bylo možná důležitý, já jsem taky vydal
tu knihu v angličtině, a vlastně vydával jsem ji přes Smashwords… já nevím jestli to znáte…
tak tam je výhoda v tom, že oni vás donutí udělat tu matrici pro ten převod do epub a mobi,
aby byla bez chyby, jinak vám to nevezmou. Takže tisíckrát to tam pošlete a oni vám to vrátí
s tím, nebo ten systém vám to vrátí s tím, že je tam tahle a tahle chyba, a díky tomu já jsem se
hodně naučil dělat ty formáty správně, nebo tu matrici na to. No a co se týče třeba těch
korektur, kontroly pravopisu a tak, no tak to jsem dělal taky sám. Myslím si, že právě na toto
jsem docela dobrej a vlastně já dělám korektury i jiným spisovatelům, takže jsem neměl
důvod dávat to ke kontrole někomu jinýmu.
Vzpomenete si ještě na konkrétní kroky, které jste dělal, když jste připravoval ten rukopis k
vydání?
No, tak jako, kde jsem měl jako slabinu, to byli betačtenáři. To jsem začal dělat až u poslední
knihy, protože jsem byl vždycky velmi přesvědčen, že to píšu nejlíp a žádné feedbacky
nepotřebuju, takže to jsem nedělal. Gramatiku… já mám celkem jako nadprůměrně dobrou
gramatiku, takže s pomocí automatické opravy ve Wordu jsem to vždycky dělal sám, a nikdy
s tím nebyl problém. Já vlastně často dělám korekturu autorům i autorkám, který mi pošlou
rukopis, který nemají peníze na to, aby si to zaplatili, jo, nějaká stará paní, která už žije z
důchodu a nemá peníze na to, aby si to zaplatila, tak jí ty korektury udělám, i když to neříkám
nikde moc nahlas, aby to nechtěli všichni. Takže tohle jsem nikdy řešit nemusel. Samozřejmě,
musel jsem hodně řešit tu grafiku, jako obálky, to byl pro mě docela problém, protože já

nejsem grafik a neumím kreslit. Ale protože já jsem dlouhá léta pracoval, nebo částečně ještě
pracuju mezi lidmi, kteří tohle umí, takže vždycky jsem měl kolem sebe grafiky, který jsem
mohl požádat o pomoc, takže ti mi s tím pomáhali. Ti lidi, který grafiku uměli.
Věděl jste při vydávání svých e-knih o někom, kdo nabízí pomoc, nebo i placené služby pro
nezávislé autory?
No právě že vůbec jako. Mám pocit, že když jsem vydával ty svoje první e-knihy, tak nebylo
na koho se obrátit. Tenkrát tady prostě nikdo nebyl. Že tady byly ty Smashwords v angličtině,
to jo, ale v češtině tady hrozně něco takovýho chybělo. Proto já jsem zakládal to svoje malý
nakladatelství, že jsem nemohl najít obdobnou službu. Nikoho, kdo by těm amatérským nebo
začínajícím autorům pomohl, udělal tu e-knihu, vydal ji, a dal jim třeba jako půlku z toho
výdělku. To tady neexistovalo, nebo já jsem to nenašel. Proto jsem založil to nakladatelství, a
to mělo docela úspěch. Dneska mě to jakž-takž, ale už živí. Takže prostě jsem nevrážel peníze
do reklamy, ale našel jsem díru na trhu. Takže mám pocit, že tenkrát prostě v českým
kontextu nic takovýho nebylo.
Dobře. Děkuju za tady ty informace. Pojďme k dalšímu tématu, a tím je šíření e-knih. Moje
otázka zní, jak knihu nabízíte.
No, tak já dneska tím, že je to nakladatelství, tak mám smlouvu se všema českejma a s
většinou slovenskejch prodejců. Teď teda se objevil ještě jeden českej, se kterým nemám ještě
smlouvu, ale jinak jako já prostě stoprocentní v Česku. No, ale do tý doby, než jsem měl
nakladatelství, a jenom jako autor jsem vystupoval, tak to bylo jenom s těma několika, se
kterýma jsem spolupracoval. No tak ty největší, Palmknihy, na ty jsem mohl zapomenout, a
byly to vlastně ta trojka, čtyrka, pětka, to znamená Kosmas, Databook, Rájknih, žejo.
A ty svoje knihy jste nabízel i zdarma, nebo jenom prodával?
No, tak jasně, ta Cesta robotů byla vždycky zdarma, já jsem ji zveřejnil dokonce pod licencí
creative commons, open source. Dokonce jsem to chtěl udělat jako GNU licenci. Chtěl jsem,
aby to mohli lidi modifikovat, měl jsem takovou vizi, jak z toho bude takovej otevřenej text.
To se samozřejmě nikdy nenaplnilo, protože není dost lidí v Česku, který by zaprvý se k tomu
dostali a zadruhý chtěli přispívat k tomu projektu. No, a tahle byla vždycky striktně zdarma.
No a potom mám ještě nějaký, co jsme dělali s kamarádem. My jsme psali takovou jakoby
komedii ujetou, trochu úchylnou, jmenuje se to Příběh o mokrých lidech, z dob kdy… tak to
jsme dávali zadarmo proto, že jsme nechtěli řešit dělení zisku a tyhle věci. Napsali jsme to pro
radost, tak jsme prostě to spolu vydali. A stejně tak jsme spolu dělali… teda ještě s jednou
známou jsme napsali Český začátek, to je soubor povídek, co se odehrávají tady v Česku, tak
to je taky zadarmo. A pak svoje knihy už prodávám. Já třeba jsem napsal knížku, která mně

připadá jako to úplně nejlepší, co jsem napsal, jmenuje se to Sochy z hlíny, ale úplně to
propadlo, prostě nikdo to nekupoval, takže já jsem to nakonec… nakonec to nabízím za úplně
směšnou cenu, nějakejch 39 korun myslím, nebo něco takovýho, takže to je skoro zadarmo.
Děkuji vám. Šíříte nějak povědomí o těch knihách, a pokud ano, tak jakým způsobem?
No, tak já se o to snažím. Tam je trochu problém v tom, že já když udělám knihám reklamu
placenou někde, tak se mi nikdy nevyplatí. Jediný co funguje je, když ty knihy promujou
prodejci. Ve chvíli, kdy se objeví velkej banner na Palmknihách, tak samozřejmě okamžitě je
to obrovskej boost a těch knih se koupí, stáhne, prostě hromada. Ale vlastně za to já jim
vždycky musím nabídnout něco zajímavýho. Třeba jim dám slevu na všechny knihy na nějaký
období, třeba třicetiprocentní, a jako oni na to udělají banner, protože to pro ně bude výhodný.
Ale já se těďka snažím posílat některejm knihám, některejm zajímavejm titulům, který
myslím že mají šanci uspět a jsou fakt dobře napsaný si myslim, tak jim udělám bannery.
Znám jejich rozměry, každej ten rozměr každýho prodejce, aby to tam mohli prostě šoupnout.
A ano, ti k tomu přistupujou tak, že stalo se, že to už použili, ale většinou to je práce jako na
nic. Většinou je to tak, že oni mi napíšou, připravujeme akci... já nevim, týden krimi
literatury, a chtěli bychom tam zařadit nějaké vaše tituly, tak tímhle stylem. Tam je trochu
problém v tom, že já když udělám knihám reklamu placenou někde, tak se mi nikdy nevyplatí.
Třeba jsem platil AdWords reklamu, ale tam prostě je hrozně moc kliků ke koupi, takže lidi to
prostě neprojdou, ten funnel. Tím sice zvýším povědomí, ale prostě ztrácím peníze. Takže to
je trochu slabina v tomhle.
Zeptám se ještě, jestli děláte marketing svému vlastnímu jménu. Jestli tvoříte značku sebe jako
autora.
No, já jsem to před nějakou dobou jsem to dělal hodně. Zvlášť s tím Robotem hodně
synergicky jsem to dělal. Já mám na Facebooku svoje stránky, teď jsem je strašně dlouho
neaktualizoval, nemám na to čas, mám spoustu jiné práce, ale tenkrát jsem to propagoval
hodně. Zvlášť pro toho Robota jsem dělal nějaký komixy, i když neumím kreslit, nějakým
způsobem jsem to zplácal. Pak nějaký promo video, audio ukázky, takový věci jsem hodně
dělal pro toho Robota, a tím jsem vlastně propagoval sám sebe. Mám Facebookový stránky,
mám svoje standardní klasický webový stránky, kam jako dávám novinky, který napíšu. Mám
trochu problém, jak jsem to vydal v angličtině a pak vlastně i ve španělštině, toho Robota, tak
vlastně já mám ty stránky udělaný jako vícejazyčný, ale ty novinky v podstatě mám jenom
český, no, takže je to takový, že na ty facebookový stránky píšu neustále CZ only, a je to
takový, no… neudělal jsem to úplně chytře. Nemám na to moc času, takže nakonec svoje
jméno moc nepromuju.

Co se týče českých knihoven, ty budují nějakým způsobem elektronické fondy, a já se chci
zeptat, zda i ty vaše knihy jsou k dispozici v nějaké knihovně k zapůjčení, ke stažení.
No, tak jako ty e-knihy moc ne. Jako ten Robot tam určitě je, nebo ty, co jsou zadarmo. To
vím, že si nějaký knihovny vyžádaly. Ale placený teda ne. Já ani nevím, jak to totiž mají s tím
zákonem… nevím jak to tam funguje. Vím že mají povinný výtisky ve chvíli, když je to
tištěná kniha, ale u těch elektronickejch to není, povinná kopie nebo něco takovýho. Takže
nevím, jak to dělaj. Vím, že jsem pár knih poskytoval, těch zadarmo, to jako jo. Jinak
mimochodem jiná věc, a to jsou ty brail… brailnet… jakože knihovna pro nevidomé, kde to
převádějí do nějakejch jako… aby si to ty lidi mohli pustit, do nějakejch čtecích zařízení. A
tam, protože tam je to nějak právně zařízený, tak tam jim jako charitu v podstatě všechny
knihy nahrávám. Takže tam jsou vlastně k dispozici. Ale to je jen pro nevidomý, který si to z
toho můžou pustit. Oni mají nějak jako ze zákona… nějaký záruky, že to nebudou šířit pak
dál, nebo něco takovýho.
A ještě máme další téma: pojďme k potížím elektronického self-publishingu. Zeptám se vás,
zda nezávislé elektronické vydávání e-knih s sebou nějaké problémy nese, a pokud ano, jaké
to podle vás jsou?
No, tak samozřejmě těch problémů je hromada. Zvlášť když to je self-publishing a není to
třeba přes to moje nakladatelství, který hodně těch věcí vlastně řeší. S tím self-publishingem
e-knih, tak tam je problémů hromada. Hlavně co mám na mysli, tak problém je v tom, že je
hrozně moc těch prodejců. A člověk s nima musí udělat smlouvy se všema, když chce, aby se
to opravdu šířilo. Což je prakticky nemožný. Zaprvý, jak jsem říkal, spousta prodejců to ani
neudělá, ani nepodepíše tu smlouvu s autorem, ale spolupracuje jen s nakladatelstvím. Ale ty
prodejci, co to s autorem podepíšou, tak… tak je z toho spousta papírování každej měsíc,
vyúčtování, fakturace, to je prostě peklo, a navíc to musí správně zdanit. Když to člověk
vydává sám, tak kromě toho, že vlastně nic nevydělá, tak tuhletu administrativu musí prostě
dělat sám. Takže to je řek bych docela dost velký peklo, řek bych. Pak samozřejmě jsou tam
věci jako že ty prodejci, kteří podepíšou tu smlouvu, na vás prostě kašlou. Oni to daj do
obchodu, a pak už s tím nic nedělaj. Neudělaj tomu žádný promo a tak dál, protože prostě
jako nemají čas se vlastně bavit s každým jedním autorem, takže vlastně jako tím, že je tam
ten mezistupeň mezi tím, ten zástupce tý spousty lidí, tak má nějakou vyjednávací pozici. No
a další věc vlastně je taky kvalita těch souborů, docela dlouho trvá, než se to člověk naučí…
je to prostě spousta času.
Co přesně máte na mysli kvalitou souborů?

Problém je taky kvalita těch souborů, docela dlouho trvá, než se to člověk naučí… je to prostě
spousta času. Ten epub, mobi, pdf, mají prostě různý specifika. Je jich tam strašně moc, který
se prostě musej splnit. Já nevim, no… třeba nadpisy musí být správně, ty záložky, správně
formátování, nesmí tam být tabulátory, příliš mnoho mezer za sebou, nesmí tam být konce
stránek, konce oddílů a prostě takovýhle věci. Jo, protože to všechno může znamenat, že ten
text se někomu ve čtečce rozpadne. Ale když člověk vydává sám, tak se to prostě musí naučit.
Protože jinak vlastně pošle do distribuce knihy, který, když už si někdo koupí, tak se mu třeba
rozpadnou a nebudou čitelný, no, takže je to o nějakým tom know-how, který člověk musí
nasbírat. A tohle je asi to hlavní. To, že na vás všichni kašlou, a že se to musíte naučit a není
to jednoduchý.

Přepis rozhovoru č.3 (Klára)
Proč vydáváte své e-knihy sama, bez tradičního nakladatele? Respektive proč jste ty dvě
knížky, o kterých já vím, vydala sama bez nakladatele.
Tak ona vlastně ta moje touha vydávat knížky… Já jsem samozřejmě vždy toužila po tom,
abych měla knížku pevně v rukou, aby to byla papírová kniha, ale ono těch autorů, co v
dnešní době toto chce, je strašně moc. A ty možnosti úplně nebyly. Takže jsem to lidem
zpřístupnila aspoň elektronicky. Ale pro mě ty knihy jako fyzicky, když je mám v ruce
vytištěné, ještě k tomu v pevné vazbě, tak já to mám zaryté, že takhle to má vypadat, ta kniha,
takže jakmile by se objevila nabídka, že by se to dalo vytisknout, byla bych hrozně ráda. A
ono se to v podstatě i vyplatilo, tady ten krok. A ty moje první dvě knížky, jedna je takový
román, který je… ten Mrak, to je knížka kterou jsem psala už v pubertě a nedomnívám se, že
by to bylo to nejlepší, co jsem kdy napsala, ale člověk musí něčím začít. No a ta sbírka
povídek, ta už je lepší, za tu se stavím ráda, tak jsem si říkala, že to prostě zpřístupním lidem,
aby viděli, jak píšu, a dál už mě budou moct shánět sami, a aby mi taky něco zaplatili. Ale
prostě abych si vytvořila nějaký ten okruh čtenářů, tak jsem to zvolila takhle, tuto cestu.
Takže to byly důvody, proč jste začala vydávat e-knihy sama? To byly důvody pro tuto cestu?
Samozřejmě k tomu mému nezávislému vydávání patří i to, že jsem nenašla žádného
vydavatele, žádné nakladatelství, které by do toho s neznámým autorem šlo. Kdyby se mi
tehdy někdo ozval s tím, že pojďte, my vás vydáme, tak bych to asi dělala jinak, ale to se děje
asi jenom ve filmech, takže jsem to vydala sama.

Jasně. Když už jste zmínila ty nakladatele - jaké jsou podle vás výhody a nevýhody vydávání u
nakladatelů?
Teďka je zrovna taková přelomová doba, kdy ten trh začínají ovládat ty internetové knížky,
jako e-knížky, teď už se rozmáhají čtečky, vždyť to vidíte sám, dnes už si málokdo někde
třeba ve vlaku otevře knížku jako knížku, takže já se začínám trošku obávat, že je to trochu na
ústupu, co se týče knihkupectví a knih v pevné vazbě. Nicméně pro mě je to prostě klasika a
já třeba osobně mám názor, že když knížku nemůžu vzít do ruky, tak pro mě nemá to pravé
kouzlo. Ale myslím si, že tento názor pomalu vymírá, a začnou se přiklánět ty váhy k tomu,
že začnou fungovat internetová nakladatelství s e-knížkami tím způsobem, jako do této doby
fungovaly normálně kamenné obchody. Ale je to jenom můj názor samozřejmě.
To tedy bylo k těm nevýhodám vydávání u nakladatelů. Vnímáte nějaké výhody?
No tak jako každopádně je to záruka. Jakmile vám vydá knížky nějaké nakladatelství tak se za
vás staví. V podstatě tím… samozřejmě to neznamená, že ta kniha je kvalitní, ale zřejmě už
dosáhla určité hranice, určité meze, a asi pravděpodobně i určité kvality, že se do toho to
nakladatelství nebojí vrazit svoje investice. Takže podle mě je to záruka toho, že by to mělo
být nějakým způsobem už na úrovni.
Myslíte jako záruka pro čtenáře, nebo pro autora?
Myslím pro čtenáře, a rozhodně je to příjemnější pocit i pro toho autora.
A když se na to podíváte ještě jednou z hlediska autorského, tak vám položím tu stejnou otázku
jako pro autorku - zda vnímáte nějaké výhody vydávání u nakladatelů.
No ono je to podobný jako to, co už jsem teďka řekla. Když by se za mě postavilo nějaké
nakladatelství, tak rozhodně bych z toho měla mnohem lepší pocit. Ono možná i to
sebevědomí autora stoupne, protože si uvědomí, že to dělá dobře, tu práci. Že to, co ho baví,
nese nějaké ovoce. Pro mě rozhodně vydání knihy s nakladatelstvím je vyšší level celkově
toho vydávání. Proto, když se mě v jeden moment ujalo to nakladatelství, byla jsem strašně
ráda.
To mě vede ještě k další otázce ohledně tohoto tématu. Byla byste ochotná spolupracovat na
vydávání svých e-knih s nakladatelem, nebo se i dál vidíte jako nezávislá autorka?
Já bych rozhodně nebyla proti tomu, vydávat s nějakým nakladatelstvím. Rozhodně bych se
toho nebála.
Dobře. A jaký je váš vztah k papírovým knihám? Byla byste ochotná e-knihu vydat také v
papírové formě?
Určitě. Jak už jsem vám řekla, tak pro mě ty knihy jako fyzicky, když je mám v ruce
vytištěné, ještě k tomu v pevné vazbě, tak pro mě je to prostě… já to mám zaryté, že takhle to

má vypadat, ta kniha, takže jakmile by se objevila nabídka, že by se to dalo vytisknout, že by
to šlo do tisku, tak já bych vůbec nebyla proti, ba naopak.
Děkuji za odpověď.
Ale já se obávám, že tato doba pomalinku ustupuje. Jak už jsme řekla. Takže to je spíš jako
můj osobní vztah. Taková záliba, ale obávám se, že to už moc dlouho nepotrvá, co se budou
takto vydávat knížky.
Děkuji. Přejděme k dalšímu tématu. Co se týče tvorby vaší literatury, zkuste si vzpomenout na
dobu, kdy jste své e-knihy vytvářela a transformovala jste je z rukopisu do finální podoby.
Když si toto představíte, dokážete si vzpomenout, zda vám tenkrát někdo pomáhal s přípravou
k vydání, nebo jste veškeré činnosti prováděla sama?
To tenkrát bylo tak, že jsem si zkrátka připravila ten text tenkrát ve wordu ještě. Příprava
spočívala v tom, že jsem si dala dohromady ten text, když šlo o sbírku povídek, tak jsem si je
dala dokupy, a když šlo o ten román můj první, tak tam jsem si to celé po sobě přečetla.
Udělala jsem závěrečnou korekturu... K té korektuře jsem vyhledala pomoc, ale ne že by to
bylo profesionální, jen někdo ze známých si to prostě po mně přečetl, protože když to člověk
čte popadesáté, tak některé věci už nevidí, některé chyby přehlíží. Tak minimálně tady ta malá
kontrola v tom byla. A pak se prostě ten soubor vzal, zaslala jsem ho na Ebookeater a vlastně
to bylo všechno, a oni už prostě udělali to, co je tam teďka ke stažení. Takže z mé strany té
přípravné práce bylo minimálně.
Děkuji. Vy jste zmínila, že vám nějaký známý prováděl korektury. Nabídla jste před vydáním
svůj text nějakým čtenářům, aby posoudili tu uměleckou kvalitu?
Rozumím. Takhle, u těch prvních knížek jsem to nedělala. To jsem vlastně to zariskovala, kdo
to četl tak to jakoby byli akorát známí, přátelé a rodina… riskovala jsem a nedávala jsem to k
posouzení nějakým profesionálům.
Ale to znamaná, že tu knihu už někdo před vydáním četl. Nebylo to tak, že byste to napsala a
hned potom dala na ten Ebookeater.
Nenene. Ty povídky už, dejme tomu, když se budeme bavit o té sbírce povídek, tak to znali.
Mé okolí to rozhodně znalo.
Dali vám k tomu první čtenáři nějakou zpětnou vazbu, řekli k tomu nějaký svůj názor?
Ano, ano. Tomu vydání předcházelo to, že já jsem předtím některé povídky zveřejnila na
serveru Pištepovídky.cz a nechala jsem je tam pověšené, ty povídky, a tam všichni čtenáři a
všichni autoři mohou reagovat, říct svůj názor a tak dále. A já než jsem vydala tu sbírku
povídek, tak jsem každou povídku tam vyvěsila, zjistila jsem, co si o tom lidi myslí, a když ta
povídka měla dobrý ohlas, tak to vlastně byl další vstup pro moji práci. Něco jsem třeba

předělala a podobně. A pak jsem z toho udělala tu knihu. No a taky jsem to dala k přečtení
rodině a přátelům, aby mi na to dali svůj názor. Takže se musím poopravit, nejen rodina a
přátelé, ale vlastně jsem to nechala vyvěšené i takhle. Když se to setkalo s úspěchem, tak jsem
z toho pak udělala sbírku povídek. Vzhledem k tomu, že oboje vlastně bylo zdarma, nic se
tam neplatilo, tak jsem neviděla problém s tím, že to bylo dostupný ještě někde jinde. A takhle
to bylo, že jsem vlastně byla schopná získat názory ještě z té jedné strany.
Dobře, děkuji. Kromě tohoto, ta další část přípravy byly korektury, jak jste zmínila. Proběhla
tam i editace, to znamená čtení knihy nějakým člověkem, který je pro vás z nějakých důvodů
jistou autoritou, a který by vám doporučil konkrétní změny v textech?
Já se přiznám, že za tohle bych bývala hrozně ráda, nicméně nic takového se bohužel nestalo,
protože v mém okolí nikdo takový jako nebyl, kdo by prostě kdyby si to přečetl, tak by se
konkrétně vyjádřil. Nikdo neměl nutkání mi to editovat. Já jsem se maximálně setkala s tím,
že mi to někdo zkontroloval, aby tam vyloženě nebyly žádné jako průšvihy, a to bylo
všechno. Editor nebo člověk, co vám radí s psaním, je hrozně důležitý. Byla jsem moc ráda,
když už se těch mých dalších počinů ujali profesionálové, kteří přesně toto už udělali a
dovedli mě k tomu, že jsem po sobě tu knihu musela přepisovat. Ale ty první elektronické
publikace, co jsem si vydala sama, tam té profesionální práce je bohužel minimum.
A co se týče grafických prvků v knihách, obrázků, obálek, to jste vytvářela sama, nebo vám s
tím někdo pomáhal?
Tak to tam dodával přímo ten server. S tím já jsem neměla nic do činění.
Věděla jste tenkrát, respektive víte dnes o někom, kdo nabízí pomoc autorům nezávislých
elektronických knih? Lhostejno jestli zdarma nebo za peníze, jako placenou službu.
Já se přiznám, že když jsem tehdy zveřejňovala ty svoje první věci, tak si myslím, že těch
možností ještě tolik nebylo. To už je pár let zpátky. A teďka třeba… konkrétně včera jsem se
dívala na internet, jaký možnosti jsou teď, a teď už těch možností je strašně moc, takže jsou
třeba internetová nakladatelství, která vám nabídnou dvě varianty. První je, že pokud jim se to
bude líbit, všechno udělají zdarma a budou to publikovat. Druhá možnost je, že si vydání
zaplatíte, a oni to budou publikovat s tím, že kvalita je jim úplně jedno. Takže ty možnosti,
jak dělat e-knihy, jsou mnohem bohatší. Tehdy si myslím, že to bylo mnohem víc omezené.
Teďka opravdu to hrozně moc stoupá, ten počet možností, ale nějaké konkrétní, to vám
neřeknu.
A když ještě popřemýšlíte o té době, byla jste s tím procesem vydávání spokojena, to znamená
s tím, že vám to přečetli známí a členové rodiny, někdo vám udělal korekturu, vydala jste to
na Ebookeateru a podobně, nebo byste to příště udělala jinak?

No já vlastně na to, že to byla první publikace, tak jsem s tím byla celkem spokojená. Nebo
respektive spokojená… jsem spokojená s tím, kolik lidí si to stáhlo, samozřejmě, to mě
hrozně potěšilo, a nejsou tam vyloženě negativní ohlasy jako, což je taky strašně fajn, ale
kdybych teďka zpětně s tím mohla dělat něco víc, tak bych to asi udělala. Rozhodně bych
prostě se postarala o to, aby ta kniha… já nevim… ještě jednou bych to zkontrolovala, asi
bych byla pečlivější v tomhletom. Tehdy jsem asi trošku riskovala a prostě jsem to zveřejnila
celkem rychle, ale to se tak stává, že autor… teďka zpětně, když si čtu svoje první povídky,
tak s tím mám taky celkem problém, takže to je i s těma knihama, no.
Dobře, děkuju. Pojďme na další téma, a to je šíření e-knih, respektive marketing. Zeptám se,
ohledně těch dvou knih, kde je vlastně všude nabízíte?
No tak v té době, když jsem to vydala, tak… dnes si myslím, že nejlepší reklama je přes
sociální sítě, takže já jsem to prostě šířila pomocí Facebooku, pomocí emailu, šířila jsem to
taky ústně, tak že kdo se ptal, tomu jsem to řekla. Šířilo se to dost podle známých. Přiznám se,
že i proto mě trošku překvapil počet těch stažení, protože to je pro mě trošku záhada, ale jak
už jsem řekla, jsem za to velmi ráda. Takže… to bylo především takhle. Žádný nic
profesionálního. Potom už to další, když už se mě ujalo nakladatelství Ebohém, tak ti to už
měli tak, že už dělali sami reklamu, plus tehdy jsem ještě poslala žádost o zrecenzování té
knížky. To se jmenovalo sbírka povídek Když straší mezi řádky, tak na webové stránky
Vašeliteratura, tam mi právě vydali recenzi, což si myslím, že mi taky trošku pomohlo, ale
obecně si myslím, že zase sociální sítě, bylo to na tom serveru Pištepovídky, kam jsem dávala
už svoje starší věci, a tak dále, takže prostě ten internet je v tomhle výbornej.
A co se týče vašeho vlastního jména, jako jména autorky, šíříte ho nějakým způsobem? Ve
smyslu značky, kterou má znát co nejvíce lidí?
No, ono to šíření vlastního jména není asi úplně jednoduchý. Když si vygooglím svoje jméno,
tak už tam jako něco je, a už jako je znát, že jsem autorka, ale vlastně jediné, čím budete
takhle fungovat a takhle působit je, že budete znova a znova vydávat, a znova budete to své
dílo tlačit nějakým způsobem. Například tak, že se budete účastnit soutěží. To taky pomáhá
začínajícím autorům a autorům, kteří chtějí publikovat. Účastnit se soutěží a to svoje jméno
pořád nechávat někde objevovat.
Máte třeba blog nebo vlastní webovou stránku?
Ano, mívala jsem, ale přiznám se, že jsem s tím pak přestala, protože jsem začala publikovat
hodně na tom Pištepovídky, kde máte svůj jako profil, a ono to fungovalo vlastně úplně
podobně, protože tam je seznam všech vašich povídek. Není to jako nic že by to bylo přímo o
vás, ale jako o autorovi se něco o vás dozví, a to, že jsem publikovala na tom serveru mi

pomohlo k tomu, že si mě našlo to nakladatelství Ebohém. A na základě toho, že jsem tady na
tom serveru vyhrála jednu literární soutěž, tak oni si mě prostě oslovili a rozhodli se, že mi tu
knížku vydají. Takže ono vlastně nebylo třeba, abych měla nějaký blog, ale tohleto bohatě
pomohlo, tady ten profil.
Děkuji. Ještě mám jednu otázku ohledně věci, která také spadá do marketingu, jen z úplně jiné
strany, a to jsou knihovny. České knihovny budují své elektronické sbírky, a já se vás chci
zeptat, zda jsou vaše knihy v nějaké české knihovně k dispozici.
Tak rozhodně ta první, o které jsme se tady ještě nebavili, kterou jsem si kdysi dávno vydala
já, vytiskla, přímo, tak ta je v knihovnách. To je vlastně taky sbírka povídek, jmenuje se to
Povídky do bouřky, a to bych vám teda nedoporučovala. To je zrovna jedna z těch knih, o
kterých si říkám, že to mohlo být trošku jinak, ale dejme tomu že nějak se začít musí, takže to
beru sportovně. Ta jako bohužel k dostání v knihovnách je.
A elektronické knihy, třeba ty z toho Ebookeateru?
To si nejsem úplně jistá, jestli ty jsou. Já se přiznám, že tohleto jsem úplně nezkoumala.
A usilovala jste vy sama o to, aby e-knihy, co jste si sama vydala, byly v knihovnách?
No tak to ne.
Ještě zůstaňme u marketingu. Máte nějaké marketingové plány, nebo nějak pevněji uchopené
marketingové aktivity, ve smyslu předem plánovaných činností, kroků, aktivit?
No to je právě věc. Pro mě to psaní je v podstatě koníček. Něco, co mě uvolňuje. Já to
nedělám proto, že bych měla nějaký cíle ve smyslu že bych chtěla být nejlepší autor na světě,
což samozřejmě vím, že není možné. Já to dělám proto, že to je součást mojí přirozenosti, já
to prostě dělat musím. A tím pádem zároveň já tím pomáhám sama sobě, tím, že píšu, že ze
sebe dostávám ty nápady. A přiznám se, že nemám úplně nutkání sednout si a šířit svoje
jméno, šířit svoje knížky. Samozřejmě občas jako nasdílím to, co je potřeba, ale jinak jakoby
přiznám se, že bych asi potřebovala mít u sebe člověka, který by toto za mě dělal. Asi se
úplně neumím prodat tady v tom. A to je prostě chyba osobní, bohužel. Někdo to umí, a je to
dobře, ale já to právě neumím. Ale ten velký počet stažení mě těší i bez toho, že bych nějak
záměrně dělala marketing.
Dobře, děkuju. Posouváme se k poslednímu tématu tohoto mého interview, a tím jsou potíže
elektronického samovydávání. Myslíte si, respektive podle vašich zkušeností, nese s sebou
nezávislé vydávání elektronických knih nějaké problémy, a pokud ano, tak jaké?
Já tam nevidím problém jako nějaký technický. To jakoby vůbec ne, protože dneska je to to
nejjednodušší, co můžete udělat, stáhnout si knížku, takže v tomhletom si myslím, že je to
výborná věc. Já jsem se nesetkala ani tak s tím, že bych měla nějaké problémy technický, ale

co si myslím, že by mohl být problém, když autor vydává sám knížku bez nějaké podpory
nakladatelství, tak je to, že ten čtenář si nemusí být jistý, že je to právě dobrý. Podle mě
čtenáři si můžou říct třeba, že to nevydalo nakladatelství, nepostavilo se za to, tak to bude
nějaká blbost, je to nějaká 14letá holka, která si napsala svoje povídky. Myslím, že by čtenář
mohl mít problém s tím, že by neměl záruku, že to je dobré čtení. Protože těch autorů dnes…
sám to vidíte… těch autorů, co se snaží vydávat, je moc. Jde to velmi snadno, můžete
zveřejnit jakýkoli text v podstatě. Dneska píše strašně moc lidí, a jako čtenář musíte hodně
vybírat, aby to za to stálo.
Ano, rozumím vám.
Ano, asi mi rozumíte. Myslím, že by čtenář mohl mít problém s tím, že by neměl záruku, že to
je dobré čtení. Protože těch autorů dnes… sám to vidíte na tom Ebookeateru… těch autorů, co
se snaží vydávat, je moc. Tam je to velmi snadné, oni vám zveřejní jakýkoli text v podstatě.
Dneska píše strašně moc lidí, a musíte hodně vybírat, aby to za to stálo.
Ano. Vnímáte krom tohoto ještě nějaké další problémy?
No, asi mě nic nenapadá. Já si myslím, že toto jeden z těch největších, z těch nejzásadnějších.
Spíš bych řekla, že naopak by se nováčci neměli tady těch nezávislých začátků bát, neměli by
se bát toho nezávislého vydávání. Prostě jsem si řekla, že dokud nebudu mít nějakou
čtenářskou základnu, dokud prostě nebudu autor, za kterého se postaví nějaké nakladatelství,
tak bych si tu čtenářskou základnu měla udělat aspoň tak, že to prostě zpřístupním na
internetu zadarmo pro každého. A jak jsem publikovala dál, ozvala se mi taková skupinka
autorů, kteří vydávali sbírku povídek, abych tam s nimi publikovala, a vydali jsme to
normálně knižně s nakladatelem. A ta knížka je v knihkupectví k dostání. Takže tadyhlety
nezávislý začátky, myslím, si, je to dobrý start. Je to takový ten základní kámen pro autora,
který nemá štěstí od začátku s nakladatelstvími. Myslím si, že to je dobrý začátek a dobrá
cesta.

Přepis rozhovoru č.4 (Ondřej)
Proč své elektronické knihy vydáváte sám, bez nakladatele?
Tady se především jedná o dva faktory z mojí strany. Jeden faktor je to, že vlastně když
chcete vydat knihu, tak ji můžete vydat dvojím způsobem. Buďto ji vydáte na vlastní náklady,
třeba eknihu. Ony existují platformy, na kterých eknihu vydáte a ona jde do světa, ta ekniha.

Nebo, pokud chcete jakože fyzickou kopii té knihy, tak jsou tady nakladatelství, které vám
knihu vydají na vaše vlastní náklady. Jenže problém je v tom, že když vydáváte na vlastní
náklady, tak většinou bohužel nakladatelství k tomu mají takový přístup, že se jedná většinou
o peníze. Nebudu říkat, která nakladatelství to jsou, protože v mojí amatérské branži, tady
v tom vydávání knih, mám pár kamarádů, kteří tiskli knihu na své vlastní náklady v určitých
nakladatelstvích a nedopadlo to dobře. Pokud chcete fyzickou kopii té knihy, tak jsou tady
nakladatelství, které vám knihu vydají na vaše vlastní náklady. Jenže problém je v tom, že
když vydáváte na vlastní náklady, tak většinou bohužel nakladatelství k tomu mají takový
přístup, že se jim jedná jen o peníze. Především proto, že je to na náklady toho samotného
spisovatele, takže oni se vlastně postarají jen o to nejnutnější a sami se nesnaží… oni vám
slíbí obálku, oni vám slíbí korekturu, hodně věcí okolo, ale ve finále ten produkt může
vypadat tak, že nad ním vlastně nemáte žádnou kontrolu a vypadá to úplně špatně. Lepší je,
když si to vydáte přímo sám, bez toho prostředníka. Když chcete vydat knihu tím tradičním
tvrdým způsobem, jakože tlačit svůj rukopis přes určité nakladatelství, tak tam jsou ty nároky
hrozně vysoké, protože ohromné množství lidí píše. A nakladatelé si vyberou jen minimum z
nich. A rozdíl mezi tím člověkem, který vydá knihu klasickou tvrdou cestou a člověkem,
který tu knihu nevydá nikdy, je ten, že… jsou to rozdíly mezi tím, kdo psát umí, nebo kdo se
to teprve učí nebo kdo to nikdy nezvládne. Proto máme hodně známých autorů, kteří jsou
dobří, a víme o tom, a víme o tom hlavně i z důvodů, že je tady hodně špatných autorů, a to je
ten důvod, proč se já sám uchyluju k eknihám, především, protože teda měl jsem to štěstí, že
jsem se dostal do partnerského členství u Googlu, takže tam vlastně nad tím mám plnou
kontrolu, můžu to korigovat hodně a takové… já nevím tedy jestli stačí takhle…
Když říkáte, že máte partnerské členství v Googlu, co tím máte na mysli?
Já teda nevím, jestli se trošku orientujete ohledně Googlu, protože já vždycky když to řeknu,
tak se mě na to lidi ptají. Na Googlu je určitý partnerský program, kde se tedy především
jedná o vydavatele knih, ale vy jako nezávislý autor se taky můžete přidat k tomu členství. To
členství mě osobně teda nestálo vůbec nic, ale je tam omezená kapacita těch autorů, takže
vlastně mluvím o štěstí, že jsem se tam dostal. V momentě, kdy vy dostanete to členství, tak
dostanete svůj vlastní účet a přes ten vlastní účet pak můžete vydávat e-knihy přímo na
Google Play anebo na platformě Google knihy. Hodně lidí používá Android, a vydávání eknih na Googlu je podle mě věc, která může fungovat. Takže asi tolik k tomu. Samozřejmě
těch platforem je hodně. V České republice si vzpomenu třeba na… já nevím… Nová forma.
To je taky nakladatelství hodně podobné třeba tomu Googlu, ale když řeknete Nová forma,

tak se vás zeptá hodně lidí, „a to je kdo, to je co?“ Kdežto když to hodíte na Google, to je pro
mě ten efekt. Hodně lidí používá ten Android a Google je podle mě věc, ke které se uchýlit.
Děkuji za obsáhlou odpověď. Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody vydávání u nakladatelů?
Asi takhlenc. Když chcete vydat knihu klasickým, tvrdým způsobem, přes klasického
nakladatele, tak největším problémem každého autora je to, že svoji knihu předkládá jako
svoje absolutně nejlepší dílo, které kdy napsal. To je hned první problém. Protože z mé osobní
zkušenosti, svou první knihu jsem zanesl do Fantom Printu, a tam mi to pan pravděpodobně
majitel, pokud se nepletu, málem omlátil o hlavu s tím, že to vůbec není možný vydat. Což
samozřejmě byla rána pro moje sebevědomí, to musím přiznat. A výhody… Nakladatel vám
tu knihu připraví, případně i vytiskne tu papírovou verzi, postará se o marketing, postará se o
to, aby se to dostalo mezi obchody, a pravděpodobně s váma zařídí nějaké rozhovory, a tím se
dostanete od určitého povědomí českých čtenářů. A dál… Ti lidi, kteří vydávají ty knihy, už
jich vydali většinou tolik, že mají jasnou představu o tom, jak má dobrá kniha vypadat. A tam
může docházet k určitým nesrovnalostem, kdy například nakladatelství může říct, abych něco
přepsal, protože je to třeba moc tvrdé, a další věc přepsal, protože to se mu nelíbí, a tak dál, a
ve finále se může stát podle mě, že autor tak trošku ztrácí kontrolu nad svým vlastním dílem,
přestože je to stále jeho vlastní dílo. To původní sebevyjádření už vlastně není původní, což je
škoda.
Děkuji vám. Na toto téma rovnou navážu další otázkou, a to jestli byste v budoucnu byl
ochotný spolupracovat s nějakým nakladatelem, anebo se i dál vidíte jako nezávislý autor a
případně proč.
To je dobrá otázka, a na to vám asi jednoznačně neodpovím. Já sám o sobě říkám, že nejsem
natolik dobrý spisovatel, abych prorazil se svojí knihou tím klasickým, tvrdým způsobem. Já
většinou nejsem autor ten, který se snaží zaujmout široké publikum. To máte něco podobného
jako třeba když dám za příklad sérii knih Warcraft. Warcraft prorazil především díky tomu, že
už jako hra zaujal široké spektrum lidí, širokou veřejnost. Například World of Warcraft hrajou
mladší, starší, pracující, svobodní, zadaní, starší i mladí. A to je víceméně hodně podobné u
knih. Když dám za příklad George R. R. Martin, který píše Hru o trůny, ten je… mně se ta
kniha nelíbila. Mně se nelíbil ani ten seriál. Já vím, v čem on je dobrý, a proč ho tak strašně
moc lidí má rádo, a to je, že on byl schopen zaujmout široké spektrum lidí. Já píšu třeba dost
specifické knihy a vím, kde plus minus moje publikum je, a vím, co ode mě očekává. Takže já
nevím, zda budu do budoucna vůbec někdy schopen zaujmout široké spektrum lidí. Přestože

já mám i díky Googlu určitou kontrolu na tím, abych věděl, kdo ty knihy čte, mám i určitý
feedback od mých čtenářů, a tak, a paradoxně moje cílová kategorie se paradoxně nenachází
ani v České republice, ale především na Slovensku. Já to moc neovlivním, on je to takový
paradox. Takže jestli do budoucna někdy vydám knihu přes nakladatelství, netuším. Na to
vám neodpovím. Protože jestli někdy napíšu něco tak dobrého, že to vyjde u nějakého
nakladatele, tak se asi půjdu ožrat a už o mně nikdy neuslyšíte. A jestli budu dál psát e-knihy,
tak co. Lidi to baví, a především já píšu zdarma, takže hodně lidí to neodsuzuje i přesto, že
někdy ta kvalita je docela sporná. Protože na korekturu, typografii, redakční zásahy a tak, na
to jsem všechno sám. Pokud se tam třeba objeví nějaká gramatická chyba, tak mi to většinou
lidi odpustí.
Ještě u tohoto tématu zůstaňme. Za předpokladu, že napíšete knihu, o které byste byl
přesvědčen, že je hrozně dobrá, a třeba se i prodává ve formě eknihy, takže víte, že máte
v rukou opravdu něco dobrého, byl byste potom ochotný jít do spolupráce s nakladatelem,
nebo nakladatele nemáte rád a chcete být nezávislý autor, ať se děje co se děje?
Já nejsem takový nezávislý puritán, že bych řekl, že nakladatelství jsou špatná. To rozhodně
ne, protože kdyby tady nebyla nakladatelství, tak především nemáme co číst. Kdybych měl tu
možnost spolupracovat s profesionálním nakladatelstvím, tak rozhodně jdu do toho. Já nechci
znít jako někdo, kdo touží po penězích, ale už jenom z důvodu těch peněz. Když nakládáte
knihu vlastním nákladem, vždycky víc proděláte, než získáte. Když vám to vydá někdo jiný,
tak většinou jen získáte. Pokud bych měl tu možnost jít do nakladatelství s tím, že oni mi tu
knihu vytisknou a já upravím toto a toto, tak ano, skloním hlavu s tím předpokladem, že
pravděpodobně mám před sebou docela slibnou budoucnost.
Vy tak průběžně hovoříte také o papírových knihách. Jaký k nim máte vztah? Vydal byste tu eknihu, kterou už jste třeba vydal, také v papírové formě?
Z toho, co už jsem napsal… mám tady jedno takové dílo, které už dokončuju asi tři čtvrtě
roku. Ještě jsem to nedokončil, není na to čas, ale každopádně jestli to někdy dopíšu, tak
zrovna to je dílo, které bych chtěl vydat papírovou formou.
Děkuji za odpovědi. Pojďme se podívat na další téma, a to je tvorba e-knihy jako taková.
Pomáhal vám někdo s vytvářením vašich e-knih, které jste vydával?
Mám jednoho známého, který je můj betačtenář… on mě tedy objevil na Googlu asi dva dny
potom, co jsem vydal svou první knihu. Tak jemu se teda moje tvorba velice líbila, a od té

doby tam vznikla určitá spolupráce v tom smyslu, že já jsem napsal třeba dvacet stránek,
jednu kapitolku, a on si to většinou přečetl. Když píšete, tak aspoň podle mě byste měl ten
text vzít, sehnat si někoho, kdo aspoň plusminus té tematice rozumí, to znamená, jestli Franta
vedle z baráku čte Warcraft a vy jste napsal Craftwar a víte, že je to tematicky hodně
podobné, tak mu to dáte, a on řekne, co se mu na té vaší tvorbě líbí a nelíbí, a vy víte, že se na
ten jeho názor můžete určitým způsobem spolehnout. No a s tím mým známým to fungovalo
tak, že věci, který on mi odsouhlasil, tak jsem věděl, že jsou dobře, a věci, které se mu
nelíbily, tak jsem většinou přepsal, a zase mu to poslal. On mi to pak buď odsouhlasil, nebo
zase mi to vrátil, takže já jsem se vždycky během svého psaní dostával do takového určitého
koloběhu, napsat, odeslat, přečíst si zpětnou vazbu, přepsat, napsat, odeslat, přečíst si zpětnou
vazbu, přepsat a tak dál, dokud jsem to vlastně nenapsal úplně celé. Ale celý tadyten koloběh
se vlastně odehrál až u mojí třetí knihy, kterou jsem napsal a za kterou už se nemusím úplně
stydět, a tam už to jde hodně znát, jo, že už mi tam někdo plusminus s něčím pomáhal.
Každopádně jaké jsou redakční zásahy, gramatika a podobně, to všechno dělám sám.
To znamená, že kromě tady tohoto betačtenáře nebo alfačtenáře nemáte žádné korektory nebo
grafiky nebo někoho dalšího, kdo by vám s tím pomáhal?
Ne, o grafiku se mi nikdo nestará. Mám ilegálně stáhnuté Brushe a pirátský Photoshop, jestli
vám to takhle můžu říct. Především, já nemůžu na tom Googlu vydat knihu bez obálky, proto
si s tím dávám tu práci. A první věc je, když chcete nějaký produkt, když třeba jdete do
sámošky a upoutá vás třeba Coca-Cola, tak ona má svůj specifický design, kdy vy ani
nemusíte zblízka číst, co to je, ale vidíte kombinaci černé a červené barvy a vidíte, že to je
Coca-Cola. Něco podobného já dělám, když dělám třeba obálky. Já vždycky používám
zásadně to stejné písmo a mám určitou šablonu, které já se držím. Takže bavíme-li se o tom
designu nebo o té typografii, tak já mám určité své vzorce, kterých se držím, a podle toho se
pozná moje kniha. Toto je pro mě celkem důležité, myslím pro moje čtenáře, protože těch eknih jsem už vydal víc, takže chci, aby ten vzhled byl nějak standardizovaný.
Pamatujete si, například u poslední knihy, jaké byly konkrétní kroky při přípravě této knihy
k vydání?
No, ono je to vždycky takové hektické, protože já vždycky říkám, že napsat tu knihu, to je to
nejmenší zlo. Protože když píšete knihu, tak musíte víceméně… prostě… napsat knihu může
úplně každý. To je úplně pro každého. Ale málokdo má nervy na to, to dotáhnout až do konce.
Protože vy píšete, pak se v tom ztratíte, takže musíte zase přečíst první část a tak dál. Takže to

psaní jsou nervy. Je potřeba se na to připravit psychicky. Jak konečně dopíšete svoje veledílo,
přichází ta nejvíc otravná část. a to přečíst ten blábol po sobě celý znova. Protože když to
budete po sobě číst, tak se budete polovinu času plácat po hlavě s tím, co jste to tam vlastně
napsali. Někdy absolutně to nedává smysl. Takže druhá fáze je přečíst to po sobě celé. Třeba i
dvakrát. Třeba i třikrát. Třetí fáze je, to co se vám nelíbilo a bylo špatně, vytáhnout z té knihy,
a v tom absolutně nejlepším případě to nahradit něčím jiným tak, aby to dávalo větší spojitost
s tím, co už jste přečetl. To, co vám tam nejvíc vadilo, to jdete smazat, přepsat, aby vám to
dávalo větší smysl. A tady ten proces opakujete… abych vám nekecal… asi tak
dvěstěpadesátkrát, dokud se to nedostane do určité čitelné fáze, kdy už vám z toho nekrvácejí
oči, ale jenom slzy, takže víceméně už máte v ruce, nebo v mém případě v počítači, ten finální
produkt. Ten už můžu třeba i někomu dát přečíst, že „na, přečti si to, tady z tonhoto budeš
jenom brečet, to tě nezabije“. No a ten finální krok už spočívá v trošku rychlejších věcech. To
je většinou… já tomu říkám návrh. To je návrh především ve formátování. Jakým stylem ta
kniha bude formátovaná, jaký formát vůbec zvolím pro tu eknihu. Já povětšinou používám
širokou A5, a pak dolaďuju, kde bude číslování. Jestli nahoře vpravo nebo dole uprostřed,
protože když se podíváte na deset různých knih, tak to mají úplně jinak, a každý o sobě říká,
že to dělá špatně, protože ten to dělá jinak. Takže proto neexistuje žádná ultimátní šablona,
nějaký univerzál, kterého byste se měl držet. No a jakmile vy splníte tady ty všechny kroky,
až prostě utřete pot z čela, tak potom, ve finále, začněte dělat obálku. Tu obálku si… buďto
máte kamaráda z umělecké, který umí malovat, takže vaše obálka bude skvělá, nebo jste
poloviční právník a víte, jak obejít autorská práva a víte jak to udělat tak, abyste nikoho
neurazili, což se týká víceméně mě, protože moje některé obálky jak už jsem řekl nejsou
úplně moje, nebo nejsou úplně můj nápad. Realizace té obálky je teda moje dílo s tím, že já
teda nebudu dávat 500 dolarů za Brushe, to radši ten Brush vezmu a hodím tam na to nějaké
stíny, nějaké malby a tak a pak to vypadá úplně jinak, a pak mi nikdo nedokáže, že to je
někoho jiného, takže asi takhlenc. A ve chvíli, když máte tu obálku, tak aspoň v mých očích
byste měl ten produkt vzít, sehnat si někoho, kdo aspoň plusminus té tematice rozumí, to
znamená jestli Franta vedle z baráku čte Warcraft a vy jste napsal Craftwar a víte, že je to
hodně podobné, tak mu to dáte, a on řekne, „jo, to by šlo, ale ta obálka se mi nelíbí“, tak vy
přemalujete obálku a mezitím dáte knihu k přečtení někomu jinému. Tohlencto uděláte třeba
čtyřikrát, a jakmile splníte třeba tři ze čtyř, že tři jsou spokojeni a čtvrtý k tomu má
připomínky, tak je to správně. Protože nikdy se absolutně nezavděčíte úplně každému. A
v momentě, co se vám podaří toto, tak to můžete přetáhnout z plochy na Google upload.
Takže asi tolik k přípravě knihy. Tady tenhle proces je většinou takový, že dva měsíce knihu

píšu a další tři měsíce mně trvá to po sobě přečíst, protože většinou na to nemám nervy. Mám
to tak hlavně proto, že jsem na to sám. Psaní vás baví, ale korektura ne. Když píšete, tak se do
toho dostanete, cítíte s těma postavama, víte jak má ten příběh vypadat, ten příběh vás baví,
k tomu posloucháte třeba nějakou hudbu, takže to celé vás ve finále baví. Jenže jak už to máte
hotové a vy se musíte určitým stylem s těma postavama jakoby rozloučit, a víte, že teď je ta
nejvíc tedious část z celého procesu, a to je ta oprava, tak to je prostě peklo, jo, když vám to
řeknu takhle. Hlavně jak to pak po sobě vidíte, to je katastrofa.
Děkuji za obsáhlou odpověď. Víte o někom v České republice, kdo nabízí služby pro nezávislé
autory elektronické literatury?
Pokud se nemýlím, takových webů, co by autorům pomáhaly, je docela hodně, ale já si teď
nevzpomenu na to jméno… byla to taková červeno-oranžová stránka, je tam strašně hodně
amatérských spisovatelů, kteří spadají pod určitou skupinu, která se většinou rozděluje na
žánry. Tam někdo napíše vlastní báseň nebo úryvek svého nějakého projektu a tam to dá, a
tam dostane ten feedback. Takže ono to… nevím, jestli existujou přímo nějaké firmy, které by
v tondlenctom někomu pomohly. Spíš existujou firmy, které to po vás opraví, ten blábol,
který jste napsal, a tím to končí. Takže já si myslím, že buďto máte kamarády, kteří vám s tím
pomohou tady v tondlenctom, anebo si zaplatíte za službu s tím, že po vás tu knihu opraví a
případně vám dají určité redakční doporučení, a tím to končí podle mě.
Když si vzpomenete na svoje knihy, když jste je vydával, udělal byste to příště stejně? Byl jste
s procesem vydání spokojený, nebo byste to příště udělal jinak?
No, když to řeknu s určitou nadsázkou, tak moje příští kniha by měla být papírová. Což se
nestane. Takže se opět budu muset držet toho Googlu. Takže pokud já zase budu vydávat
knihu, tak znovu budu vydávat přes Google, bude to mít moji šablonu a bude to vypadat tak
jako moje předchozí knihy, protože tenhlencten způsob jak já vydávám knihy, vím že funguje,
je osvědčený, takže se mi nechce nic moc měnit.
Dobře, děkuji. Pojďme se podívat na další větší téma, a to je šíření knihy, respektive
marketing. Kde tu knihu všude nabízíte?
Já mám svoji skupinu na Facebooku, kde mám úctyhodných 78 lajků. A když už se něco děje,
když píšu nějakou recenzi na knihu nebo se něco děje ohledně spisovatelství, tak to dávám
tam. Ale že bych si dělal nějakou třeba vyloženě reklamu, tak to popravdě asi ne. Já jsem si
dělal asi před půl rokem kontrolu počtu stažení, co mi vyjela tabulka z Google Play, a moje

první kniha dosáhla osmi tisíc stažení, což je docela fakt hodně. Ale kupodivu, i když mám
osm tisíc stažení, tak mám na Facebooku jenom těch 78 lajků a čtyřicet recenzí s tím, že
dvacet lidí mě úplně odsoudilo k záhubě. Že bych v podstatě neměl existovat. Takže otázka
je, jestli je opravdu nutný nějaký marketing pro to, aby měl spisovatel úspěch. Já ho v
uvozovkách mám i bez toho marketingu. Já studuju management lidských zdrojů, takže plusminus vím, jak asi má marketing vypadat, jak by měl fungovat, a podle mě je dobrý produkt
tou největší reklamou. A pokud by to měl být marketing toho stylu, že podívej se, co toto je za
cypovinu, tak to je naprosto skvělý marketing, protože já se o to nemusím starat a lidi si mezi
sebou o tom řeknou. Takže tolik asi k marketingu.
Já u toho ještě s dovolením zůstanu. Ptal jsem se na knihy. A teď bych ještě rád věděl, zda
šíříte nějakým způsobem svoje vlastní jméno, jako jméno autora.
I přesto, že mám svoje jméno rád, je i na knihách, tak ho nijak nešířím, nějak se nechválím. Já
to popravdě nemám zapotřebí. Já nejsem ten typ člověka, co by potřeboval slávu, co by chtěl,
aby ho každý znal. Od toho jsou youtubeři, to není pro mě.
Kromě toho Googlu nabízíte svoje knihy ještě někde jinde? Na nějakých jiných webech?
Ano. Já si teď ale nevzpomenu, jak se ta stránka jmenuje, já to mám někde tady na Facebooku
v lajknutých stránkách, takže se podívám na to jméno. Vím, že jsem to zkoušel u jednoho taky
nakladatelství, kde teda s tím neměli absolutně žádný problém, že teda oni tam vydávali určité
knihy, takové poetické, takové knihy s určitým hlubokým nápadem, prostě tam byly knihy
jako cestopisy a tak, a mezi těmito knihami se objevila kniha, kde v půlce někomu někdo
ustřelí hlavu a pak se tomu směje, tak to působilo trošku jako pěst na oko. Dokonce to napsali
i na Facebook s tím, že u nich vyšla docela nevšední kniha. Ale do dnešní doby jsem od nich
nedostal oznámení, že by tu knihu někdo stáhl. V té době jsem to dokonce zkoušel dávat aji za
peníze na chvíli, jakože předprodej, v uvozovkách, protože nemám takové dispozice, abych
zařídil pre-release nebo něco takového, to fakt ne. Takže asi tolik k tomu. Já jsem to zkoušel u
různých tady těchhlenctěch platforem, protože jestli se nemýlím, tak je tady třeba Ešuplík,
stránka, kde jsem myslím taky chtěl něco vydat. Ti myslím vydávají taky papírově, tam jsem
to zkoušel, ale tam jsem měl nějaký zádrhel, že po mně něco chtěli. A čím víc lidí po mně
něco chce, tím víc já jsem nespokojenej. Každopádně abych to uzavřel,. Těch stránek, co vám
vydají e-knihu, je strašně hodně, ale otázka je, jestli jsou ochotní vám… jestli tu knihu dají
aspoň do té nabídky, že vás nestrčí úplně někam na konec, někam na dvacátou osmou stránku
někde mezi úplné outsidery, kteří napsali tři věty a říkají tomu kniha. Takže to je taková

otázka. Kdežto u toho Googlu, tam jak to nahraju, tak se to většinou objeví v nově přidaných,
nebo v nějaké jiné sledované kategorii, například nejvíc vtipné nebo něco takového.
Vy jste zmínil několikrát, že knihy nabízíte zadarmo. Prodáváte je taky někde za peníze?
Já jsem známý tím, že píšu zadarmo, a v tom nedělám žádné ústupky. Já budu vždycky psát
zadarmo. Samozřejmě myslím po tu dobu, co budu psát tadyhlety e-knihy a tak. Jenom jednou
co jsem udělal, protože jsem si říkal, že teda to bude jinak, to byla moje třetí kniha, to jsem
napsal Pekelný stroj, což bylo docela krušné fantasy, krušné sci-fi, tak tam jsem teda udělal
takovej fígl, že jsem měl tu knihu v té době napsanou už asi dva týdny, a na ty dva týdny jsem
udělal to, že jsem řekl, že ta kniha bude k dispozici patnáctého zdarma. Ale kdo chce ji mít
dřív, tak od prvního si ji může koupit za 120 korun z Googlu. Takže asi 5-6 lidí si to koupilo,
asi pravděpodobně z toho důvodu, aby mě podpořilo, nebo jak já jsem teda řekl, aby mě
pozvali na pivo za tu knihu, a pak víceméně kolem toho patnáctého já jsem to zrušil za tu
cenu a dal jsem to okamžitě zdarma. Přece jenom… ono to funguje tak, že ta kniha existuje
jen na internetu, nebo na pevném disku mého počítače, takže ono to není nic fyzického. A já
jsem trošku pirát a jsem zastáncem toho, že co není fyzické, za to bychom neměli platit. Přece
jenom, je to digitální. Vyjma her. Jestli mně někdo řekne, že chce hry zadarmo, tak je to u mě
debil.
Pojďme k dalšímu tématu. České knihovny zařazují do svých fondů i elektronické knihy.
Usiloval jste o to, aby vaše eknihy byly dostupné čtenářům v nějaké knihovně?
O tom jsem si něco málo zjišťoval, protože knihovny jsou fantastický místa, a přece jen, když
už se vaše kniha začne objevovat v knihovnách, tak víte, že to děláte dobře. A o tomto
trendu… což abych trochu odběhl od tématu, to není jen trend elektronických knih, ony se
začaly objevovat i audioknihovny, třeba tady v Ostravě je jedna obrovská audioknihovna,
takže tady si myslím, že se jedná o ten technologický pokrok, kdy už to není jen o papírových
knihách, ale třeba i o čtečkách knih, a osobně si myslím, že je dobře, že se něco takového
děje. Ne každý chce mít vypůjčených dvacet knih prostě, velkých bichlí, a tahat to z knihovny
domů prostě. Lepší je, když si to stáhne a má to vypůjčené na čtečce s tím, že si myslím, že to
funguje tak, že on pak potvrdí, že si to z té čtečky odstraní po nějaké době. To je naprosto
fantastický nápad.
A zkoušel jste vaše vlastní knihy nabídnout nějaké knihovně?

Popravdě ne. Já se budu opakovat, ale já si myslím, že moje knihy nejsou dostatečně dobré na
to, aby si místo v knihovně zasloužily.
Dobře, děkuji. Mám tu poslední obsáhlejší téma, a to jsou problémy self-publishingu. Přináší
s sebou podle vás nezávislé elektronické vydávání nějaké problémy, a pokud ano, jaké?
Já bych tam viděl asi dva problémy. Problém těch e-knih je, že ne každý vás bere vážně. Vy
to můžete brát smrtelně vážně, opakovat lidem, že knihu najdou na internetu, a že je to
opravdová kniha, která má 320 stran, a dal jste si s ní tu práci, jste na to hrdý, a oni vás stejně
neberou vážně, když ta kniha není fyzická. Protože já znám hodně lidí, kteří by se
elektronické knihy nikdy nedotkli. Protože to u knihu nemají v ruce. A to já trošku souhlasím.
Fyzická kniha je fyzická kniha, papír je papír. K papírové knize si přičichnete, má to svoji
specifickou vůni, a tak dál. Elektronická kniha ne. To je problém. Jsou lidi, kteří todlencto
prostě odsoudí. Druhý problém je, že vy jako nezávislý spisovatel tak trochu očekáváte, že
vám někdo dá ten feedback. A vy se nestaráte o to… aspoň o ty recenze. Tak si to nečtete.
Nebo pokud vám někdo napíše hejt, tak si to nečtete a nemotivuje vás to. Já si myslím, že tady
v Ostravě, nebo přímo v Orlové, kde bydlím, nebo v Praze, v Aši, je strašně hodně
spisovatelů, ale nikdy se nestanou známými, protože nemají tu motivaci. Vzdají to, řeknou si,
že to nemá cenu. Tím jsme si prošli všichni, co takhlenc někdy píšeme. Takže to jsou podle
mě dva hlavní problémy. Že vás nikdo nebere vážně, a když vás nikdo nebere vážně, tak
nemáte ani motivaci to dělat.

Přepis rozhovoru č.5 (Kamil)
Zeptám se vás, proč vydáváte elektronickou literaturu sám. Proč jste ty knížky, co jste vydal,
nevydal u tradičního nakladatele.
Tak hlavně žádný tradiční nakladatel by tu knížku nepřijal. Nikoho jsem nekontaktoval,
prostě jsem se rozhodl to vydat sám. Věděl jsem, že to nikdo nevezme, a to byl ten hlavní
důvod pro self-publishing. Další důvody přímo ani neexistovaly, kormě toho odmítnutí.
Vlastně, já jsem nevěděl, zda by to nakladatel odmítnul, ale jsem podle mě celkem realista, a
tak je mi jasný, že by se to stalo. Protože proč by někdo chtěl vydat knihu kluka, který ještě
nic nevydal, asi… nebo vlastně určitě není nijak známý, a sice dosáhl nějakých stažení svých
eknih, což je plus, ale celkově to asi není žádná záruka úspěchu. Tak proč by do mě

nakladatel vrážel svoje peníze, žejo. Oni si vybírají autory hodně pečlivě a nevydají jen tak
něco, co jim nepřinese peníze, nebo so se jim nevrátí. Ta finanční stránka je hodně silná u
těch nakladatelů, což je logický, protože to je jejich byznys, to vydávání, takže já to docela
chápu. Samozřejmě pro nás začínající spisovatele je tohle velkej problém, a vždycky byl, na
celým světě. Česká scéna podle mě není výjimka žádná… chci říct, že nejsme horší než třeba
UK nebo Amerika… ty finanční věci tam fungují stejně, i to… ta nutnost vyhnout se riziku
vydávání špatnejch knih, když jste nakladatel.
Ano, rozumím tomu. Jaké jsou podle vás hlavní výhody či nevýhody vydávání u tradičních
nakladatelů?
Tak výhody… hlavně že se postarají o všechno, co je potřeba, poskytnou nějakou službu těm
autorům. A třeba je donutí něco vyškrtnout, něco přepsat a tak. Takže vlastně těm nezávislým
do toho nikdo nemluví, že by třeba poskytli obálku, udělali služby toho formátování a tak dál.
To je asi tak nějak všechno, já právě jsem se k tomu tradičnímu nikdy nedostal, a tak ani
nevím, jak to probíhá.
A nějaké nevýhody tam vidíte?
No… nevýhody vlastně třeba, že by do toho mohli hodně mluvit. Že by autor musel hodně
přepisovat a tak. To je asi největší nevýhoda. Když se tak poslouchám, tak vlastně ono to je
výhoda i nevýhoda, to zasahování do knihy. Horší knihu to může pozvednout, třeba i hodně,
když autor má dobrej příběh třeba, ale neumí to napsat až tak skvěle, tak v tom nakladatelství,
když poznají jeho potenciál a vezmou to, tak ho donutí to upravit tak, aby to bylo násobně
lepší. Ale zase, na druhou stranu, když máte jako spisovatel docela přesnou představu ohledně
toho, co a jak a proč psát, a jak by měl ten příběh vlastně vypadat, a pak na vás naběhne
nakladatel s tím, že máte přepsat polovinu knihy a máte na to třeba i krátkou dobu, nějaký
deadline, tak to je spíš problém.
Co se týče budoucnosti, byl byste ochoten spolupracovat s nakladatelem při vydávání
elektronické knihy, nebo sám sebe i dál vidíte jako nezávislého autora?
No, já bych klidně spolupracoval takhle s tradičním nakladatelstvím… samozřejmě pak by se
uvidělo, jak by to probíhalo. Ta nezávislost je spíš taková situace… hm… do které jsem se
dostal, protože to bylo snadné a vyhovovalo mi to, když jsem si byl jistej, že moje knihy
žádný nakladatel nevydá. Jinak bych ale s nakladatelstvím nějaké další knihy vydal, to jo. A
celkem asi rád, abych si zkusil, jak to probíhá, a získal tu zkušenost, kterou mají tisíce těch

autorů. Zas tak špatný to být nemůže, když tu stále máme mnohem víc autorů, kteří vydávají u
nakladatele, než nezávislých.
Máte k tomu nějaký důvod, proč byste s ním spolupracoval? V čem je to pro vás zajímavé?
Asi že by se třeba mohli postarat o propagaci, že by to bylo vydaný pod jejich jménem a tak…
všechny věci, co se toho týkají. Čtenáři si knihy spíš všimnou, když ji vidí všude po
obchodech v celém Česku, a taky v těch hlavních na internetu, než když ji tak nějak
podomácku někde nabízíte na blogu nebo na menších knihkupectvích. To samý platí pro
brand toho nakladatele. Když lidi uvidí na přebalu logo nakladatele, od kterýho už mají doma
tři další knihy, a který se jim líbily, tak to dost podstatně zvyšuje vaši šanci na prodeje,
celkově na úspěch té knihy. Kdežto když je tam jen jméno vaše jako spisovatele, co to vydal
sám, tak tenhle příznivej… ten kladnej vliv toho brandu tam chybí. Teda pokud nejste zrovna
spisovatelská hvězda typu Viewegh, kde by absence toho loga nakladatele nevadila asi vůbec.
No, každopádně, kdyby mi někdo ty moje vydaný knihy takhle podpořil a pak je rozvezl po
republice, tak bych byl moc vděčný.
A jaký je váš vztah k papírovým knihám jako takovým? Byl byste ochoten vydat eknihu taky
v papírové variantě?
Já dokonce mám knihu vydanou papírově. Mám kladný vztah k papíru, nejsem výhradně
elektronický autor. Vydal jsem jednu knihu knihu papírově na vlastní náklady, s tím, že se mi
o spoustu věcí starala ta firma, co mi s tím pomáhala. Papír se mi líbí, tak by měla kniha
vypadat.
A ty své eknihy jste si připravoval k vydání sám, nebo vám s nimi někdo pomáhal? Mám na
mysli ty vaše rukopisy v tom programu, kde je píšete. Pomáhal vám někdo s úpravami,
s transformací v eknihu?
Všechno jsem si dělal sám, všechno formátování a věci okolo. Konkrétní kroky byly takové,
že jsem dělal to formátování písma, strukturu, nadpisy, názvy kapitol a podobně. Myslím si,
že to je zvládnutelný, když se na to člověk trochu koncentruje, respektive si o tom něco
přečte, zkouší, opravuje, a nakonec to může všechno udělat sám. Pak ještě u jedné mi s tím
pomáhalo to nakladatelství, co mi tu knihu vydalo, to je jiný případ ale. Ale s tou první, tam
mi s tím nepomáhal nikdo a celé jsem si to připravoval sám. Tam jsem nahrál soubor, myslím
že pdf nebo ten word a vlastně to, co se potom dá stáhnout, to udělali přímo oni, co
provozujou tu stránku Ebookeater, já jsem do té podoby nemohl vůbec zasáhnout, a přiznám

se že se mi moc nelíbí, co s tím udělali a jak to vypadá. Protože to vypadá úplně jinak než to,
co jsem posílal.
Kdybyste vydal další elektronickou knihu, tak by to bylo opět přes Ebookeater, nebo ne?
Ne, tady na tom už jsem nic nevydal, a ani vydávat nebudu. Mám špatnou zkušennost.
Když si představíte tady tu knihu vydanou na Ebookeateru nebo tu předchozí, co jste vydal
krom elektronické verze taky papírově, dával jste ty rukopisy někomu k jazykové nebo nějaké
jiné kontrole?
S těmi texty jako takovými mi dřív nikdo nepomáhal, nikomu jsem je nedával. Myslím jako
ke kontrole. Čtenáře, co by mi to zkontrolovali a něco k tomu řekli, tak ty jsem si našel až pro
knihy, co píšu v současnosti. Ty dřívější knihy bych rád vydal ještě jednou a jinak, protože ty
texty by šly hodně vylepšit. V tomhle se kloním k názoru, že nějaký ten zásah zvenčí nebo
inspirace názory ostatních lidí je ku prospěchu… nebo aspoň mně by byla tenkrát ku
prospěchu. To máte tak, že to napíšete, pak si to po sobě přečtete, říkáte si, že je to dost dobré,
ale když si to přečtete za rok, tak už tam vidíte spousty problémů. Přepsal bych to, nebo aspoň
upravil dost… a právě proto mám dnes ty betačtenáře, kteří to dostanou hned poté, co knihu
napíšu, někdy vlastně i v průběhu psaní, a já se mohu inspirovat tím jejich hodnocením. Víc
hlav víc vidí.
Na to navážu otázkou, zda víte o někom, o nějaké instituci nebo třeba placených službách,
které by nabízely podporu a pomoc nezávislým autorům elektronických knih?
Konkrétně ně.
Takže ten Ebookeater, to byla výjimka?
Já jsem vlastně ani nevěděl, kdo a jak by mi s tím vydáním mohl pomoct. Náhodou jsem na
internetu našel stránku Ebookeater.cz. Tam pošlete Word a oni vám z toho udělají e-knihu a
dají ji k sobě na web, zdarma. Takže k tomu jsem se dostal vlastně takovou náhodou a ty
první věci jsem vydal tam. Jinak jsem nehledal nic dalšího, nevím co jinýho existuje… jako
asi určitě něco jo, nějaký ty podobný služby, ale nevím. Svoje nový eknihy už si budu
připravovat k vydání sám, nebo si na to pak najdu službu nebo člověka, u kterýho to budu mít
víc pod kontrolu, aby ta podoba mé eknihy byla taková, jakou ji chci. Abych to mohl ovlivnit,
víte.
Své eknihy prodáváte nebo nabízíte zdarma ke stažení?

No, jak kterou. Dvě se prodávají normálně přes nakladatelství, a ta, co je na tom Ebookeateru,
ta je vlastně jenom tady a zdarma. No a pak nějaké další, co ještě nevyšly, tak u těch právě
uvažuju, jak to bude. On je tady ještě web Bezvydavatele.cz, což mě zaujalo, tahle možnost, a
říkal jsem si, že to zkusím. Když o tom tak přemýšlím, tak já vlastně znám a i je používám,
dvě ty služby pro nezávislé autory. Ten Ebookeater a Bezvydavatele. Jsem u toho
Bezvydavatele hodně zvědavej, jak to bude oproti Ebookeateru s celým procesem toho
uploadu toho wordu, nebo jak to tam vlastně funguje, a jestli je to nějak automatizovaný, tak
jak jsem to právě já zažil, nebo jestli se toho… víte, té tvorby ebooku účastní nějací lidé, co to
kontrolují z hlediska kvality, nebo jak to je. Takže ohledně toho… to bych si rád zkusil. Jako
nový nástroj, nový přístup. Ale to jsem se trochu odklonil, oddálil jsem se od té vaší otázky.
Ta byla k těm cenám, je to tak?
Ano, byla k cenám. Ptal jsem se, zda ty knihy prodáváte za peníze, nebo nabízíte zdarma.
Jo, jak jsem říkal. Já zkouším obojí, a zatím je mi celkem jedno, co vydělám. Nebo ne tak
úplně, žejo, chápete, že to člověka potěší, když vidí, že se kniha opravdu prodává a je z toho
něco málo peněz. To jo, to jsem vždycky spokojený. Ale já nepíšu kvůli penězům, takže
nemám ani problém dát ty knihy zdarma na ten Ebookeater. Tam je zase hezký, že na ten web
chodí poměrně hodně lidí a díky tomu je ta moje kniha, co tam mám, celkem dost stahovaná.
Takže to člověka taky potěší, když vidím, že jsou lidé… no, že jsou ti čtenáři nějací, kteří si
moje knihy stahují, a kterým se snad potom i líbí.
Zatím jste zmínil tři místa, tři weby. Ebookeater, Bezvydavatele a Tribun. Nabízíte knihy ještě
někde jinde?
Vlastně ekniha vydaná s pomocí Tribunu se dá stáhnout na Palmknihách a je nabízená taky na
Alza.cz.
Pojďme teď k marketingu. Šíříte nějakým způsobem povědomí o svých knihách, propagujete je
nějak?
Teďka v současnosti ne. Měl jsem dříve Facebookovou stránku, ale teď tam už vůbec nic
nepíšu. Nemám na to čas, jednak, no a taky se mi obecně do té propagace moc nechce, nejsem
asi ten pravý člověk na tohle, víte.
A v minulosti?
To byl právě ten Facebook. Žádnou reklamu jsem si nikdy neplatil, nedělal jsem nic dalšího.

Propagujete nějak svoje vlastní jméno, jako jméno spisovatele?
To taky ne. Marketing vnímám jako dobrou věc, když je co propagovat. Ale to si nejsem jistý,
zda ty moje knihy by stálo za to propagovat, a tak to nedělám. Píšu tak nějak kvůli sobě, ale
abych to potom nějak tlačil do médií nebo na sebe upozorňoval na internetu, to ne. Moje
jméno nikdo nezná, ale kdybych měl nějakou svou značku, tak bych do reklamy investoval a
měl bych aktivní stránku na Facebooku, otevřel bych si Youtube kanál a třeba si i platil
reklamu. Takže možná někdy v budoucnu ano, ale zatím ne. Mě baví to psaní nejvíc, no a pak
nějak musím tu knihu vydat, nebo chci ji vydat, takže to taky dělám a dám do toho ten čas, ale
pak nějaký ty aktivity navíc, to už ne. Mně to stačí tak, jak to je. Že jsou knihy vydaný, jsou
dostupný pro lidi, a to je vlastně to, co mě naplňuje nějak tak…
Když jsme u té dostupnosti, máte své eknihy v nějaké české knihovně? Zkoušel jste eknihy do
nějaké knihovny nabídnout?
Tak to přímo ne. Vím, že ta ekniha, co vyšla s Tribunem taky papírově, tak ta v knihovnách
je, i kvůli povinnému výtisku. Ale jinak ne. Ani mě nenapadlo, že bych svoje eknihy zkoušel
někam takhle poslat nebo nabídnout.
Když se zamyslíte nad svou zkušeností s vydáváním elektronických knih, případně nad tím, co
vám o svém vydávání říkali vaši přátelé spisovatelé, vnímáte ve sféře elektronického selfpublishingu nějaké problémy, nějaké potíže?
Záleží na tom, kde se ta kniha vydá. Když by vám s ní někdo pomáhal, asi by tam byly vyšší
náklady na vydání, ale nevím, jak konkrétně by to mohlo být. A další problém, no třeba…
Když vydáváte sám, tak ten první problém, co mám v hlavě, je krádež textu. Nemáte prostě ty
páky, jak chránit autorský práva, jak to třeba mají velcí nakladatelé. Takže vám tu knihu může
kdokoli vzít a někam na tom internetu umístit a vy s tím neuděláte nic. Vůbec nic, prostě. A
potom… Problém, když vydáváte e-knihy sám, tak ten je s těmi platformami, kde to vydáváte.
Kdy já jsem nevěděl, jak k tomu budou přistupovat, k tomu vydání, že si to tak upraví. A oni
to upravili opravdu hodně, mně se to nelíbilo, ale zase nevím, zda se toto stává u všech
publikačních platforem. Každopádně tohle je něco, co považuju za velký minus u toho
nezávislýho vydávání, že tu konečnou podobu knihy vlastně nemáte v rukou, i když je vaše. A
možná nějaká jiná služba by tohle neudělala a já bych měl větší moc nad tím, jak to bude
vypadat. Ale i u toho Ebookeateru třeba ta obálka, která je tam vidět, tak tu jsem si dělal úplně
sám. S ní se nic špatnýho nestalo. Takže snad kromě těch zásahů do té podoby textu tam další
problémy nebyly.

Přepis rozhovoru č.6 (Aleš)
Proč vydáváte svoje e-knihy sám, to znamená bez tradičního nakladatele?
Chtěl jsem mít knihu venku co nejdřív, což byl docela silný motiv pro to, vydat ji jen tak sám.
A samozřejmě, jasně... Spousta nakladatelství můj text odmítla. A pak mě to taky nestálo ani
korunu… dnes už si na některých stránkách musí autoři výrobu e-knihy platit, pokud vím, ale
já tomu zase tak moc nerozumím teď… no, jednoduše, tenkrát mi to přišlo jako nejlepší
možnost, jak vydat knihu rychle a bezplatně, a zároveň bez nějakých tedy těch domluv a
dohadování s nakladateli. Jak jsem řekl, hodně jsem se napřed snažil dostat ten rukopis k
nakladateli, aby mi ho posoudil a řekl, co si o tom myslí a samozřejmě ideálně aby to vydal.
No ale to nevyšlo. A pak… já jsem asi úplně na tom začátku byl trochu naivní a myslel jsem
si, že když tu máme kolik… možná stovky nakladatelů, možná víc, a když jich třeba deset
obešlu, tak mám jasnou šanci… nebo aspoň nějakou vyšší šanci, že ta kniha vyjde normálně.
Což se nestalo nakonec, protože buď oni vůbec nereagovali na moje maily, nebo mi napsali,
že to není dost dobré nebo že mají plno knih, co teprve čekají na vydání, a že by možná rádi,
ale nemohou. No připadá mi to často jako výmluva. Jasně, chápu, že to… no, to je jedno,
prostě jsem nakonec si řekl, že si tu knihu vydám sám v tý elektronický formě.
Takže na začátk jste chtěl, aby ta vaše kniha, ten rukopis, vyšel standardně u nakladatele.
Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody vydávání u nakladatelů?
No ano, jasně že jsem chtěl vydávat normálně. Výhoda totiž je to, že se vlastně o moc
nemusíte starat. Jediné, co řešíte, je text a popřípadě smlouva. Což tedy znamená, že jako
spisovatel můžete dělat to, co umíte nejlíp, nebo co vás baví nejvíc, a to je právě to psaní. Vy
píšete, vydavatel vydává. Jasné role to jsou. To beru jako obrovskou výhodu, velký plus té
řekněme tradiční cesty. Tak, jak to bylo vždy. No k těm nevýhodám… Když si vezmete, že
nakladatel chce často po autorovi aby v té knize udělal hrozně moc oprav, úprav, tak to není
pro mě jako spisovatele vůbec příjemný. Nemůžu si prosadit font, podobu obálky, celkově
vlastně tu podobu knihy, protože ten nakladatel už má třeba ediční řadu, co má určitou
podobu, co se nemění, nebo má představu, jak bude ta kniha vypadat. A pokud ji má taky
spisovatel, tak ten v tom sporu většinou prohraje a jeho kniha pak vypadá jinak, než jak ji
plánoval. Ale pokud chce knihu vydat, tak se musí nakladateli podvolit. Stejně tak i text... co
se nelíbí redaktorovi nebo nakladateli, musí jít z knihy pryč. A pak taky peníze. Co jsem četl,
autor dostává jen pár procent z výtisku, což mu rozhodně nezaplatí čas strávený nad psaním.
Ale předpokládám, že ten, komu se s knihou podaří prorazit v nějakém nakladatelství, které
mu ji ochotně zadarmo vydá, peníze zrovna neřeší, protože je rád, že mu to vůbec vyjde.

Byl byste ochotný spolupracovat s tradičním nakladatelem, nebo se i dál vidíte jako nezávislý
autor?
Neříkám, že bych nechtěl. Kniha má pak u lidí větší šanci na přečtení. Ale jak už jsem říkal
výše, autor má mnohdy přistřižená křídla. Takže je to tak půl na půl. Spolupráci bych hodně
rozmýšlel.
Děkuji, pojďme k dalšímu tématu. Jaký je váš vztah k papírovým knihám?
Papírové knihy mám rozhodně raději než eknihy. Mám doma velkou knihovnu, i jako malý
jsem měl, a rod jsem byl mezi knihami, což mě nakonec přivedlo i k tomu spisovatelství.
Chápu výhody eknih a beru je jako doplněk těch papírových, ale nic víc. Když mám možnost,
tak čtu vždy na papíře, což je tedy vlastně vždycky, protože mezi knihami, co já čtu, tak ty
knihy podle mě vychází dřív na papíře a pak teprve jako eknihy… jinak ten můj vztah k
papírovým knihám je určitě mnohem silnější, pevnější, než k eknihám. Ty jsou moderní,
praktické, ale ten zážitek ze čtení, hm… to je dost jiné. Horší, řekl bych, ale zase u těch eknih,
tak tam můžete třeba hrozně snadno vyhledávat v tom textu, což je úplně úžasná výhoda třeba
u učebnic, encyklopedií třeba. Nebo ještě u výzkumu, když třeba studujete a píšete bakalářku
a potřebujete studovat ty prameny různý, tak tam eknihy jsou úplně nejlepší vynález, co nás
mohl potkat. To já si ani neumím představit, jak jste vlastně mohli dostudovat školu třeba v
roce 1980, když jste měl jen ty papírový knihy, nic jinýho, žádný články, internet, eknihy,
všechno jen… takový… no, nepropojený. No to jsem skočil úplně pryč od toho tématu
vašeho, co jste se mě ptal na ty knihy. No abych to tak řekl, upřímně, ty eknihy jsou tedy
super, ale pro mě, nebo prostě pro spisovatele… pro beletrii jako žánr je mnohem zase lepší
číst to na papíře, protože to je o tom zážitku lepším. Takže takhle asi.
Byl byste ochotný vydat e-knihu také v papírové verzi?
Teď vás možná překvapím… já jsem tu svou eknihu nakonec vydal na vlastní náklady
v klasické papírové verzi. Právě proto, jak jsem říkal teď vlastně, že mě ten papír tak baví,
přitahuje. A pokud budu mít štěstí, chci vydat ještě pár dalších knih. Myslím právě tak,
papírově. Ono je to tak, že pro mě je mnohem lepší držet v ruce tu tištěnou knihu než koukat
na eknihu na mobilu. Ona se mi v jistou chvíli nabídla možnost tu ekniu taky vydat tištěně, a
já jsem toho okamžitě využil, protože to byl takový splněný sen. Lidem se totiž ta ekniha
líbila, měla dobré ohlasy. To je zase další paradox takový toho vydávání. Vy to napíšete,
nakladatelé vám to strhají nebo se vůbec nevyjádří, pak jste zklamaný a vydáte to sám, no a
najednou máte kladné ohlasy na to. Od lidí, co to fakt četli. Možná ti nakladatelé… nebo
určitě, oni rozumí nějakému tomu stylu, tomu… úzus nebo jak to mám říct, tomu žánru
svýmu, který často vydávají, a mají povědomí… mají ten názor na to, co je dobře a špatně, a

mají ho asi podložený zkušenostma, protože jim toho projde rukama spousta. Ale neodhadnou
všechno. Oni můžou úplně strhat knihu, rukopis, co jim někdo pošle, i když je to vlastně
budoucí bestseller, jen ten člověk, tomu člověku v tom nakladatelství, tomu jednomu, co se
mu to dostane do ruky, tak tomu se to třeba nelíbí z nějakých důvodů, odmítne to a pak to
vydá někdo jinej, nebo třeba ten autor sám to vydá. Jako já právě tu eknihu. A pak je z toho
opravdu bestseller. Nemyslím z mé vlastní, to ne. I když ten ohlas je dost dobrý, jak jsem vám
řekl. Ale to se nějak nechci chlubit, to prostě tak je, naštěstí pro mě. Já jsem četl o několika
takových knihách, kdy… nebo o autorech, co napsali tu svou věc, román, a pak nenašli
nakladatele, co by jim to vydal. A když to pak vydal konečně, třeba po dlouhé době, jiný
nakladatel, kterýmu se to líbilo, tak z toho byl knižní trhák. Nebo i když si to vydali ti
spisovatelé vlastním nákladem, což třeba byly i nějaký ze známých knih… myslím i v
minulým století, pokud si pamatuju dobře teda. I některý z těch, o kterých teď… který každý
zná a učí se o nich ve školách, tak si někdy ti autoři museli vydat sami nejdřív. Takže ta
schopnost nakladatele, ta jeho autorita v tom, co je dobrý a co je špatný, ta je dost taková
slabá.
Když jste tu eknihu vydával sám, pomáhal vám někdo s přípravou k vydání, nebo jste si
připravil rukopis jen vy, úplně sám?
Eknihu jsem takříkajíc vyrobil úplně sám. Tam mi nepomáhal nikdo. Když jsem ten text pak
vydával tištěný, tak to jsem si už zaplatil profíka, co mi to přečetl a upozornil mě na
pravopisné chyby. Byl to člověk, co tu samou práci dělá půl života pro nakladatele, takže
jsem se na něho mohl spolehnout. Říkal jsem si, že ta tištěná kniha, to že už je vážnější
business. A taky to samozřejmě bylo dražší výrazně, to papírový vydání na vlastní náklady.
Takže i proto jsem to chtěl mít dobře pořešené.
A do té pomoci u toho vydání, byli do toho zapojení lidé jako jednotlivci, nebo vám s tím
pomáhala firma?
U elektronické mi nepomáhal nikdo, jak jsem řekl teď, u papírové mi pomohl korektor, tudíž
jeden člověk. Jinak nikdo. Ale ty chyby v tom pravopisu a vůbec, ve stavbě vět, gramatice,
tam jsem to chtěl mít fakt ošetřené. Aby nebyla ostuda, až to budou lidi číst.
Jak jste konkrétně připravil rukopis k vydání? Jaké byly jednotlivé kroky?
U té eknihy myslíte? Nejdřív jsem knihu psal od prostřed ke konci, což zní divně trochu, ale
tak to bylo. A pak jsem se vrátil na začátek té knihy a začal psát tu první část, kterou to celé
začínalo, ale mě mnohem víc zajímal až ten trochu jako rozjetý příběh, takže jsem si ten
začátek nechával na konec. Potom jsem to dal dohromady tak nějak celé, aby ten příběh byl
hotový a abych nemusel už nic doplňovat. A pak jsem začal pilovat gramatiku a stylistiku.

Následně jsem knihu nechal nějaký čas ležet a věnoval jsem se jiným projektům. Pak jsem se
ke knize vrátil, přepisoval, upravoval, doplňoval, a když to bylo hotovo, zase jsem ji odložil.
A takto to trvalo zhruba dva roky, dokud jsem nebyl s výslednou prací spokojený. A bylo to.
Co je na tomhle důležitý je právě podle mýho názoru, to jsou ty období, kdy ta kniha takzvaně
spí. Prostě není úplně hotová, ale vy ji necháte bokem a děláte něco jinýho. Důležitý je, že ji
nesmíte otvírat, nesmíte ji číst a zabřednout do ní znovu. Pak ji třeba za měsíc, za dva měsíce
nebo tak… znovu ji otevřete a kouknete se na to očima úplně jinýho čtenáře. Máte najednou
větší odstup a vidíte věci, co jste předtím absolutně neviděl, když jste byl v tom procesu.
Tohle mi jako autorovi dalo ohromnou sílu. Pak jsem si věřil, že i když nemám betačtenáře,
nemám korektora, nikoho, tak jsem schopný to napsat a pak i vydat v dost profi kvalitě.
Víte o někom, kdo nabízí pomoc, třeba i jako placené služby nezávislým autorům elektronické
literatury?
Přímo na stránkách elektronických nakladatelství člověk najde návody jak knihu vydat. Takže
to jsem si četl, i když jsem žádnou z těch firem neoslovil. Většinou je to jen o tom, že jim
odešlete text, zbytek si nakladatel udělá sám. Ale to je vlastně klasický vydávání s
nakladatelem, to není samovydávání. Jen ta výsledná ekniha je elektronická. Pokud si chce
člověk eknihu udělat sám, na internetu jsou dostupné návody jak na to. Stačí text prohnat
nějakým online konvertorem nebo si na to stáhne nějaký program. To je ta jednodušší verze.
Tak jsem to udělal já právě. Nic víc jsem nezjišťoval. Nemyslím si, že je potřeba nějaká moc
teorie okolo toho, protože nejdůležitější je právě to seznámení se s těma krokama, který vedou
k výsledku. K tomu, aby z toho wordu vznikla ekniha, kterou si může čtenář stáhnout.
Mnohem víc energie jsem věnoval právě tomu psaní, samozřejmě, než tomu vydání jako
takovýmu, což je podle mě celkem snadná věc, myslím ten okamžik toho přerodu toho wordu
v eknihu. Teda když jste aspoň středně pokročilej uživatel počítače a trochu se vyznáte.
Byl jste s procesem vydání spokojen, nebo byste e-knihu příště vydal jinak?
Jsem spokojený. Kniha je dobrá, a co jsem zkoušel, dobře se otvírá na čemkoli, kde ji chcete
číst. Čili to hlavní je za mě splněno. Žádné problémy velké tam moc nevidím, jsem
spokojený. Pak ti čtenáři taky reagovali dobře, takže tohle bylo hodně fajn.
Kde tu eknihu nabízíte, na jakých stránkách?
Ekniha je uploadovaná u bezvydavatele.cz, tam se dá koupit, tam ji prodávám. Plus teda je
tam dostuná zdarma třetina té knihy. Sám… vadí mně, nebo jsem celkem na vážkách, když si
mám koupit knihu třeba po internetu, od autora co neznám, a když tam nemají žádnou ukázku
nebo prostě kousek té knihy k nahlédnutí. Zrovna teď jsem řešil, zda si jednu koupit, byla to
literatura faktu, a fakt jsem já chtěl nějakou tu ukázku vidět, abych si vůbec udělal představu

o úrovni toho obsahu, ale nic nemohu sehnat o tom. Důsledek je, že už týden řeším, jestli si tu
knihu koupit. Protože to působí jak zajíc v pytli. Svým čtenářům toto dělat nechci, a proto
jsem právě rád za tu ukázku, která je velmi velkorysá, řekl bych. Tam už každý ví, do čeho se
mnou jde, s mou knihou. Takže ještě než lidi vůbec začnou řešit, jestli si to moje dílko koupit,
tak si můžou podstatnou část přečíst a posoudit si to sami, což mi snad taky dělá nějaké to
dobré jméno mezi lidmi, doufám.
To mě vede k další otázce. Děláte knize propagaci? A pokud děláte, tak jak?
No tak určitě je to klasika dnes, že hlavně lidi to dávají na svoje sociální sítě, což jsem teda
udělal i já. Facebook a Youtube, tam jsem se o té knize zmiňoval dost. Jednak jsem tam
uváděl, že ta kniha jako taková existuje, a pak jsem na ten Facebook dával ukázky z knihy a
na Youtube jsem nahrál namluvené ukázky, co jsem si sám udělal. A na ten Facebook navíc
ještě jsem dával recenze od čtenářů, aby si je mohli přečíst moji přátelé a ostatní, co sledují
můj Facebook Dělal jsem toho celkem hodně, protože po té dlouhé době psaní, opravování,
psaní, opravování, a pak toho vydání konečně, jsem fakt chtěl, aby ta moje kniha byla vidět.
Jinak by trochu ta moje snaha předtím, celá, neměla moc smysl.
Šíříte nějakým způsobem své jméno, ve smyslu autora, svoji značku?
Ano, a to hlavně na sociálních sítích. Chci, aby moje cílová skupina, to znamená čeští sci-fi
fandové, o mně věděla. Parávě ze stejného důvodu, jak dělám propagaci té knize.
Je vaše kniha přístupná v nějaké knihovně?
Tak o tom nic nevím. Je sice pravda, že kniha, ta tištěná, má ISBN, a tudíž by v nějaké
knihovně být mohla, ale vážně netuším. Ale je to zajímavá myšlenka. Pokud bych do toho šel,
musel bych aktualizovat text, protože bych rád některé věci po sobě opravil. Tím by ale kniha
ztratila ISBN, protože by to vlastně bylo nové vydání, a musel bych ji s nějakým
nakladatelem vydat znovu, nebo sám ji vydat… Každopádně by to znamenalo mnoho práce.
No a ta elektronická kniha, tak tam prostě mě to nenapadlo, že bych ji vůbec mohl nějaké
knihovně dát, nebo poslat, nebo jak to vlastně funguje. Ale nápad je to zajímavý, za to děkuju,
protože u té eknihy by to vlastně mohlo být i celkem snadné dostat ji do knihovny. Tam bych
prostě upravil text a vydal ji sám znovu, a pak bych ji mohl někam nabídnout, nemyslíte…
třeba do národky… ale musel bych si o tom zjistit víc.
Nese s sebou nezávislé vydávání elektronické literatury nějaké problémy?
První mě napadá krádež textu, pokud ho autor nemá nějak chráněný. To se vám sice může
stát, i když vydáváte s nakladatelem, ale myslím si, že oni mají nějaký větší ty páky na to, aby
lidi, piráty, odradili od toho kradení textů. Já jako nezávislý jsem na to sám. Dál musí autor
vynaložit spoustu energie na to, aby se kniha nějakým způsobem dostala do povědomí

čtenářů. Což může být dost náročný, to sám vím, protože to dělám a zažívám. A pak taky
spousta lidí nemá ráda elektronický knihy. Autor pak může mít sebelepší text, ale právě tou
elektronickou verzí může čtenáře odradit, což byl právě jeden z těch důvodů, proč jsem se
rozhodl vydat knihu i na papíře. Jinak možná… určitě, zcela jistě bych přišel o dost velkou
část čtenářů. Prostě jen kvůli tomu, že ta kniha je jen ekniha, a když ti lidé, část z nich plánuje
a vyhledává jen klasické papírové knihy, tak se třeba o tom autorovi, co vydává jen eknihy,
vůbec nedozví. A pokud dozví, stejně si od něj nic nepřečte, protože jim nevyhovuje ten
formát.

Přepis rozhovoru č.7 (Monika)
Proč vydáváte bez tradičního nakladatele?
Já na začátku jsem tu knihu, ten rukopis, rozeslala do spousty nakladatelství. Každý si ale
našel nějaký důvod, byla to jako dost výmluva podle mě, proč ta moje kniha u nich vydat
nejde. Mnoho z těch nakladatelství taky nenapsalo nic, prostě se neozvali. Takže jsem to po
čase vzdala. Jedno nakladatelství mi odpovědělo, ale tam byl problém, že bych si musela část
těch nákladů uhradit sama, což bylo pro mě zpočátku bylo nemyslitelné, ale pak jsem do toho
šla a část toho vydání si tedy zaplatila. Ale byly tam problémy. Ve výsledku jsem nebyla
spokojená ani s výslednou cenou, která stále narůstala, ani s přístupem nakladatelství, ani s
vytištěnou knihou, která prostě nevypadala dobře. Potom jsem objevila možnosti pro tu
elektronickou publikaci, a to bylo zadarmo, a mohla jsem si udělat věci tak, jak jsem sama
chtěla. To byla jedna z výhod, proč jsem se pro ten elektronický self-publishing rozhodla.
Měla jsem knihu, nad kterou jsem strávila spoustu času, a to psaní mě bavilo a bylo to vlastně
moje hobby. Ten rukopis byl hotový a já jsem ho určitě chtěla vydat, protože nejsem ten typ,
co by chtěl psát do šuplíku. A najednou to nešlo. To bylo tenkrát nepříjemné, protože
zezačátku jsem chtěla vydat papírovou publikaci, klasickou, protože jsem prostě chtěla
skutečnou knihu, a chtěl jsem si ji dát do knihovničky a nabízet, nebo vidět ji v
knihkupectvích. Což se tedy nepovedlo, respektive jen napůl, s tím zaplaceným vydáním. Ale
to placené vydání tištěné knihy, to bylo taky takové… jak jsem říkala, musela bych si část té
práce, toho vydávání, uhradit sama. Celkem nepříjemné to bylo, protože oni řekli, že to bude
stát x, ale pak to bylo víc a ještě potom přišli s nějakými dodatečnými náklady, dodatečnými
platbami. Dívala jsem se proto na internetu na možnosti vydání knihy, a krom té papírové
jsem právě našla tu elektronickou formu. Já samozřejmě jsem o eknihách slyšela dřív a mám

je taky ráda, jen jsem nevěděla, jak to zle udělat, jak ji lze vydat, tu eknihu. A nevěděla jsem,
že to je takhle relativně dostupná možnost.
Ale nejdřív jste tedy sháněla celkem intenzivně nakladatele, jak slyším. Jaké jsou podle vás
výhody a nevýhody vydávání u nakladatelů?
No tak to je hlavně ta výhoda, že s nakladatelem vám vyjde normální, tradiční papírová kniha.
Což je skvělé, oproti eknize. Nevýhoda je samozřejmě v ceně vydání knihy, pokud autor není
známá osobnost nebo fenomenální spisovatel. Pokud ano, tak mu to nakladatel rád vydá…
což tedy předpokládám. Ti ostatní mají problém a musí se na tom vydání u nakladatele podílet
i finančně, případně si tu papírovou knihu zaplatit sami, to její vydání. Naopak právě u těch
známých nebo největších talentů, když ta jejich díla jsou opravdu jedinečná, tak se nakladatel
může rozhodnout vydat knihu zdarma na vlastní riziko, což u většina spisovatelů neplatí podle
mě. Neznám přesné zákulisí vztahu nakladatel-spisovatel, ale předpokládám, že má spisovatel
spoustu závazků, které ho mohou svazovat, jako termíny, opravy, asi taky nemůže mluvit do
ceny, no a pak taky z toho prodeje nemá moc peněz, nebo tedy myslím si, že vůbec žádné
skoro.
Byla byste ochotná spolupracovat s tradičním nakladatelem, nebo se i dál vidíte jako
nezávislá autorka?
Kdyby se stalo, a o tu mou knihu měl nakladatel zájem, tak bych hlavně chtěla vědět, co by to
znamenalo pro mě. Jestli bych nebyla nějak vázaná nepříjemně. Hodně dobře bych si
rozmýšlela, s čím dám vě smlouvě souhlas, na co přistoupím a na co ne. Určitě bych si
celkově to vydávání dobře rozmyslela, nijak bezhlavě bych o toho neskočila.
To říkáte i přesto, že jste nejdřív nakladatele hledala…
Ano, nejdřív jsem hledala, a moc, ale teď už ne. Když to tak nevyšlo, a když vidím, zažívám
na vlastní kůži, že to elektronické vydávání je schůdná cesta, tak nakladatele nepovažuji za
tak důležitého.
Jaký je váš vztah k papírovým knihám?
Mám papírové knihy hrozně ráda. Miluju je. Můžu se jich dotknout, něco váží, jsou každá
jinak velká, voní, každý papír je jiný. To vám ekniha nenahradí. I když tedy čtu i eknihy. Ale
doma mám knihovnu s klasickými tištěnými knihami, a mám je ráda, a naopak, když někam
jedu, tak si beru čtečku. Na dovolenou nebo jinam na cesty. Čtenáři by podle mě měli mít k
dispozici vždy obě verze knihy, jak tištěnou, tak papírovou, a brát si tu, kterou právě chtějí,
která se jim právě hodí. Protože ty dva formáty mají různé určení a různé kvality. Když

vydávám teď ty eknihy, tak je jasné, že část čtenářů to velmi uvítá, hlavně těch mladých, kteří
čtou na telefonech, tabletech. Někteří z nich jsou k tomu zařízení tak přirostlí, že by pro ně asi
bylo nepřirozené číst na papíře. To nemám nikde potvrzené, ale na základě toho, co vidím
kolem sebe, si myslím, že to tak může být. Je to jiná generace a chová se jinak, a zatímco pro
mě bylo přirozené číst tištěnou knihu, protože to bylo tenkrát to jediné dostupné a bylo to
všude, ty knihy, tak pro lidi, co se narodili v roce 2010, tak pro ty je zase stejně přirozené mít
v ruce to zařízení a číst všechno na tom. V tomto je výhoda toho elektronického vydávání, že
se ta díla dostanou ke čtenářům, co by papír moc nevzali do rukou. Ale musím hned říci i
opak! Víte, další lidi, a to i mladí a taky děti, by zase raději sáhli po papíru. Proto právě
říkám, že kniha by měla být vydaná vždy v obou formátech, v ideálním případě. Jde o to, že u
čtení těch tištěných knih máte zase trochu jiný zážitek, dotýkáte se stránek, je tam určitý i
fyzický pocit u toho, každá kniha vypadá jinak, každá jinak voní, má různou váhu, takže
některou cítíte v rukou více, jinou méně, musíte pro ně sahat do knihovny, přinést si je, dát je
do tašky, při čtení na ni pořád saháte, protože musíte ručně otáčet stránky, a vidíte že ta kniha
má různý rozměr, různý formát, a to písmo a ilustrace, vše je takové unikátní a
zapamatovatelné. A co jsem chtěl říct je to, že rodiče někteří vedou i dnes ty mladé čtenáře ke
čtení papírových knih, zatímco na telefonu jim pouští hudbu a pohádky, ale nestahují jim tam
knihy. Toto je zase pro mě jako elektronickou autorku možný problém, protože nějaká část
mých knih se vůbec nedostane ke čtenářům. Jednoduše tam vůbec není šance, že by si to ten
člověk stáhnul a dal tomu šanci, otevřel to a posoudil. A důvodem je právě to, že jde o knihu
elektronickou, ne tištěnou. V tomto ohledu by mi zase pomohl nakladatel, který by to vydal
tak i tak a celé to vydání zaplatil.
Byla byste tedy ochotná vydat eknihu také v papírové verzi, pokud se nepletu...
Jednu jsem již vydala, ale vydání jsem si zaplatila. Protože jsem si to zaplatila, nevznikly mi z
toho žádné závazky. V současné době se už o to papírové vydávání nepokouším. Jak jsem
říkala, eknihy mohu vydat sama, zdarma, jednoduše. A nakladatelství sáhnou raději po
známém a jistém autorovi. A sama nemám povahu někomu neustále vnucovat svoje díla, tak
jak jsem to dělala nejdřív u těch prvních svých knih, co jsem pořád doslova cpala do
nakladatelství a skoro je prosila o vydání. To už ne, to ne.
Když se dostaneme k tomu elektronickému vydávání, pomáhal vám někdo s přípravou k
vydání, nebo jste si připravila rukopis sama?
Ano, sama. Jen pro to samotné vydání, tu transformaci v eknihu, to sama nedělám.

Takže vy si někoho najímáte?
Ne, to ne takhle přímo. Mám na mysli weby, kam nahrajete ten Word, ten doc soubor, a ono
se tam asi automaticky něco s ním stane a na konci vyleze formát pro čtečky. Takhle jsem to
myslela. Firmám za elektronické vydání neplatím, to ne.
A pomáhal vám někdo s korekturami, nebo četl si někdo ten text po vás, když jste ho napsala,
a případně měla jste nějaké další partnery či pomocníky při tom vydání?
Pomoc jsem potřebovala jen s převodem do formátu pro čtečky. A to udělali ty weby, kde
jsem publikovala, a nikoho dalšího jsem do vydání nezapojovala. Nemyslím si, že to je
potřeba. Je to práce pro jednoho člověka, nemusím tam angažovat různé pomocníky.
Nemyslím si, že by to čemukoli pomohlo. Až tedy na jednoho člověka, vlastně...
Ano? A kdo to byl, co dělal?
Takhle, tu editaci i korekturu si dělám sama. Jen s jedním dílem, tím elektronickým, mně
pomohla kamarádka, která si příběh pročetla, navrhla úpravy a opravila chyby. Zásahy však
byly minimální. Jinak po napsání díla ho vždy nechám chvíli uležet, poté se k němu vrátím a
začnu opravovat chyby v pravopisu, slovosledu, občas přepíšu určité pasáže. Nakonec edituji
celý dokument. Dále nabídnu k prodeji v elektronické podobě a oni už si úpravu do správného
formátu vytvoří sami. Ten proces je celkem jasný, mám ho dobře ošetřený a nijak moc
netápu. Posílilo mě trochu taky to posouzení právě od mé kamarádky, která mi v podstatě
řekla, že píšu moc pěkně, a že by to po mně téměř neopravovala. Co je při tomto procesu
hodně důležité, a co chci tady s dovolením zmínit, je to opakované vracení se k dokončenému
textu. Když spisovatel píše knihu a v okamžiku dopsání poslední věty ji chce hned vydat, tak
to může vést k tomu, že on ji sice vydá, ale když se do ní podívá za měsíc, tak je hrozně
překvapen. A proč? Protože vidí, najednou, že by mnoho odstavců přepsal. A vidí chyby. A
vidí nepochopitelné formulace, a třeba i nepochopitelné části v tom samotném příběhu. A má
chuť to vše zahodit, vrátit čas, stáhnout to z obchodů a někam se zavřít. Když tu knihu
dopíšete a necháte ji uležet třeba ten měsíc, nebo i víc, a pak se k tomu zase vrátíte, tak vidíte
všechny ty problematické věci mnohem lépe než když knihu píšete. Jste sám sobě redaktorem
a korektorem. Proto právě se tak chovám. Jsem sama sobě korektorkou, a to velmi… vlastně
hlavně i redaktorkou, velmi nevybíravou a řekla bych přísnou, abych s tou vydanou knihou
byla posléze spokojena. Sice to prodlužuje to vydání o mnoho měsíců, ale výsledný pocit mi
za ten odklad stojí.

Víte o někom, kdo nabízí pomoc, respektive placené služby nezávislým autorům elektronické
literatury?
Nevím, nemám pocit, že bych někoho využila, ocenila. I tu grafiku si nějak dám dohromady
sama, samozřejmě ne na profi úrovni, ale podle mě dostatečně dobře na to, že je to ekniha
vydaná bez nakladatele.
Byla jste s procesem vydání spokojena, nebo byste elektronickou knihu příště vydala jinak?
Ty problémy jsem měla hlavně technického rázu, co si teď tak uvědomuju. Sama jsem se
pokoušela převádět pomocí různých programů formát doc do například epub nebo i jiných
formátů, ale nebylo to ono, stále tam byly nějaké chyby a nemohla jsem se z toho vymotat.
Stále docházelo k nějakým chybám. Jsem tedy spokojena s takovým vydáním, kdy dodám
dokument z Wordu a dál se nemusím starat. A celkově s vydáváním jsem spokojena i
nespokojena. Nespokojena kvůli těm problémům s vydavateli, co tu knihu odmítají, což je
nepříjemná zkušenost, i když dnes už mi to nevadí. Nespokojena kvůli firmám, co chtějí za
vydání velké peníze, které někteří spisovatelé, jako třeba já, dát prostě nechtějí. A takové ty
výmluvy a okecávání kolem, jako že mám ještě zaplatit to a ono, a ještě, a ještě… no a potom
s tím svým vlastním vydáváním elektronickým, s tím spokojená jsem, byť tam není vše
jednoduché a růžové. Ale problémy jsou vždy a se vším, v každé oblasti života, a toto je… to
vydávání není jiné. Celkově s tím nezávislým vydáváním spokojená jsem a mohu tak
pokračovat i dál, protože ty kroky zvládám, ten postup je mi jasný, knihy jsou napsané,
publikované, dostupné na webu, stahované, prodávané. Jen mě napadá k tomu, že lidi je sice
stahují, ale nějak mi nedávají ohlas. Vlastně se k těm knihám nikdo nevyjadřuje, což je
vlastně zvláštní trochu.
A když eknihu vydáte, kde ji nabízíte?
Mně se povedlo tu e-knihu rozšířit po různých internetových knihkupectvích, tak třeba je na
Kosmasovi, na Wknihách, Ebux, na Rájknih.cz a tak… takže je podle mě docela dobře
dostupná na tom internetu. Plus ty publikační platformy, kde ty eknihy jsou úplně přirozeně
díky tomu, že jsem je na nich vytvořila, na těch platformách.
Nabízíte eknihy zdarma, nebo také prodáváte?
Knihu někde prodávám za peníze, ale je to jen velmi symbolická částka, desítky korun, a
jinde, třeba na Ebookeateru, tam je zdarma, protože tam ani za peníze být nemůže. Nepíšu pro
peníze, mám jiné zaměstnání a psaní je hobby a radost.
Děláte knihám propagaci? Pokud ano, jak?

Ne, jen svoje známé oslovím, a to je vše. Platit si nějaké bannery na internetu, to ne, to by
nemělo jiný význam, než že bych nějak uspokojila svoje ego, že bych viděla ty bannery někde
zobrazené, ale když se na to podívám z finančního hlediska, tak by to smysl nemělo. Stejně
tak placená reklama na Facebooku nebo Instagramu, a nedejbože někde venku na plakátech.
Do takových dobrodružství se nepouštím. Víte, ty moje eknihy jsou celkem stahované i bez
marketingu. Mám třeba u jedné stažení ve stovkách, u další v tisících, bohužel to jsou ty
eknihy zdarma, takže z toho nemám peníze, ale mám ohromnou radost a jsem spokojena,
když vidím, že to ty lidi baví. Vlastně bych neměla říkat bohužel, protože ty peníze jsou fakt
až na druhém místě. Jednoduše, jsem za ta stažení ráda, a právě i proto moc nejsem
motivovaná do propagace. Vidím, že na těch portálech, na těch eshopech, kde eknihy mám,
tak je tolik lidí, že si značný počet všimne i mých knih, a když jsou zadarmo, tak si je lidé i
stáhnou. Vidím tam však značný rozdíl mezi knihami, co prodávám. Za peníze, víte. Ty mají
počet stažení mnohem nižší, tam už si lidé dávají pozor. I když ta cena je v desetikorunách.
Ale už to není ten jednoduchý klik, je tam nutná platba kartou a tak, a ti lidé neví, do čeho
jdou.
Šíříte nějakým způsobem své vlastní jméno, svoji značku?
Ne, vůbec. Nechce se mi.
Dobře, děkuji. Pojďme k jinému tématu. České knihovny budují své elektronické fondy. Jsou
vaše eknihy k dispozici v nějaké knihovně?
V knihovnách asi je ta moje papírová kniha. Ale svoje eknihy jsem nenabízela nikam.
Nenapadlo mě, že by to šlo. Nic víc k tomu asi nemám, s těmi knihovnami mě to prostě
nenapadlo...
Vy jste několikrát zmínila problémy nebo špatné zkušenosti s vydáváním. Pojďme se o tom
bavit více, prosím. Přináší s sebou nezávislé vydávání elektronické literatury nějaké
problémy?
To určitě ano. Hlavně vztahy s prodejci jsou dost problematické, kdy vy tam tu knihu pošlete,
oni ji mají sice v nabídce, ale nic s ní nedělají, nějak ji nepropagují, a já si ani nemohu být
jistá, jestli mi dávají správné údaje o počtu prodejů této knihy. A tak vlastně, a to hlavně, o
mých penězích, které tak vydělám. Další nevýhodou vidím to, že knihy jsou vesměs prodejné
hlavně v počátku vydání. Jakmile se dostanou do pozadí, nikdo je již nevidí a nekoupí.
Samozřejmě, že je to i o kvalitě. Pokud je nějaké dílo opravdu dobré a má spoustu recenzí, ke
svým čtenářům si cestu najde. Také jde asi o vlastní přičinění v oblasti reklamy a zviditelnění

se. Samotnou mě však nenapadá, jak na to, aby kniha nepadla do zapomnění. Marketing
nedělám kvůli ceně, a nějaké aktivity, co bych dělala bezplatně, to neumím a nechce se mi do
toho. Myslím si, že u nakladatelství, tam je to snad trošku lepší naopak. Že to nakladatelství,
když do té knihy investuje hodně peněz, tak dělá i hodně kroků k tomu, aby se ta částa vrátila
a ideálně taky, aby se vrátila ne jednou, ale násobně. Když do toho dají třeba 70 tisíc, tak aby
z toho prodeje neměli 70 tisíc, ale třeba 700 tisíc, i když teď asi neříkám věci tak, jak v realitě
jsou, protože tomu ekonomickému pozadí toho vydávání nerozumím. Možná je 700 tisíc zcela
nerealistická částka, nevím. Sama bych mohla možná posílat knihy, ty elektronické i
papírové, nějakým redakcím nebo kritikům k recenzím, ale to jsem zatím neudělala. I když to
zní jako dobrý nápad. A možná bych mohla se nějak domluvit, nebo docílit toho, aby se moje
eknihy na těch webech, kde je nabízím, objevovaly pravidelně někde vpředu. Na hlavní
stránce, nebo na hlavní stránce té konkrétní žánrové kategorie aspoň. To by prodejům
pomohlo, protože lidé by viděli tu obálku a klikli by na knihu čistě proto, že by je zajímalo, co
se vlastně za tím skrývá. Takže to byl ten prodej, to zviditelnění. Ale problémy jsou tady pro
nezávislé autory i úplně jiného rázu. Já jsem měla problém… já už jsem to říkala, měla jsem
potíže s převodem Wordu do formátů pro eknihy. Respektive jsem to sama vůbec nezvládla,
možná i proto, že počítače a technologie nejsou moje hobby, můj koníček, a tak k nim nemám
vztah, a to ani k žádným programům, a neznám ty správné procesy. Další problémy... třeba
pravopis v těch amatérsky vydaných eknihách, kde já si tedy věřím, že umím česky velmi
dobře, ale obecně je v těchto knihách chybovost vyšší než když to v nakladatelství zkontroluje
profesionální korektor. To je asi tak všechno, tedy ty prodeje, marketing, pravopis a ta
neserioznost některých eshopů.

Přepis rozhovoru č.8 (Jitka)
Proč vydáváte bez tradičního nakladatele?
Já jsem se hrozně moc snažila, aby mi to nějaké nakladatelství vzalo a vydalo v normální
tištěné formě. Moc jsem chtěla takovou tu normální, tradiční knihu. Obesílala jsem větší i
menší nakladatele, dala do toho hrozně moc energie a času, ale bylo to k ničemu. Říkali mi, že
mě vydat nemohou, protože se začínajícími nespolupracijí, nebo že mají plný ediční plán,
nebo že jsou na tom špatně finančně a nemohou si dovolit vydat neznámého spisovatele,
nebo… no bylo toho prostě moc, spousta jich neodpověděla vůbec, pak mi někteří nabídli, že

mi to vydají, ale musím si to zaplatit. Ale to už by nebylo… no takové to tradiční vydávání, o
které jsem stála. Pak mi řekl kamarád, že to mohu vydat sama bez nakladatele taky jako
eknihu, což mi přišlo jako ne úplně ideální řešení, ale lepší pořád než tu knihu nechat jen tak
na počítači. Jak říkám, nakonec mi nezbylo nic jiného, než vydat eknihu sama a nesnažit se
přesvědčovat nakladatele, protože to přesvědčování k vydání bylo ohromně vyčerpávající, a
když se mi podesáté vrací kniha s odůvodněním, že to z nějakého důvodu vydat nejde, tak
člověk ztrácí chuť v tom nabízení pokračovat. Byť se mi tedy povedlo jednu tím tradičním
způsobem vydat, ale právě za cenu toho ohromného zmenšení obsahu. To samozřejmě taky
nepotěší, protože jsem knihu psala se záměrem, aby vypadala určitým způsobem. Aby ten
obsah, příběh, měl určité vyznění, určitý spád, a aby tam bylo vše popsané právě tak, jak já
jsem zamýšlela. Ale z toho sešlo, protože nakladatel by tak rozsáhlou knihu nevydal. Nevešla
by se mu do žádné škatulky, do žádné ediční řady.
Chápu správně, že jste nejdříve chtěla vydat knihu tradičním způsobem?
Ano, přesně tak. Chtěla jsem vydávat normálně, a proto jsem dělala všechny ty aktivity.
Ebook bylo řešení v podstatě z nouze, protože v tu chvíli jsem jinou šanci neměla. A tak jsem
si tu knihu vydala sama a elektronicky.
Děkuji. Ještě k těm nakladatelům bych se rád vrátil. Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody
vydávání u nakladatelů?
Já u těch nakladatelů vnímám, že jsou hrozně důležitou součástí celého toho vydavatelského
světa. Kdo jiný by vydal všechny ty autory, co teď máme, nebo co vůbec byli v celé historii?
Pro spisovatele, a to jsem přesvědčená, je takové to vydání s nakladatelem vrchol jejich
snažení. To mi nikdo nevymluví. Přestože my všichni spisovatelé na nakladatele nadáváme. A
dál… Oni ti nakladatelé vám jako spisovateli hrozně pomohou v tom, že dostanou ty knihy do
všech obchodů. Bez toho se tam nedostanete. A taky zaplatí všechnu tu práci, co je potřeba na
knize udělat. Oni toto samozřejmě neudělají pro každýho, ale pro část autorů ano, nebo aspoň
v nějaké malé míře. Vy se pak můžete soustředit na psaní a nemusíte řešit vydávání, a to
ohromná výhoda. A k těm nevýhodám… těch moc není podle mě. Největší je samozřejmě ta,
že většině spisovatelů to nakladatel nevezme a nevydá jim to. Jinak vidím spíš výhody,
nevím, nic mě nenapadá… Já bych opravdu preferovala klasické vydání, a jsem moc ráda, že
se mi to u jedné aspoň knihy povedlo, to znamená s nakladatelem a papírově. To je takový ten
vrchol, kdy jsem si říkala, že se mi to opravdu povedlo. Viděla jsem v obchodech svoji knihu,
byla tam vystavená, je v knihovnách a v mnoha eshopech… ano, to za to stojí, i když ta daň v
podobě zkrácení byla obrovská. Optimálně bych příště chtěla knihu napsat s tím, že mi na ni

nakladatel nesáhne, nebo že mi jen opraví pasáže, co jsem nenapsala dobře. To bych ocenila.
Ale ten velký zásah, to už bylo moc. No každopádně, vydávání u nakladatele má spíše výhody
nežli ne. A mezi ty nevýhody patří právě ta nutnost to někdy celé přepsat. Což vím nejen z
vlastní zkušenosti, ale i proto, že mám mezi spisovateli kamarády a známé, a ti mi říkají úplně
to samé. A taky oni ti moji známí bojují s obsahem smluv v některých případech. Jsou tam
nepříjemnosti vyplývající z nutnosti dodržet striktně nějaké deadliny a podobně. Takže
vlastně jo, nějaké nevýhody to přeci jen má.
Svoje další vydávání vidíte dále nezávisle, nebo se opět budete snažit o spolupráci s
nakladatelem?
Nevím, jestli se budu ještě snažit, po těch zkušenostech. Každopádně s nakladatelem bych do
toho šla hned, kdyby oni sami chtěli. Kdyby se o mně nějak dověděli nebo to bylo nějak přes
známý a já nemusela znovu absolvovat to martyrium s oslovováním a odmítáním, tak bych
byla hrozně ráda. Ale zatím je ta situace jiná a mně nezbývá nic jiného, než být nezávislá a
sama si vydávat ebooky. Což není špatné, ale není to pro mě ani optimum. Je to jednoduše
východisko z mé situace. Psát a ukládat to takzvaně do šuplíku nechci, protože to psaní pak
postrádá smysl. Aby to smysl mělo, musí to ven mezi lidi, a když to nejde s nakladateli, musí
to jít nezávisle aspoň. A rozšířit se to ve formě ebooku, protože pořád je to mnohem lepší než
si to nechávat jen v počítači a čekat rok, dva, tři, nekonečně dlouho na vydání, které nikdy
třeba nepřijde. Dokonce, napadá mě, že kdybych to nedokázala vydat ve formě eknih, tak to
dá po částech aspoň někde na blog, který sice nyní nemám, ale založila bych ho, abych ty
texty nabídla čtenářům takhle. Určitě víte, že mnoho známých knih, známých autorů začalo
tak, že dali nejdřív ty svoje texty na blog, psali po částech bez nějakých větších
spisovatelských ambicí, aby nakonec to dali dokupy, udělali z těch blogových příspěvků
eknihu nebo dokonce tištěnou knihu a vydali to sami. A pak třeba je našli nakladatelé a vydali
to také oni a bylo to hodně známé dílo. Myslím si, že Marťan takhle vyšel, pokud se nemýlím.
Dokonce některé autory takhle najdou nakladatelé ještě v době, kdy ti spisovatelé píšou jen na
blog, a nakladatelé jim sami nabídnou, jestli by to vydali knižně. V České republice taky jich
pár takových bylo. Vzpomínám si na nějakou kuchařku teď, nějakou o zdravém jídle, myslím
něco o stravě bez cukru, tak ona to ta spisovatelka nejdřív dávala na blog, a pak to podle mě
rovnou vydala s nakladatelem a ta kniha byla od prvního vydání velmi profi zpracovaná,
pěkná na pohled, s pevnými deskami, jen teď nevím, jak se jmenuje. Ale tou cestou tedy
zatím nejdu, já jsem si to po tom neúspěchu u nakladatelů záměrně vydala jako ebooky a
šířím to takhle. Co se budoucnosti týče, to se uvidí.

Zmiňovala jste tištěné knihy, tradiční vydávání… jaký je váš vztah k papírovým knihám?
Papírový knihy miluju. Jednoznačně. A řadím je nad ty eknihy. Ten požitek ze čtení je úplně
jiný, máte tu knihu v rukou, každá je jiná, voní, můžu se jí dotýkat, každá kniha má jakoby
svou duši. Takový blízký vztah si k eknize neudělám. Eknihy jsou nové, moderní, cool možná
pro některé lidi, ale pro mě spíš ne. Když mám na výběr, sáhnu automaticky po papíru.
Požitek ze čtení papíru je mnohem větší, je to úplně jiné než koukat na chladnou obrazovku a
číst naprosto různé knihy na tom stejném telefonu nebo stejné čtečce. To se mi vytrácí ten
jedinečný pocit z každé jedné knihy, která je na papíře vždy jiná, a právě ne jen obsahem.
rozumíte mi?
Ano, pokračujte, prosím.
Když mám vedle sebe deset tištěných knih, tak ony zabírají nějaké místo v polici, jsou
fyzické, hmotné, mám z nich určitý zážitek už jen díky tomu, že je vidím. Nemusím nic
zapínat, nikam klikat, nic otevírat, ale jdu jen kolem knihovny a vnímám je. Nebo jsem jen v
obýváku, kde tu knihovnu mám, a jen tím pohybem tam okolo, nebo sezením v křesle, ty
knihy tak nějak jemně vnímám. Jsou součástí prostoru. Toto u eknih zcela chybí. Já si
dokonce v některých případech těžko pamatuju, co zrovna čtu a o čem to přesně je, když to
mám v čtečce, protože mám jen tu jednu čtečku, tam stovku eknih, displej je vždy stejně
černobílý, eknihu nezačínám číst otevřením krásného obalu, těch desek pevných, ale jen vždy
stisknu to samé tlačítko na čtečce. Všechny eknihy se mi slévají v jednu bílo-šedo-černou
obrazovku, a ve vzpomínkách nemám jejich čtení tak silně ukotvené, jako mám čtení
papírových knih, kde každé to otevření začíná pohledem na jedinečnou obálku, kterou je
potřeba otevřít, sáhnout na ni, každá je jiná i na dotek, a pak taky uvnitř té knihy je jiný papír
s jinou tloušťkou, který působí jinak na prsty, a při čtení tištěné knihy je díky tomu všemu
zapojených mnoho různých smyslů, ne jen zrak. Čtení papíru je takové… jak bych to řekla,
bohatší. Smyslově bohatší a je to větší požitek. Eknihy samozřejmě nepovažuji za žádné zlo,
naopak. Když není možné vydat tištěnou, ráda vydám aspoň ebook, který si svoje čtenáře také
nachází. Nejsem v tomto žádným nepřítelem eknih a fanatickou obhájkyní tisku. Obojí může
existovat společně a já jsem toho důkazem kvůli tomu svému dvojitému vydávání.
Rozumějte, kvůli tomu vydání na papíře, co mám za sebou, ale i tomu elektronickému, co
provádím teď.
Děkuji za obsáhlou odpověď. Pojďme nyní k jinému tématu, pokud k eknihám a tisku je toto
vše, co mi chcete říci…

Ano, je. Řekla jsem vám to tak, jak to cítím.
Dobře. Pomáhal vám někdo s vydáním té eknihy, nebo jste to dělala sama?
Jen já sama. Já jsem totiž našla takové řešení, takový web, jmenuje se Ebookeater, a tam stačí
poslat soubor a ona se z něj stane ekniha. Do toho jejich procesu teda vůbec nevidím, nevím
jak to dělají, ale takhle jednoduše to funguje. Díky tomuto webu, který jsem před vydáním
objevila, jsem nemusela vůbec řešit technickou stránku toho publikování. Nevím, jestli to
znáte, tyhle možnosti, ale asi ano, že, když to studujete…
Ano, Ebookeater znám, vím jak funguje.
No, tak vidíte. Toto je pro autory jako jsem já velká pomoc, velké plus, protože já sice s
počítačem pracuji a nejsem žádný analfabet v tomto smyslu, ale předpokládám, že pro
přeměnu Wordu do formátu pro eknihy je potřeba se něco naučit. Díky Ebookeateru jsem se
ale nemusela učit nic, nemusela jsem do toho investovat čas a celé to vydání to hodně moc
urychlilo.
To, co vám z toho systému, z toho Ebookeateru vypadlo, to se vám líbilo?
Ano, ta ekniha je celkem slušná co se týče toho, jak ve výsledku vypadá. Je čitelná, nadpisy
vypadají jako nadpisy, normální text jako normální text, lidem se to zobrazuje dobře, což jsem
si dokonce kontrolovala. Pro to amatérské vydávání je to fajn pomoc. Jinak by to pro mě bylo
mnohem komplikovanější. Jen jedna chyba tam byla, a to stále řeším, a to je to, že Ebookeater
nezohlednil různé fonty, což nevím zda je u nich vůbec technicky možné nebo ne, no
každopádně toto je to jediné, co mi vadí. Snažím se to s nimi vyřešit.
A s jinými kroky, s jinými věcmi při tom vydání vám někdo asistoval?
Nikdo mi neasistoval, to ne. Opravdu jsem vše dělala sama, nic jiného vám k tomu nepovím...
Já u toho tématu s dovolením ještě zůstanu a zeptám se trošku jinak: jak konkrétně jste vy
sama připravovala rukopis k vydání? Jaké byly jednotlivé kroky? Mám na mysli editaci,
korektury a další práce, pokud proběhly.
To moje vydání, když už jsem se teda přiblížila do toho bodu, že jsem se rozhodovala, jak to
vlastně na ten internet umístím, tak to bylo nakonec strašně jednoduché. Využila jsem
Ebookeater, což je podle mě asi jedna z těch nejjednodušších možností u nás, co se autorům
nabízí. Stačilo jen mailem poslat rukopis ve Wordu, to je vše. Nic jiného jsem nedělala, což
možná není úplně cesta pro všechny protože hrozně moc knih, co jsou takto vydaný, jsou
prostě špatný. Což zní divně, když to tak řeknu… jako kdybych to nějak odflákla a pak si

stěžovala, že jiní to flákají taky a mají tam chyby. Ale tak to není, já jsem si tu svoji knihu po
sobě několikrát celou přečetla a několikrát ji upravila jak z hlediska toho obsahu, toho
příběhu, tak po gramatické stránce. A právě proto mě mrzí, že mnoho jiných nezávislých to
nedělá, nebo dělá, ale špatně, a pak to shazuje celý ten náš nezávislý počin, celé to nezávislé
vydávání. Po mých zkušenostech s jinými nezávislými ebooky musím říci, že bych si moc
rozmýšlela, zda si nějaký koupím, a pokud bych si ho měla koupit, tak jen po shlédnutí
ukázky. Tak, abych viděla na vlastní oči, jak má ten autor kvalitní gramatiku a pravopis.
Víte o lidech nebo firmě, kdo nabízí pomoc, a to třeba i formou placených služeb nezávislým
autorům eknih?
O nikom takovém nevím. Nezjišťovala jsem to, protože jsem přesvědčená o tom, že nikoho
takového nepotřebuju. Jak jsem vám řekla, vše až na to samoté vydání, tu transformaci do
správných formátů, vše jsem si dělala sama.
S tím procesem vydávání a s výsledkem jste byla spokojena, nebo byste eknihu příště vydala
jiným způsobem?
Ano, jsem ráda, že to proběhlo tak dobře. Příště… to já přemýšlím o dvou možnostech hlavně.
Ta první je, že zase oslovím deset nakladatelů a budu se snažit protlačit do toho normálního,
tradičního vydání. To chci moc. Na druhou stranu, po všech zkušenostech a zdouhavém
vyjednávání někdy, a všem negativním reakcím, už se mi do toho moc nechce. Ale přesto to
asi udělám, protože tradičně vydaná papírová kniha je pro mě ten vrchol. Moc o ni stojím, a tu
jednu, co už jsem takto vydala, bych chtěla mít v knihovničce s druhou, třetí, čtvrtou… a pak
ta druhá možnost, to je jasné. To je to elektronické samovydávání, to znamená úplně stejný
proces jako teď u té aktuální knihy. Jednou jsem si tím prošla, bylo to dobré, ekniha existuje,
čtenáři ji mohou číst. Takže to je takový ten samozřejmý… samozřejmá možnost pro případ,
že se papírově vydat nepodaří s tím nakladatelem. To je díky mé zkušenosti moje jistota, a má
to taky svoje výhody oproti tomu nakladateli, a to je třeba možnost vydat si to přesně tehdy,
kdy je to připraveno. Takže nemusím čekat ne žádné… nemusím prostě dodržovat ty vyjeté
koleje, co nakladatel může mít. Takže nakladatel je možnost číslo jedna, nezávislost a ebook
je možnost číslo jedna a půl… pokud to tak mohu říci.
Kde svoji vydanou eknihu nabízíte, na jakých webech?
Dva ebooky mám na tom Ebookeateru, tak jsem je dala ke stažení na můj blog, samozřejmě
zdarma, protože pro peníze nepíšu. Sem tam dám upozornění na nějaký jiný web, třeba
požádám svoje kamarádky a zámé, aby se o tom zmínili, o mně zmínili na svých webech nebo

třeba na Facebookových profilech. Jde mi o to, aby se ta kniha, vlastně obě ty knihy, co jsem
vydala jako ebooky, dostaly k lidem, když jsem s jejich psaním strávila tolik času. Proto jsem
neusnula na vavřínech, jak se říká, a snažím se s těmi knihami pracovat i teď, když jsou
vydané. Pokud udělají lidem radost, tak to potěší i mě, a proto se je snažím rozšířit mezi
čtenáře. I na svůj Facebook je dávám, respektive se tam o nich zmiňuji a dávám tam na ně ty
odkazy na blog nebo na Ebookeater.
Chápu správně tedy, že obě eknihy nabízíte výlučně zdarma?
Eknihy nabízím zdarma, ani si nemyslím, že by bylo možné je nějak smysluplně prodávat. To
by přinášelo dvě věci, dva problémy: jednak by ten počet čtenářů byl výrazně nižší, což vím
díky svým kamarádkám, které to zkoušely. A pak taky by kolem toho byl ohromný,
nepříjemný kolotoč administrativy. Což při zisku ve stovkách korun měsíčně, pokud vůbec,
nedává absolutně smysl. Pokud bych psala s komerčními záměry a celý ten ebook
koncipovala jako nástroj na vydělávání peněz, a opravdu se do dařilo a měla bych třeba
polovinu svých měsíčních příjmů z ebooků, tak potom bych tu administrativu dělala ráda. Ten
čas by se mi zaplatil. Ale takhle ne, mě prostě těší to psaní, a vlastně i to vydávání a ta další
práce kolem. Je to buď vyloženě zábava, nebo někde na pomezí. Peníze z toho nepotřebuju.
A propagujete nějak své eknihy?
Ne, svoje knihy nepropaguju a propagovat nebudu. Kvůli ceně hlavně. Protože by se mi ty
náklady nevrátily. Kdybych další knihy prodávala a měla tu ambici na nich něco vydělat, tak
možná změním názor i na reklamu, ale v té současné situaci jen… Já to řeknu kamarádům,
rodině, že jsem vydala knihu, ale to je všechno, nic dalšího nedělám.
Ještě chvíli zůstaňme u toho šíření eknih. Jsou vaše eknihy v nějaké knihovně, aby si je čtenáři
mohli půjčit, stáhnout na čtečku?
Eknihy ne. Jen ta papírová kniha, co jsem vydala v tom nakladatelství, tak ta je samozřejmě v
Národní knihovně kvůli povinnému výtisku, a pak snad taky v některých dalších, což jsem ale
nijak nezjišťovala. A ty eknihy, to by se mi i líbilo, kdyby byly v knihovnách a našli je díky
tomu další čtenáři. Takže tímto vám děkuji za nápad, protože mě to dřív nenapadlo, a až
skončíme tu oficiální část rozhovoru, abych to tak řekla, tak bych se vás na to ráda zeptala,
jak to udělat. Jak ty eknihy knihovnám nabídnout, aby je vzaly. Pokud mohu, co říkáte?
Ano, určitě si o tom můžeme popovídat. Řád vám k tomu řeknu vše, co vím. Nicméně pojďme
pokračovat v rozhovoru. Já mám na vás asi poslední otázku, poslední téma. Zkuste se

zamyslet nad svým nezávislým elektronickým vydáváním a řekněte mi, prosím, zda si
představíte nějaké problémy, nějaké potíže, co jste zažila.
Nezávislé vydávání eknih je jednoznačně méně problematické než vydávání u nakladatele,
protože při něm zcela odpadá to oslovování nakladatelů. Je to prostě ve vašich rukou. Každý
spisovatel může dnes velmi snadno vydat svou knihu tímto elektronickým způsobem, což
dříve nešlo, a mnoho třeba i skvělých knih si našlo cestu jen do šuplíku, což je ohromná
škoda. A nikdy nebyly a nebudou vydané. Díky technologiím mají dnes šanci úplně všichni,
kdo chtějí vydat knihu, a mohou ji vydat kvalitně a mohou ji dost dobře rozšířit po světě.
Obojí samozřejmě za podmínky, že si s tím dají tu práci, zkontrolují po sobě ten text, a to
třeba i několikrát, a pořeší si pravopis a bla bla bla, všechno to, co dělá dobrou knihu dobrou,
a dají tomu pak i ten čas při tom šíření a nezleniví a nezaseknou se v tom procesu. A ty
problémy… hm, tam to asi právě souvisí s tím, co jsem teď řekla. To znamená, že ten člověk
to má opravdu ve svých rukou a záleží jen na něm, jak k tomu přistoupí. Jak jsem už říkala,
sama jsem narazila na eknihy, co byly vydané přímo těmi autory, a obsahovaly ohromné
množství pravopisných chyb. Ta úroveň byla prostě strašná, což dokáže spolehlivě zabít i
skvělý příběh. Autor je dobrý, má dobrý nápad, ale protože to provedení, takové to působení
té knihy skrz pravopis, obálku a tak dál je na první pohled špatné, tak ta kniha nemá šanci se
prosadit, a naopak třeba čtenáře naštve. A oni si samozřejmě od toho autora už nikdy nic
nestáhnou. To vnímám jako ten veký problém samovydávání.
Ještě něco byste mi k tomu řekla, třeba i celkově k tomu samovydávání?
No ty problémy a výhody, to jsem vám teď celkem obšírně popsala. A jinak… nevím, asi to je
tak všechno… mohla bych dokola mluvit o tom, jak je to oslovení nakladatelů vyčerpávající,
ale to nevím, zda vám k něčemu bude, protože to mám pocit, že zmiňuji pořád a už se
opakuju. Takže asi tak.

Přepis rozhovoru č. 9 (Karolína)
Začněme samotným rozhodnutím jít do toho bez nakladatele. Proč jste se tak rozhodla, co vás
k tomu vedlo?
No především, já jsem už v průběhu psaní si na internetu zjišťovala něco o tom, jak se vlastně
vydávají knihy. Že máme samozřejmě nakladatele, to je ten hlavní hráč, ale že jsou taky,
řekněme, alternativní způsoby té knižní produkce. Že je dneska možný to vydat vlastním

nákladem, to jsem taky věděla, a pak jsem se právě dočetla o tom, že si spisovatel může
vlastně tu knihu spolufinancovat. Podílet se na tom jejím vydání, což je někde na pomezí mezi
tou klasikou a možností to tak nějak celé urychlit, zajistit si to vydání. Nakladatel je mnohem
ochotnější to vydat, když mu autor část vydání zaplatí. A pak je i na českém internetu celkem
dost informací o tom, jak vydat ebook bez nakladatele, takže to jsem taky… nad tím jsem
strávila dost času a četla jsem si články, co mají firmy na webech, nebo co mají taky ti autoři
na webech, kteří už takhle svoje eknihy vydali. Díky tomu jsem byla, takříkajíc, vybavená
znalostmi a věděla jsem, že mám tuto možnost. Stejně jsem ale nejdřív tu knihu chtěla
nabídnout v nakladatelství, aby mi to někdo vydal normálně, což se tedy zatím nepovedlo,
takže tu svoji první knihu, ten román, co jsem napsala, jsem vydala jako ebook sama. Byla to
zkušenost určitě zajímavá a líbí se mi ty možnosti toho elektronickýho vydávání, no i tak
bych chtěla vydat tu samou knihu ještě klasicky, v tisku, rozumíte. Tak, abych to mohla
přinést rodičům třeba a říct, podívejte se, toto jsem napsala a vydal mi to Albatros. Nebo
kdokoli, na tom nesejde. Ale teď jim můžu ukázat jedině mobil nebo čtečku, což má taky
nějakou hodnotu, ale ta tištěná ji má větší v mých očích.
Říkáte, že tištěná kniha má vyšší hodnotu. Můžete mi nějak přiblížit váš postoj k eknihám a
papírovým knihám?
Jasně, ony ty papírové jsou tradiční, mají větší váhu, jakoby lepší pověst i pro toho
spisovatele. Je za jeho prací potom vidět něco konkrétního, fyzického. Podle mě většina
spisovatelů i v dnešní době chce vydat raději papírovou tištěnou knihu než eknihu. Nebo
aspoň já mám k tomu takový postoj, protože mám ke klasickým knihám, tištěným, mnohem
silnější, řekla bych jakoby vřelejší vztah. Odmalička mám doma knihovnu, nejdřív v domě u
rodičů, teď ve vlastním bytě, a kolikrát i ty knížky, co jsem měla jako malá, tak mám u sebe
doma i teď. Kniha není jen text, to určitě ne. Pro mě je to věc, stejně jako třeba pěkný kus
nábytku nebo doplněk do domácnosti, i když to zní všelijak… já nechci říci, že knihu vnímám
já jako doplněk, ale že jednoduše je to věc, která vám dotváří vaše okolí, ve kterým žijete. Má
nějakou barvu obálky, hřbetu, což je znát i když je mezi ostatními v té knihovně, a když ji
máte na stole, tak je to prostě pěkná věc, která dotváří váš domov a ke které máte vztah. Toto
eknihy nikdy nemohou být, nikdy tu stejnou roli nemohou mít, protože… já to asi neumím
vysvětlit úplně, ale ekniha je v uvozovkách jen ten text. Jen ta čtená část toho celku, což je
sice nejpodstatnější, ale do toho celku, aby byl úplný, toho ještě mnoho schází. Právě ta barva,
to hmotné, co má každá tištěná kniha. Nějak moc jsem se rozpovídala, nevadí vám to?
Naopak, řekněte mi cokoli, co vás k tomu napadá.

No tak abych to zkrátila, tištěný knihy jsou pro mě tou pravo knihou. Ebooky mají svůj
význam taky, nic proti nim nemám, i když jsou v tom mým chápání trochu jakoby níž pod
těmi tištěnými, ale protože proti nim nic nemám, tak je taky sama vydávám. Takže takhle
asi…
Ještě se vrátím k nakladatelům. Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody vydávání u
nakladatelů?
Výhody jsou pro mě jasné, je to ta nejlepší cesta k vydání klasické, tištěné, papírové knihy,
kterou pak vidí moji čtenáři v obchodech. S nakladatelem je téměř zaručena kvalita té knihy,
pak taky to, že já jako spisovatelka mohu jen psát a nemusím to sama vydávat, takže ten
nakladatel ze mně vezme část nebo vlastně většinu… všechnu tu zodpovědnost a práci při
vydání. Takže jednoduše ta výhoda je v tom, že nakladatel jednak ty knihy vydá a udělá tu
práci za autora, no a taky že jim zajistí to rozšíření do těch obchodů.
A nevýhody?
Jasně, takže ty tam jsou taky. Já jsem s nakladatelem ještě nevydala nic a do toho zákulisí
moc nevidím, takže nevím, jak moc mám v tomto ohledu pravdu, ale jsem přesvědčená o tom,
že nakladatel normálně si diktuje podmínky. Říká tomu spisovateli, co a jak má napsat, do
jisté míry, a jak to má být dlouhý, ta kniha, a do kdy to má napsat, a tak… třeba taky musí
spisovatel něco z té knihy odstranit, pokud se to redaktorovi nelíbí nebo něco přidat, napsat to
jinak, takže jsou tam zásahy do toho samotného díla, cože je otázka, zda to není ale spíš ku
prospěchu. Ale celkově, ta nevýhoda je pro spisovatele mnohem menší svoboda, když vydává
u nakladatele… jo a taky musím zmínit peníze. Ono sice ta myšlenka vydávání knih pro
peníze je naprosto zcestná, takže je to jedno v podstatě, ale spisovatel normálně od
nakladatele dostane nula až 10 % z ceny knihy, což je tak zhruba ta norma. Tudíž i když se ta
jeho kniha prodává relativně hodně, tak pro něj to fínančně neznamená nic, protože má pořád
zhruba max těch 10 % z ceny knihy, a pak to ještě musí zdanit. Což vím, protože jsem se
právě o těch odměnách, o cenách a celkově o financích dost bavila s kamarádem, který
vydává tím klasickým způsobem. Zrovna kdybych měla nápad na knihu, kterou bych
vydala… no která by mohla mít velkou naději na velké prodeje, na komerční úspěch… jakože
nějaká jiná, jiný žánr než beletrie a tak… tak bych dost uvažovala právě nad tím, že ji vydám
sama, a to právě kvůli tomu, aby mi z prodeje plynuly co nejvyšší částky, což samozřejmě teď
se tak neděje, teď to tak není, a je mi to jedno, myslím ty peníze. Tak to by byla asi ta situace,
kdy bych uvažovala cíleně o nezávislém vydání, a vydala bych tu knihu tištěnou i
elektronickou sama. Jinak, když píšu to, co píšu vlastně pro radost, tak ten ebook je… to
nezávislý vydávání je vlastně náhrada za klasické vydávání s nakladatelem, v podstatě.

Děkuji za odpověď. Pojďme k jinému tématu. Když jste tu eknihu připravovala k vydání,
pomáhal vám s tím někdo, nebo jste vše dělala sama?
Jak co. Tohle je zajímavý téma, protože já jsem v tomto ohledu prošla určitým vývojem. Já
jsem nejdřív tu knihu psala rok a něco málo, a pak jsem… no prostě, jednoduše, já už jsem
věděla, díky tomu internetu, jak se zhruba dá taková kniha vydat nezávisle, takže jsem do
toho chtěla co nejdřív skočit, hned po tom, co mi tu knihu vrátili nakladatelé. Ale naštěstí já
jsem se do toho příběhu, do té knihy, ponořila ještě jednou, čistě abych věděla, co a jak jsem
vlastně předtím napsala, a toto bylo hrozně důležité. Viděla jsem, že ta kniha, ten rukopis,
vůbec není tak dobrý, jak jsem si dřív myslela. A tak jsem si řekla stop. Nespěchej, dej tomu
ještě čas. Já jsem taky totiž objevila spoustu gramatických nesmyslů a tak, a to i přesto, že
samozřejmě ten Word, ve kterým jsem to psala, mi většinu chyb opravil. No takže jsem si
řekla, že tam vidím to nebezpečí, že vydám objektivně špatnou knihu, což jsem rozhodně
nechtěla, protože to by pak celé vůbec nedávalo smysl, to psaní, ten rok práce, a taky by mi to
asi zarazilo tu cestu k dalším čtenářům trochu, když bych pak psala druhou, třetí knihu, a oni
by si pamatovali, že první nestála za nic. Co jsem tedy udělala, bylo to, že jsem se ozvala třem
kamarádkám, aby se mi na tu knihu podívaly, přečetly ji a dali mi vědět, co si o ní myslí. Z
jejich strany pak přišly reakce, který já jsem většinou zapracovala, což byly hlavně
připomínky k tomu příběhu, k té zápletce. Ve smyslu, že to a to je nepocchopitelné, že tam tu
a tu věc okecávám moc dlouho, že popis postav má určité problémy a tak dál. Za pomoc těch
kamarádek jsem byla moc ráda, a znovu bych to udělala zcela určitě, kdybych psala další
knihu. Ony v podstatě suplovaly editora. No ale stále jsem neměla vyřešenou tu gramatiku,
což ony mi sice sem tam okomentovaly, ale ne na 100 %, takže toto jsem vyřešila díky
jednomu spolužákovi z vysoké. Já jsem věděla, že on hodně čte a zajímá se o literaturu, a že
by mi to mohl zkontrolovat právě z hlediska toho pravopisu, což on nadšeně souhlasil… já
teda jsem mu za to slíbila flašku rumu, to byla taková protihodnota ode mě. Tudíž ty dvě
podle mě hlavní věci, to zhodnocení z hlediska čtenáře a z hlediska pravopisu jsem díky lidem
okolo sebe měla vyřešené. Neříkám, že naprosto správně všechno, ale určitě líp, než kdybych
to dělala jen já sama nebo vůbec ne.
A dál, byly ještě nějaké jiné věci, jiné typy spolupráce? Třeba s firmou?
Jako to vydání na vlastní náklady myslíte? To ne, já jsem to brala tak, že do toho nechci dávat
moc peněz, a to vydání na vlastní náklady je dost drahé. Vím, že firmy to udělat mohou, že
vám s tím pomohou a vydají to buď kompletně tak, že udělají všechnu práci za vás a máte to
jak v nakladatelství, ale s tím, že si všechno platíte. Tak do toho jsem nešla, to možná někdy
příště. Věděla jsem, že je možný si najmout jakoby poradce pro to vydání… vlastně člověka

nebo firmu, co udělá třeba ty korektury za vás, ale to jsem taky neudělala, protože jsem měla
toho kamaráda za ten rum, haha… Co možná trochu lituju bylo to, že jsem se sama pokusila
udělat ten úvodní obrázek pro tu eknihu, tu jakoby její obálku. Umím trošku s Photoshopem,
ale po té době od vydání se mi to… jak bych to řekla, no tenkrát se mi to líbilo, když jsem to
vytvořila, ale teď bych to udělala jiným způsobem. Na další knihu už bych si našla grafika,
zase bych buď oslovila kamarády, nebo bych si to snad i zaplatila, protože zrovna tahle
investice, to je opravdu investice. To nejsou vyhozený peníze. Ta kniha má… no prostě, když
je ta kniha vidět mezi všema ostatníma někde v eshopu, tak čím zajímavější a poutavější je ta
jakoby obálka, tak tím větší šance je, že na ni člověk klikne.
Byly tam ještě další kroky z vaší strany, myslím při té přípravě k vydání?
No to bylo asi všechno, tohleto co jsem vám řekla. Jo samozřejmě to vydání jako takový, ten
převod do epubu, tak to mi dělal taky kamarád, ale bez flašky rumu tentokrát… informatik, co
těm technickým věcem rozumí určitě líp než já. Sama jsem předtím zkoušela program… jak
se to jmenovalo… Calibre, ale poté, co jsem v něm zkusila asi třikrát tu knihu přeformátovat z
toho Wordu do epubu, tak jsem to vzdala a začala jsem hledat kolem sebe, kdo by mi mohl
pomoct. Naštěstí právě díky kontaktům z vysoké, kterých mám docela hodně, se kolem mě
najdou lidi, co mi pomůžou, a já jsem jim za to moc vděčná, protože bez nich by ta kniha sice
vyšla, ale ne tak dobře a rychle. Jako já bych to i bez nich nenechala nevydané někde u sebe
jen na počítači, šla bych do toho vydání i tak a zkoušela to, dokud by se mi to nepovedlo a
hledala bych možnosti, ale díky těm kamarádům to bylo mnohem snazší a vlastně celkem…
no zábavné ne, to asi bych nepoužila, takové slovo, ale nebyla to ani pruda. Neštvalo mě to, a
asi jsem to celé organizovala celkem ráda.
Děkuji za obsáhlou odpověď. Když teď dojdeme k tomu samotnému okamžiku, kdy máte
eknihu vydanou, co jste s ní dělala dál?
Ano, jasně, to bylo pak celkem samozřejmý. Jednak jsem ji dala na blog, aby byla k dispozici
lidem, a pak jsem taky dala odkazy na tu knihu na různá fóra a tak… na svůj Facebook
samozřejmě, a Instagram taky. Zkoušela jsem to nabídnout do několika obchodů, eshopů, ale
nevzali to s tím, že když je ta kniha zadarmo už u mě na blogu, tak nedává pro ně smysl,
abych to ještě prodávala, a zdarma to u sebe na eshopu nechtěli. Rozhodla jsem se, že to dám
k dispozici lidem zdarma na internetu, aby viděli, jak píšu, a dál už mě budou moci shánět
sami a třeba si moje další knihy i koupit. Ale tuto nezávislou cestu jsem zvolila proto, aby
byla moje tvorba vidět, a aby se k ní mohl dostat kdokoli. A já tu knihu zdarma dávat chci,
protože je to moje prvotina a nemám asi tak vysoký mínění o sobě a o knize, že bych za ni
chtěla po lidech peníze. Jako ne, nemyslete si, že ji nějak kritizuju nebo že si myslím, že je ta

kniha špatně napsaná a za nic nestojí, to ne. Naopak. Ale jednoduše… když bych si měla
stáhnout eknihu od autora, co předtím nic nenapsal, a který si ji navíc vydal sám, tak budu
hodně přemýšlet, jestli za ni zaplatím. Protože kolem je taková spousta autorů prověřených,
od těch jakoby klasických, historických, až po ty současné nebo úplně nové, kteří ale mají na
těch knihách nějaký ten brand nakladatele, že bych asi neměla nijak silný důvod, proč si
koupit knihu od jakoby nikoho… ne, to jsem řekla blbě, prostě od spisovatele beze jména.
Ano, udělala bych to, kdyby ta kniha byla o tématu, které mě ohromě zajímá, ohromě moc
táhne, a kdyby ta kniha už měla dobré hodnocení, kdyby třeba i na ni byla někde recenze, tak
to bez váhání. Ale pokud není nikde nic, tak bych spíš utratila peníze za knihu, kde by byla
větší šance na kvalitní zábavu, nebo co bych od té knihy čekala. Zábavu, poučení, návod…
záleží od žánru. Takže ano, myslím si, že moje kniha stojí za to, ale abych byla vstřícná ke
čtenářům, tak ji nabízím zásadně zdarma. Dobrý pocit mám z toho, že na můj blog chodí a že
tu knihu stahují a snad i čtou. Ale jsem si dobře vědoma, že je velký rozdíl mezi stažením a
přečtením až do konce, což já sama mám tento problém i u papírových knih, co si koupím v
knihkupectví, a co jsou třeba i opravdu dobré a zábavné.
Ta vaše zmínka o Facebooku a Instáči mě vede k otázce, zda jste eknihu propagovala ještě
nějakými dalšími způsoby.
No, jak jsem řekla, to byly tyhle dvě sociální sítě, a pak taky ty fóra.
Jaká fóra, můžete mi to přiblížit?
Já už jsem dřív byla dost aktivní na fórech pro spisovatele, básníky a tak… prostě tam, kde
lidi postují ukázky své tvorby a dávají tam třeba odkazy na nějaké rozpracované knihy, dávají
tam povídky a tak, a mají tam třeba i profilové stránky s informacemi o sobě a mají u toho
svoje literární výtvory. Ostatní to komentují, vyjadřují se k tomu, hodně, ale opravdu hodně to
kritizují, je to takové… no taková místa pro spisovatele, co píší, ale ještě nic nevydali, nebo
vydali spíš málo a teprve se chtějí prosadit. Tak když jsem tu knihu vydala, tak jsem celkem
přirozeně dala ten odkaz na taková fóra s tím, že je ta kniha volně ke stažení na mém blogu, a
taky jsem tam napsala něco okolo. Informace, proč jsem to psala vlastně, co mě k tomu vedlo,
jaký je ve zkratce ten obsah, prostě aby lidi věděli, zda je to bude nebo nebude zajímat. Chodí
od tam celkem zajímavý počet návštěv, a dokonce se našlo pár lidí, co to asi skutečně četli a
napsali mi k tomu nějakou kritiku řekněme… naštěstí spíš dobrou. Celkem jsem se bála
tohoto, to přiznám naprosto otevřeně, protože právě tuto knihu jsem dopředu nedávala nikam
a kromě těch kamarádek a těch dvou kamarádů, co mi s ní pomáhali, to nikdo nečetl.
A nějaká další propagace eknihy nebo vašeho vlastního jména?

Ne, to nedělám. Nešířím ho, nemám na to čas. A to je vlastně jediný důvod. Nic bych proti
tomu neměla, já bych sama sebe klidně i podpořila, ale prostě nemám ten čas, a nemám ho ani
na psaní a mrzí mě to. Takže žádný další aktivity nemám, ani pořádně nevím, kde a jak bych
to měla dělat. Blog, fóra, sociální sítě, to asi na tom internetu stačí. Jako samozřejmě, teď mě
třeba napadá, jak se o tom bavíme, že kdyby mi to dal na svůj facebook nějaký hodně známý
spisovatel, který má tisíce fanoušků, tak by se ta zpráva o mé knize rozšířila mnohem více, ale
to mě nenapado, a ani vlastně nevím, proč by to ten spisovatel dělal. Sama nechci nikoho
otravovat s maily nebo se zprávami, vnucovat se, že hele, poďte se podívat co jsem napsala, a
dejte mi to k vám na facebook, nebo napište mi na to recenzi. To by bylo ode mě dost zoufalé
gesto, což určitě uznáte.
Já vás nechci ovlivňovat, toto je zcela na vás. Mám ještě jednu otázku, kterou se zase
přesuneme k dalšímu tématu. Když si představíte to svoje nezávislý vydávání, napadají vás
nějaké problémy, které jsou s tím spojené?
Ano, to určitě. Největší problém je, že krom textu, tedy toho jeho psaní, to taky musíte sám
vydat, což je samozřejmý, když jsme u toho samovydávání, hehe. Ale ono to pro mnohý
nemusí být tak jasný, že ta jejich role se tím úplně, ale fakt úplně promění. Nejste spisovatel,
jste jakýsi multi člověk, který by měl zvládnout všechno udělat, nebo v mém případě aspoň
zorganizovat ty lidi, co mi s tím vydáním pomáhali, a aby… tak, aby na konci z toho vzniklo
dílo, které se dá číst. V tomto právě může ohromně pomoci, vlastně… no, když vydáváte s
nakladatelem, tak tohle úplně odpadá. Vy píšete, to je váš job. Nakladatel vydává, to je jeho
job. Když se jako nezávislý smíříte s tím, že děláte obojí v podstatě, tak je to ok, nebo když
vás to dokonce baví. Ale jinak to může být problém. A samozřejmě, kdybych na ty věci,
hlavně na ten převod do toho epubu neměla toho kamaráda, tak toto by mě mohlo na dlouhou
dobu zaseknout. Tam bych musela hodně hledat, jak to vlastně technicky provést, protože
mně se to nedařilo. A vlastně taky, jak jsem říkala, když jsem po sobě tu knihu v určitým
okamžiku otevřela a znovu četla, tak to byl moment, kdy jsem si řekla bacha, tady může být
problém. Vy jako nezávislý fakt máte všechno na vlastních bedrech a pokud si nezajistíte
nějakou kontrolu, nebo lidi kolem sebe, nebo nejste náhodou zcela precizní a perfekcionista,
tak se dost dobře může stát, že ta kniha jednoduše nebude k přečtení. A bude to vaše chyba,
protože jste se o to dost nepostaral, a bylo to jen a jen na vás. Tohle vidím obecně jako velký
problém toho nezávislýho vydávání.

Přepis rozhovoru č. 10 (Martin)
Proč vlastně vydáváte sám, bez nakladatelů?
U mně je to taková věc… podívejte se, jednak chci být vlastním pánem. To vám ještě
vysvětlím. A další věc, to je to chování nakladatelů, což s tím ale souvisí. No nejdřív k té
svobodě a nezávislosti. Podívejte se, autor je samostatný, má nějaký nápad, celkem jasný, a
ví, jak a co chce psát. A nakladatel, celý ten konglomerát lidí, co jsou v těch nakladatelstvích,
tak do toho těm autorům více nebo méně kecají. Autor tak přichází o svou svobodu. A já, já...
Díky nezávislosti se můžu vyjádřit jakkoli chci. I to je důvod pro to, jít si vlastní cestou.
S nikým zatím spolupracovat nechci. Možná v budoucnu ano, to rozhodně nevylučuju. Ale
zatím, zatím mi to vyhovuje tak, jak to je. Vydávám si eknihy sám a jsem s tím spokojený.
Můžu si určit cenu, jakou chci, a třeba taky dát ty knihy úplně zdarma. A netlačí mě žádné
termíny, můžu si psát, jak dlouho chci a vydat to kdykoli chci. Nemusím dodržovat žádný
harmonogram. Všechny tyhle věci vám nakladatel jako autorovi více nebo méně bere,
narušuje, kecá do nich. Takže tohle, co jsem vám teď řekl, tak to je pro mě dost zřejmá
motivace, proč do toho vydávání jít sám. A ta druhá věc, to je postoj nakladatelů k novým
autorům. Vy se tomu věnujete, pro vás to není překvapení, žejo. Prostě, když vy dáte tu svou
prvotinu do nakladatelství s tím, že hele, jsem tady, podívejte se na to prosím, tak oni se na to
třeba zaprvé ani nepodívají, zadruhé většinou se k tomu vyjádří velmi kriticky a odmítnou to
vydat, což vám často ani nedají vědět a prostě se neozvou. To je moje zkušenost, a
samozřejmě ne jen moje. To je bežný v tom nakladatelským světě. Já bych proto s
nakladatelem ani teď vydávat nechtěl. Zaprvý, když jsem o to stál, tak ta odezva byla žádná
nebo negativní, a když teď vím, jak relativně easy je vydání eknihy, tak o to teď ani nemám
zájem, o spolupráci s nakladatelem. Podívejte se, kdybych vydal další knihu, což určitě
udělám, a ona se dobře stahovala, dobře prodávala, tak to třeba nabídnu nakladateli s tím, že
hele, tohle jsem vydal před půl rokem jako eknihu, dal jsem to za stovku, stáhlo si to 500 lidí,
ohlas je dobrý, tak se domluvme a vydejme to spolu i v papíru, a do toho bych pak šel,
protože by mi to pro tu knihu zajistilo dvě věci. Zaprvý, profi přípravu k tomu papírovýmu
vydání, a zadruhý to rozšíření do celé sítě obchodů u nás, což je hrozně důležitý, když
prodáváte papírový knihy. Internet a stahování je pecka pro eknihy, ale ty papírový, tak tam je
důležitá i ta jejich přítomnost fyzická v těch normálních obchodech. Tam si je najde ta část
čtenářů, co na internetu knihy nehledá. Ale je tady velký ale. Já bych do toho s tím
nakladatelem šel za předpokladu, že mi nebude kecat do toho textu. Uvítám, a to říkám úplně
otevřeně, uvítám korekturu, uvítám všechny ty věci jako správné vysázení té knihy, profi

zpracovanou obálku a další tu mravenčí práci okolo. Ale pokud by mi kecal do toho textu, tak
to ne. Já už jsem zažil, jaké to je, když to vydávám sám, a když mi do toho nikdo nekecá. Jde
to, a jde to dobře, a nakladateli se v tomto už přizpůsobovat nebudu. Rád bych do té
spolupráce šel, kdyby to byl partnerský vztah. Pokud ne, tak budu dál vydávat sám.
Zatím jste vydal eknihy, je to tak?
Ano, máte mě přečteného. Určitě jste si o mně dohledal všechno, hehe.
To ano, snažil jsem se o vás dovědět co nejvíc. Ale řekněte mi, jaký je váš postoj k papírovým
knihám a k tištěným knihám, prosím.
Obojí mám rád, obojí má svůj význam a rád vydám obojí, když k tomu bude příležitost. Ty
eknihy jsem zatím zvolil proto, že jejich vydání je zaprvé jednodušší, zadruhé levné,
respektive se ta cena blížila nule. Mám to takhle, podívejte se. Když si sám vydám ebook, což
už teda mám několik za sebou, a jakmile počet těch stažení bude dostatečně velký, což tedy
už v jednom případě mám, je to přes tisíc stažení, tak tuto knihu vydám vlastním nákladem
tištěnou. Pro lidi, co nečtou eknihy. Ale udělám to jen u eknih, který mají úspěch, což já jsem
si dosti arbitrárně určil tou číslovkou tisíc. To je pro mě hranice, kdy si řeknu, že to je ten
úspěch, že to je ten zájem. Do takovýho rizika, že bych si sám zaplatil vydání tištěné knihy,
co by nebyla takhle prověřená, do toho bych nešel. Je to drahý a nevrátilo by se mi to asi,
respektive bych neměl žádné vodítko pro to rozhodování.
Ještě k nakladatelům se přeci jen vrátím, a to jednou otázkou: jaké jsou podle vás přínosy
vydávání s nakladatelem?
Distribuční síť a jistá záruka kvalitní práce na té knize. Takže ta kniha, to je jedno jestli
papírová nebo ebook, bude vypadat dobře, bude na úrovni a bude dobře čitelná v tom ebooku,
v té elektronické verzi. V nakladatelství na tom pracují profíci, nebo by aspoň měli, a ti tohle
zařídí. Vy jako autor to pak nemusíte dělat pracně sám, ani kolem sebe organizovat nějakou tu
skupinu lidí, co vám s tím pomůže. Což jsou právě ty motivace pro mě, proč do toho případně
s nějakým nakladatelem v budoucnu jít.
A nevýhody spolupráce s nakladatelem?
Tak o tom už jsem mluvil, že ano. To je hlavně ten obrovský zásah do knihy, do toho textu,
zápletky, chápete. Do toho, co autor vymyslí, co je jeho dítě. To se mi hrubě nelíbí.
Vy byste se tedy nezamýšlel nad tím, zda něco přepsat nebo doplnit, odstranit, kdyby vám to
nějaký člověk doporučil?
Mám tendenci vám říct, že ne. Nezamýšlel a neudělal bych to, nenechal bych si do toho
mluvit, pokud teda by ten člověk na druhé straně neměl můj velkej respekt. Podívejte se,
kdybych třeba psal historickej román a dal to k přečtení profesorovi, co jsme ho měli ve škole,

a kterýho uznávám jako ohromnou kapacitu, tak kdyby on mi něco zkritizoval ve smyslu že
tak a tak to tenkrát být nemohlo, tak jeho slova bych rozhodně nebral na lehkou váhu. A zcela
určitě bych se přizpůsobil, přepsal to, protože on si vysloužil moje uznání jako člověk, jako
kapacita, co perfektně rozumí svýmu oboru. Ale podívejte se, když by mi to setřel někdo z
nakladatelství, koho jsem třeba v životě neviděl, nevím o něm nic, nevím zda nemá nějaké
výkyvy nálad třeba nebo zda prostě nemá zadáno, že musí všechny rukopisy zkrátit na dvě stě
stran, tak tam by žádná důvěra nebo uznání z mé strany nebylo. A obávám se, že přesně tak to
u nakladatelů funguje, pokud to teda není váš kámoš. Že je tam ten nadřazený postoj vůči
spisovatelům, protože ten nakladatel ví, že spisovatel často udělá první poslední, jen aby mohl
tu knihu u toho nakladatele vydat. Byl jsem třeba zrovna nedávno na autorským čtení člověka,
kterej je prý dost známej, a taky už vydal nějaký knihy tím klasickým způsobem. No a on
říkal, že pro novou knihu nenachází nikoho, kdo by ji vydal, a vypadal docela bezradně.
Představte si, ten člověk už má za sebou třeba dvě vydání, už si tím prošel, a teď stále ještě
neví, co dělat. S takovým pak může nakladatel zametat, protože on neví, co jinýho dělat, než
se zase snažit k nějakýmu protlačit. Měl jsem sto chutí za ním po tom autorským čtení zajít a
trochu mu vysvětlit, že si to může vydat sám jako ebook, ale pak jsem to neudělal a doteď mě
to mrzí. To povědomí o vydávání eknih bez nakladatele by se mělo mezi autory víc rozšířit,
tak to vidím já. Autoři pak budou sebevědomější a budou mít možnost jít vlastní cestou.
Děkuji za odpovědi. Já se vás teď zeptám zase na jiné téma, a tím je příprava těch vašich
eknih k vydání. Když jste přetvářel ty svoje rukopisy v eknihy, jaký byl ten proces?
To je důležitý téma. Já mám trochu informatickej background, tak jsem si ten word
konvertoval v epub, pak v mobi a taky do pdf. Epub proto, že to je dneska klasika mezi všema
formátama pro čtečky, pak ten mobi kvůli tomu, že spousta lidí i u nás čte na Kindlech, i když
paradoxně na tom nejsou dostupný žádný český knihy z Amazonu, protože Amazon zatím
nepodporuje vydávání českých knih, to určitě víte. Ale ty Kindly tady mají dost dobrou
pověst a jsou stále jakýmsi standardem, řekl bych. Tím paradoxněji, že jim zde Amazon
nedělal ani žádnej marketing, ale Amazon má prostě dobrý jméno, je to big brand, a tak to ty
lidi bere i přesto, že si tam českýho autora nekoupí. No a ten pdf, to je vám jasný, žejo. To je
prostě evergreen a plno lidí si pod ebookem představí právě pédéefko.
A nějaké další kroky jste podniknul při té přípravě k vydání?
Jako nějakou kontrolu pravopisu a tak?
Ano, přesně to myslím.
Jo, tak já jsem si udělal úpln primitivní tabulku, podle které jsem jel při všech třech eknihách.
Byl tam pravopis, grafika, převod do ebooku, tyhle tři věci. Protože tohle je za mě to core, to

jádro. Krom grafiky jsem to dělal sám. Jsem přesvědčenej, že to umím tak dobře, že na to
nikoho nepotřebuju. U té grafiky jsem přesvědčenej nebyl, proto jsem to dal bratrovi, kterej je
vzdělanej a hlavně zkušenej v tomto, a byl schopnej mi udělat takový obálky, co se mi líbily.
Takže jste neangažoval další lidi, kamarády, firmy…
Ne. Nikoho jinýho. Já a brácha, tak to bylo.
A víte o firmách, co pomáhají autorům při nezávislým vydávání?
Vím, že existují, protože jsem na ně tak nějak omylem narazil na internetu. Ale neměl jsem
potřebu se jim ozývat, není tam pro mě ta přidaná hodnota. Oni se jednak soustředí spíš na
tisk tech knih, co jsem pochopil, a taky jsou schopný zařídit ten pravopis a tak, ale to jsem
dělal sám. Jako ono je dobře, že ty firmy existujou, protože to je právě další šance pro
spisovatele, jak se vymanit z té nadvlády nakladatelů, ale pro mě zatím nemělo význam je
kontaktovat. Možná až budu připravovat tu papírovou knihu, co teď v té e-podobě má těch
tisíc stažení, tak nějaké firmy využiju.
Kde všude vaše vydané knihy nabízíte?
U sebe na webu. Mám osobní stránku už od roku 2000, což je pomalu nějakých 17 let. A mám
tam dost velkou návštěvnost. Já ty knihy dávám právě k sobě, protože jsou ke stažení
zadarmo. Přemýšlel jsem, že je dám i do nějakých eshopů, na Kosmas a podobně, pokud to
půjde, ale to jsem víc nezkoumal, a já si ani nejsem jistý, zda tam můžou být eknihy, co nic
nestojí. Protože vemte si, když jste knihkupec, tak asi moc nebudete chtít zaplácnout svůj
eshop knihama, ze kterých nebudete mít nic. Ale to jsem si ještě neověřoval, to je zatím
nápad, který se chystám prozkoumat.
Propagujete nějak svoje eknihy?
Jako jestli jim nějak dělám reklamu? Tak klasickou, velkou reklamu určitě ne, protože ta stojí
peníze, čas, a je potřeba ji pořádně promyslet, naplánovat. Ale jednak jsem je dal na svůj
Facebook, a taky jsem poprosil kamaráda, co má blog s docela velkou návštěvností, aby je dal
nahoru na každou stránku, aby byly vidět, tedy ty odkazy na ty knihy. Z toho jeho blogu mi
jde celkem velký traffic a někteří z těch lidí si ty knihy i stahují. Což je teda dáno tím, že jsou
zadarmo, v tom já si žádný iluze nedělám. Kdybych je chtěl prodávat, to by se teprve
ukázalo… však se taky ukáže u té papírové, co chci vydat. Tam bude ten počet nákupů
naprosto jistě nižší, mnohem, mnohem nižší než počet stažení u eknih. O tom já si žádný iluze
nedělám, podívejte se.
Proč dáváte eknihy čtenářům zdarma?
No tak podívejte se, já jsem sice vydal tři knihy takhle elektronicky, ale stále si nemyslím, že
bych byl tak zásadní spisovatel, aby si mě lidi kupovali. No a vzhledem k tomu, že nemám

takzvaně jméno, nemám nikde recenze, nikde se o mně nemluví, tak je pro mě logičtější z
jakýhokoli pohledu následující. Když jsem napsal tři knihy, tak chci, aby měly impact. Aby to
psaní se projevilo tak, že si ty knihy přečte hodně lidí. A to nás vede k čemu? No že tam
nesmím dát tu stopku v podobě ceny. I kdyby ta kniha stála třicet korun, tak to odradí
řekněme 80 % lidí, kteří si ji chtějí stáhnout. Možná 90 %. Výsledek je málo čtenářů, malá
známost mezi čtenáři, málo ohlasů, málo peněz. Nepomohlo by to vůbec ničemu, ta cenovka
na knize. Nezbohatl bych z toho, nevydělal bych si ani na jeden velkej nákup v sámošce
měsíčně, když to takhle řeknu. Výsledkem by byly jen minusy na celé čáře, ze všech úhlů
pohledu. Proto to dávám zdarma. Aby lidi prostě jen klikli a četli, nebo klikli a stáhli. Aby
nemuseli řešit platbu, rozmýšlet se, jestli jim ta kniha stojí za to. Aby se to dostalo k většímu
počtu lidí, díky tomu si dlouhodobě buduju jméno a pak snad, když vydám další knihy i
papírově, tak se budou kupovat, řekněme, více než málo.
Budujete si jméno ještě nějak jinak?
Ano, tím blogem. Ale to spíš jinak než jako autor. Píšu o IT… a ty knihy, o nich se tam
zmiňuju a čtenáři toho blogu je tam vidí, takže jakoby tu informaci, že jsem také spisovatel,
tam na blogu vidí úplně mimochodem, a někteří na to zareagují a tu knihu si stáhnou.
Děkuji za vysvětlení. Pojďme k jinému tématu, a to je vaše spokojenost s vydáváním. Jste jako
nezávislý autor spokojený?
Ano, jinak bych to nedělal.
A byl jste spokojen s tím procesem a s výsledkem, s těmi vydanými knihami?
Ano, díky tomu, že jsem měl to vydání dost pevně ve svých rukou a nikdo jiný na to nešahal.
Jak jsem už říkal, jen já a brácha. A to on dělal jen tu grafiku. Takže dokud jsem nebyl
spokojený s tím, jak se ta ekniha otvírá na mobilu, na čtečce a tak dál, tak jsem ji prostě
předělal, upravil. Toto je právě velké plus, že to mám pod kontrolou. A nejen tu konverzi
Wordu do eknihy, ale i všechno ostatní, ale o tom jsem už mluvil.
Ano, dobře. Zeptám se vás teď na problémy nezávislého elektronického vydávání. Zaznamenal
jste nějaké, zažil jste je, co si o tom myslíte?
Jasně, to jo, těch problémů je teoreticky hodně. A prakticky asi taky, ale záleží případ od
případu, protože lidi nejsou stejní, jejich knihy a schopnosti se liší a každej to svoje vydávání
vnímá jinak, i když nějaký spojnice tam určitě budou. Tak hlavně, co mě napadá je ta
distribuce. Normálně když vydáte v nakladatelství, tak máte prakticky jistotu, že se ta kniha
objeví v obchodech po celým Česku, a pokud k tomu to vydavatelství vydá aji ebook, tak že
ten se taky objeví ve spoustě eshopů, protože oni mají s tím nakladatelstvím smlouvy, který to
automaticky nebo skoro automaticky zajišťují, tady tu distribuci. Ne teda ve všech případech,

ale velmi často je to právě tak, jak říkám. Já jako jedinec to mám na svým blogu a nikde jinde
hlavně proto, že mi nestojí za to obesílat desítky eshopů a řešit s nimi všechny ty věci znovu a
znovu… to by bylo na hlavu, podívejte se. Druhá věc je ta kvalita eknih, co si vydáváme my
spisovatelé. Jednak já jsem jich pár přečetl, protože jsem sám chtěl vyzkušet, co a jak vlastně
dělají jiní spisovatelé z toho mýho ranku. Abych věděl, co vlastně tvoří lidi jako já. A dalších
pár free ebooků jsem si jen tak prolítnul očima, abych věděl, jak vypadají. No někdy to byla
docela hrůza, to vám musím říct, jednak třeba ta délka byla mnohem menší, kratší, než bych u
knihy čekal, což bych jako platící zákazník bral trochu jako scam, podvod teda. A další věc
byla pravopis. Teda jeho absence. Což je pochopitelný, protože rozhodně ne každej je skvělej
v pravopisu, ale tito lidi by měli být soudní a uvědomit si to, a ne kazit pověst sobě a vlastně
celýmu tomuhle odvětví. Protože jak si čtenář jednou koupí knihu, která je fakt špatná
výrazně v tom porovnání se standardníma knihama, tak třeba bude příště nad samovydavateli
ohrnovat nos.

Přepis rozhovoru č. 11 (Pavel)
Proč vydáváte elektronické knihy sám, bez nakladatele?
Já sám o sobě říkám, že nejsem natolik dobrý spisovatel, abych prorazil se svojí knihou tím
klasickým způsobem. S žádným nakladatelstvím jsem se o ní nebavil, vydal jsem si ji sám.
Řeknete mi k tomu něco víc, prosím?
No, když jsem tu knihu psal, tak už jsem si právě říkal, že to do nakladatelství dávat nebudu,
nebudu to nikam cpát, protože ony ty nakladatelé jsou firmy jako každá jiná a jde jim
především o zisk. Nebo aspoň o to, aby se ta investice vrátila. Tady v Česku se teď vydává
hrozně moc knih všech možných žánrů, asi přes 10 tisíc ročně jsem někde slyšel, možná víc, a
ta konkurence spisovatelů je hrozně vysoká, velká. A proč by měl vydavatel s nadšením
přijmout knihu od člověka jako jsem já, který nikdy nic nenapsal, nic nevydal… to by ta
kniha, ten rukopis, musel toho rozhodujícího člověka v té firmě zaujmout natolik, že by řekl,
že do toho rizika půjde. A to si nemyslím, že by se stalo.
Jaký máte k nakladatelům postoj, jaký na ně máte názor?
Tak především, nakladatelé nejsou stejní. Obecně je samozřejmě důležitý, že existujou. Bez
nich… to by vůbec nešlo, všechny ty krásný knihy, kdo by to vydával, jak by celé to literární
odvětví, celý ten svět fungoval? Kdyby tady doteď nebyli nakladatelé, tak se zítra vzbudíme,
a hned lidi začnou zakládat firmy, co budou dělat tu nakladatelskou práci, i když by se to

třeba tak nejmenovalo, ale prostě, byly by tu hned nové firmy, co by vyráběly ty knihy, aby se
ony mohly dobře dostat na ten trh. A vznikla by celá ta síť těch prodejců a tak dál… bla bla
bla, až by se to zase ustanovilo tak, jak to máme dnes. Druhá strana věci je, že někteří
nakladatelé berou spisovatele snad jako polovičního rukojmí. Mám mezi spisovateli kámoše,
kteří mají zkušenosti s normálním vydáváním papírových knih. No a tak vím, že někdy ti
nakladatelé dávají do smluv dost nepříjemný věci, jako že si třeba berou autorský práva na
cokoli, co s knihou souvisí, ale člověk do toho i tak jde, protože je rád, že mu ta kniha vyjde.
Když už toho spisovatele ten nakladatel takzvaně vezme na palubu, tak většina spisovatelů je
tak happy, že udělá první poslední, aby jim ta kniha vyšla. A třeba i proto, že už podepsali
smlouvu, ve které je stanoveno, že to prostě napsat, upravit, a s tím nakladatelem vydat musí.
Jinak bude sankce. A další věc je… to tedy zase ta pozitivní, proč já je mám rád, a proč oni
pomáhají celému tomu literárnímu světu, to je takhle. Nakladatelé mají většinou hodně silný
názor na to, co je podle nich dobré a co není dobré. A když už teda řeknou, že do toho se
spisovatelem půjdou, tak ten jeho text hodně kriticky čtou. A třeba toho spisovatele donutí
něco vyškrtnout, něco přepsat a tak, a tím ho vedou k tomu, že nakonec ta jeho kniha je lepší.
Jaký máte vztah k papírovým knihám?
Mám je rád, to jednoznačně. A rád bych taky svoje knihy vydával jak v té e-formě, tak v
tisku. Pro tu… pro ten můj… to rozhodnutí vydat ebook mluvila cena, jednoduchost… toto
byly ty důvody. Kdybych si já jako samovydavatel mohl stejně dobře, zdarma a jednoduše
vydat papírovou knihu, tak to udělám taky, ale to samozřejmě nejde, takže se uchyluju k tomu
elektronickýmu provedení té knihy. Vám ty cenový důvody vysvětlovat nemusím, ten papír,
tisk, vazba, to všechno prostě u té knihy elektronické odpadá a tak jde udělat i takhle na
koleně.
Když si představíte, jak jste tu eknihu vydával, tak jaký byl ten proces? Co jste udělal a jak?
No tak v okamžikum když ta kniha byla napsaná, tak jsem se pustil do zjišťování toho, jak ji
vlastně vydat. Nikdy jsem nic podobnýho nedělal, nikoho jsem se na to nemohl zeptat,
protože jsem takzvaně autor samotář a nemám moc chuť se s nikým takhle sdružovat, což je
asi daný mou povahou. Hledal jsem v češtině na Googlu, myslím že taky anglicky, a pak jsem
tedy asi za 14 dní měl nějaký to penzum znalostí, řekněme, o tom, jak vlastně eknihu vydat. Já
jsem se o to nijak dřív nezajímal, protože jsem spíš ten typ člověka, co udělá tu zásadní práci,
a pak teprve se pustí do těch řekněme dodatečných věcí. To hlavní bylo knihu napsat, to byl
step one, bez toho by nemělo smysl se zajímat o vydávání. Takže jsem ji napsal, a když byla
hotová, tak jsem se začal učit.
A jakým způsobem jste ji vydal?

Stáhl jsem si Calibre, což jistě znáte, a tom jsem ten rukopis překonvertoval to toho epubu. A
pak jsem taky z Wordu udělal pdf, protože to podle mě je stále formát číslo jedna pro spoustu
lidí, že když se řekne ekniha, tak si představí pdf. Takže abych jim vyšel vstříc…
Dělal jste v tom procesu vydání ještě nějaké další věci, další práce, kroky?
Jasně, to já jsem toho dělal spoustu, protože jsem si to nastudoval. Ony jsou i nějaký český
ebooky k dispozici o tom, jak vlastně vydat ebook. Což mě dohnalo… ne, to zní divně, ale
prostě mě to jakoby v té chvíli docvaklo, že bych měl tu knihu dát někomu k přečtení nejdřív,
a že by se na ni měl podívat člověk, co umí dobře česky a vychytá mi ten pravopis, a že bych
si měl hlídat fonty a velikost, vůbec to písmo, nadpisy a tak, formátování, protože to má dost
viditelný výsledek v tom, jak ta kniha nakonec vypadá. Což jsem si tedy dělal sám.
Takže pro tu kontrolu jste si nějak sehnal další lidi?
Ano, přesně tak. Jednak jsem měl dva čtenáře, co to po mně četli, aby mi pak řekli, jak se jim
to líbilo. Dodali mi word se spoustou oprav a já jsem většinu z nich zohlednil aspoň trošičku.
Rád si v tomto nechám poradit, protože toto je v podstatě to samé, čím pomáhá tomu
spisovateli nakladatel, to je právě to zkušené oko, které vidí věci, co normálně ten spisovatel
samotný není schopen rozpoznat už po té dlouhé době, co je s tím svým textem takříkajíc
srostlý. Tohle tedy nebylo zkušené oko, byly to dva páry amatérských očí, co jsem sehnal
díky jednomu diskuznímu fóru z internetu, ale díky za to.
A ty korektury jste řešil jak?
Na ty jsem si najal člověka. Což byla vlastně jediná investice finanční do toho vydání, takže
úplně zadarmo to nebylo. Ale pořád levnější, než kdybych vydal knihu tiskem. On ten… já
jsem prostě do Googlu zadal něco jako korektor knih nebo korektury cena nebo něco
takového, a z těch výsledků jsem vybral člověka, co na mě působil důvěryhodně. A zkušeně.
Takže klasika, o tom asi nemám víc co povědět vám, bylo to jako když hledáte boty, s tím
rozdílem, že já na tom Googlu hledal korektora.
A dělal jste nějaké další činnosti při tom vydání?
Tohle bylo asi všechno, o čem jsem mluvil…
Byl jste s celým tím vydáním spokojen, nebo byste něco příště dělal jinak?
Příště bych to vydal taky papírově, kdyby na to byly peníze. Nebo kdyby mě náhodou chtěl
nějaký vydavatel. Jinak s tím vydáním jsem spokojenej, kniha je podle mě dobrá. Teda teď
nehodnotím svou úroveň jako literáta, ale úroveň toho zpracování toho ebooku. Jak vypadá ta
kniha na pohled. Na úroveň uměleckou si každý musí udělat sám svůj názor, to jako
spisovatel nikomu nutit nemůžu. I když sám si teda myslím, že v rámci možností jsem to
napsal dobře.

Co se s tou knihou dělo dál, když jste ji měl jako pdf a epub?
Pak jsem ji nabídl do několika knihkupectví, což bylo teda… no jak to říct, já jsem totiž
přitom vůbec nepřemýšlel o jednom důležitým faktoru, a to je jakoby to papírování.
Vyřizovačky, maily, spousty hodin vražených do jednání. Výsledek se částečně dostavil, ta
moje kniha je dostupná dokonce v několika knihkupectvích, ale za cenu toho, že já jsem do
toho vrazil snad desítky hodin. S každým jsem se domlouval zvlášť, což je mi teď jasný, že to
tak musí být, ale tenkrát jsem si jen říkal, že rozešlu pár mailů, což ve skutečnosti se
znásobilo v desítky. Polovina knihkupectví vůbec neodpověděla, pak nějaký že vůbec neberou
knihy samostatných autorů, co to vydají bez nakladatele. S tím zbytkem jsem postupně řešil ty
podmínky prodeje, což teď s odstupem bych si asi víc rozmyslel nebo vyjasnil sám se sebou
předem, abych věděl, co s nimi vlastně domlouvat. Co vlastně chci a co nechci. V tomto jsem
byl zcela amatérský. Ještě mě napadala jedna věc, a to takové experimentální řešení pro příště.
To znamená, že bych si celý ten prodej zařizoval sám, bez eshopů, a prodával to přes blog.
Taky jsem o tom nedávno něco četl a za pokus by to stálo už kvůli tomu, že by pak všechny
peníze z prodeje šly mně.
Takže tu knihu prodáváte a nedáváte ji zdarma?
Ne, prodávám ji za peníze. Ta částka je dost nízká, dělá to nějakých 79 korun.
A daří se ji prodávat?
To je těžký posoudit. Lidi si ji kupují, ne moc, ale kupují, protože tam je celkem podařená
obálka, co mi dělal kamarád grafik. Myslím, že to je i víc profi než mnohé obálky knih od
nakladatelství, to já se vám s tím pak pochlubím, když skončíme ten rozhovor. A pak je tam
ten popis, což mi taky zvyšuje šance na prodeje, protože píšu žánr, co je dnes celkem
populární, to je takové jakoby polo-scifi zasazené do historie českých zemí, což dnes vydává i
několik jiných autorů v Česku, a podle mě když si to jednou čtenář koupí, protože těch scifi a
fantasy fandů je tu hrozně moc, tak si pak koupí i další takové knihy. Je to prostě zábava,
béčková literatura, ale já to nepíšu kvůli nějakým vzletným důvodům, že bych chtěl lidem
něco vysvětlit, poučit je, ale prostě že mě to baví a snad to pak baví i ty čtenáře. No abych se
vrátil k těm prodejům, já jsem totiž neměl žádná očekávání, takže vlastně cokoli nad číslo
nula beru jako úspěch. Koupilo si to asi 200 lidí zatím, což je podle mě dost.
Propagujete nějak svou knihu?
Dal jsem to na Facebook a Instagram samozřejmě, poslal jsem maily rodině a kamarádům,
pak jsem to taky rozšířil v práci, i když to jsem trochu nevěděl, zda to mám dělat nebo se radši
za tu knihu stydět, ale nakonec jsem to udělal. Jinak ne, žádné skutečné… jak se to říká, no
kampaně, ty jsem kvůli tomu nedělal. Stojí peníze, stojí to i čas… takže tak.

A propagujete nějak svoje vlastní jméno, jako jméno spisovatele?
Jakože podívejte se, tady jsem, jmenuju se tak a tak a píšu knihy?
Ano, tak to myslím.
Nene, to nedělám. Nejsem ten typ, co by se chtěl takto propagovat. Možná až toho napíšu víc
a budu mít víc stažení a budu mít nějaký recenze kladný, tak z té anonymity vystoupím trochu
víc.
Mám na vás teď otázku ohledně jiného tématu. Uvěddomujete si nějaké problémy toho
nezávislého elektronického vydávání?
Víte, ona ta nevýhoda toho nezávislýho vydávání je v tom, že člověk musí vydat spoustu
energie, aby se ta kniha dostala ke čtenářům. Píšete, ale nikdo o tom neví, a tak je otázka,
k čemu to vlastně je, to psaní. Takže se musíte snažit to nějak zpropagovat, ale je to další
z milionu věcí, co se musíte učit sám, zjistit si sám, jako jestli má cenu to dávat na Facebook
nebo jak to vlastně propagovat na tom internetu, nebo třeba jestli to dávat i někam jinam,
snažit se o recenze někde v časopisech, a tak. Což konkrétně u mě dopadlo tak, jak jsem vám
teď řekl, že já tu propagaci v podstatě nedělám, nebo jen velmi málo. A další věc je ta, že jako
samostatný autor musíte mít všechno pod kontrolou sám. V tomto je zase vidět ta kladná role
nakladatele. Hlavní věc je, že nakladatelé se postarají o všechno, co je potřeba, poskytnou
nějakou službu těm autorům. Udělají obálku, vyberou písmo, knihu vysázejí, najdou grafika a
spisovatel se nemusí o nic starat. Když vydáváte sám, je tohle všechno vaše práce. Což má za
následek potíže. Spisovatel to všechno sám udělá jen težko a pak… no ty knihy od
nakladatelů samozřejmě vedou v kvalitě, a tím pádem i na celém tom trhu, a ti
samovydavatelé nemají šanci se jim přiblížit. Ten největší problém je vlastně zakotvený v tom
samovydávání samotném.

