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Anotace : 
 
 
     Disertační práce se zabývá paratextovou praxí české literární produkce devadesátých let 
dvacátého století. V úvodních kapitolách je věnována pozornost pojmosloví, jehož vymezení 
v české literární vědě téměř chybí, a procesu paratextualizace v literární komunikaci. 
Genettovský koncept paratextů a Golhardtův komunikační úhel pohledu na příslušenství 
knihy jsou  východiskem k analytické části této práce, v níž jsou sledovány sekundární knižní 
texty šesti českých nakladatelství   na sklonku minulého tisíciletí. Neexistující rozprava o 
paratextech v českém prostředí je pak jedním z faktorů, který ovlivňuje poměrně nízkou 
komunikaci nakladatelství a čtenáře, případně autora, v rámci knihy. Součástí doktorské práce 
je i zmapování základních teoretických koncepcí v evropské literární vědě a rozsáhlý soupis 
dostupné literatury. 
 
Kniha, paratext, literární dílo,  literární komunikace, obálka, G. Genette 
 
 
 
     The doctoral thesis work is corncerned with a paratext practise of the czech literary  
production in 90-s of the 20  th century.  In introductory chapters demand afocus is 
concentrated on conceptual model of paratext, which is practicaly missing in the Czech 
literary science as well as in the proces of paratextualization in literary communication. 
Genneteś concept of paratexts  and Golhardtś communicativ horizont on book facilities are 
starting points to analytical part in witch secondary literal texts of sixt czech publishing 
houses in the end of the last milennium. Not existing discussion about paratexts in the czech 
beground is one of those factors which influence leader low communication level between the 
autor or publishing house and the reader inside one book. The part of doctoral thesis is also a 
map of the basic theoretical concepts in european literary science and an extensive catalog  of 
availably literature. 
 
 
Book, paratext, literary works, literary communication,  cover, G.Genette 
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Úvod  

 

     Současné pojetí procesu literární komunikace připouští, že ke čtení textu díla přistupuje 

vnímatel až poté, co projde kratší či delší  „chodbu“ knihy. Chodbou je zde myšlen  prostor, 

jež je zaplněn verbálními či neverbálními texty, které obklopují autorský text a jsou  

provázejícími každého nově příchozího, který do virtuální knižní chodby nahlédne, vstoupí do 

ní, či jí již dokonce prochází do nitra knihy k primárnímu textu. Tyto texty  -vlastně průvodci- 

lákají a  vábí potenciálního čtenáře či kupce, přesvědčují ho o rozhodnutí vstoupit až do textu 

(někdy pouze text v materializované podobě mít a vlastnit)  a informují či instruují  ho o tom, 

co jej čeká na konci chodby. Tímto procesem jsou pak schopny i usměrňovat  a spoluvytvářet  

pozdější čtenářskou recepci.  

     Vstup reklamních postupů a ekonomických zájmů do literárního života je vědci vnímán a 

detekován již mnohá desetiletí jako jev neustále zesilující a ovlivňující celý proces literárního 

komunikace. Tzv. sekundární knižní texty se tedy stávají častým objektem vědeckého 

zkoumání nejen  literárních vědců,  jazykovědců, historiků, psychologů, sociologů, ale i 

ekonomů a dalších subjektů, jež se podílejí na vzniku  knihy jako média primárního 

autorského textu. Sekundární knižní texty jsou tedy vnímány jako  významná součást 

specifické knižní komunikace, která zásadně  vstupuje do celého procesu recepce nejen jako 

místo prvního setkání s textem, ale i jako obraz  předpokládaného potenciálního čtenáře, na 

nějž je upřena pozornost všech složek, jež se podílejí na vzniku a realizaci knihy. Tak zvané 

paratexty tedy zcela organizují komunikaci mezi textem a vnímatelem primárního textu. 

Zatímco například  německá a polská literární věda prošla řadou diskuzí a rozprav o 

zmíněném prostoru knihy, a tento proces kulminoval  vytvořením  zásadních  teoretických děl 

zahrnujících uvedenou problematiku, v české literární vědě tato oblast byla a stále zůstává 

zcela mimo zájem badatelů, tvůrců knihy i čtenářské veřejnosti. Předkládaná  práce 

výzkumného charakteru chce do určité míry zaplnit vakuum, které v české literární vědě 

doposud je, neboť chce zmapovat dostupné teoretické přístupy a koncepce sekundárních 

knižních textů v kulturách, jež ovlivnily či mohly ovlivňovat vnímání  a pojetí české knihy a 

zároveň chce analyzovat komunikační situaci  sledovaných textů na českém knižním trhu  

v devadesátých letech dvacátého století. Otevření se světu na sklonku osmdesátých let a 

počátku let devadesátých, tzv. „chaos“, jak jej kdysi nazval Jiří Kratochvil, přinesl do českého 

prostředí řadu výrazných změn také v mediální oblasti, kam kniha jako tradiční nositel 

informace patří. Reagování na nové podněty a vlivy  z ostatních kultur či naopak rezistence 

k nim zasáhla oblast mediálního světa nestejnoměrně svým rozsahem i intenzitou, 
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konzervativnější přístup, byť i  zčásti přesto diferencován, je patrný právě v knižní kultuře 

posledního desetiletí minulého století. 

     Úvodní část teoretické fáze práce je věnována  zmapování existence či neexistence 

teoretické platformy  tzv. sekundárních knižních textů v jednotlivých národních vědách, a to 

především v kultuře slovenské, české, polské, ruské a sovětské, německé a francouzské. 

Kritický přístup k odlišným  a do určité míry i  izolovaným  teoretickým přístupům a 

koncepcím jednotlivých kultur  je východiskem pro vytvoření teoretické a metodologické 

báze  pro vlastní analytickou činnost.   

     Analytická fáze práce je věnována  charakteristice jednotlivých sekundárních knižních 

textů  produkce  šesti nakladatelství1, jež jsou reprezentativním vzorkem českých knižních 

vydavatelství devadesátých let dvacátého století. Zkoumanými objekty jsou sekundární knižní 

texty verbální  povahy, a to zvláště titul, věnování, motto, předmluva, doslov a texty na 

záložkách. Cílem zkoumání je zachytit charakteristické rysy české paratextové praxe 

v knihách  na sklonku dvacátého století s případným pojmenováním její specifičnosti 

v českém prostředí.  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zvolená nakladatelství jsou dle abecedního řazení: Argo, Host, Ivo Železný, Knižní klub, Lidové noviny a 
Mladá fronta. 
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1.Paratexty , jejich role a funkce  v knize 

 

 

1.1. Chodba (proces paratextualizace) 

 

        Kniha je mnohovrstevnatým prostorem, v němž dochází ke koexistenci a vzájemné 

interakci dvou rozdílných typů textů – textu autorského (primárního), jež vzniká jako 

svébytná výpověď psychofyzického subjektu o sobě samém a světě kolem, a textů účelových 

(sekundárních, paratextů), jež primární text nejen obklopují, ale i vyplňují v meziprostorech. 

Paratexty jsou tedy příslušenstvím knižního  i mimoknižního prostoru, v němž se odehrává 

proces literární komunikace. Podle místa existence lze rozlišit paratexty  na vnější a vnitřní.  

        Vnějšími paratexty jsou všechny sekundární texty verbální i neverbální povahy, které 

existují v okolí knihy  a vstupují do procesu  literární komunikace mezi autorem a příjemcem 

textu. Mezi tyto Genettem nazývané epitexty  patří texty veřejné, mediální  (např. rozhovor, 

kritika, recenze) či privátní (např. dopis) komunikace.  

       Vnitřní paratexty (tzv. peritexty) obklopují či vyplňují primární text v jeho bezprostřední 

blízkosti, tj. jsou součástí knihy jako celku. Opět mohou být verbální či neverbální povahy a 

výrazně se podílejí na literární komunikaci mezi autorem, resp. dílem a čtenářem. Jsou to 

texty veřejné  (např. titul, jméno autora, tištěné věnování, prolog, epilog, komentáře či 

záložkové texty) a privátní (např. rukopisné věnování či psané poznámky) povahy. 

      Matthew Kirschenbaum rozlišuje podle pozice sekundárního knižního textu paratext 

úvodní (front matter), prostřední (between matter) a závěrečný (end matter) 2. Mezi úvodní 

paratexty řadí titulní stránku, předmluvu, motto, k prostředním paratextům dle Kirchenbauma 

náleží názvy kapitol, mezititulky a ilustrace, koncovými paratexty jsou poznámky, doslov  a 

rozhovor. Philippe Lane dále rozlišuje podle způsobu vzniku  paratext autorský (auctorial typ) 

a nakladatelský (editorial typ)3.  Podle použitého kódu lze rozlišovat paratext verbální 

(textový, slovní) a neverbální (non-textový, vizuální). 

     Primární text je jádrem knihy, je hierarchicky prvořadý a významně vstupuje do procesu 

literární komunikace. Sekundární texty vytvářejí kolem autorského textu jakousi průchodnou 

bariéru, okraj4, práh5, chodbu, most6,  neurčitou zónu7, vstupní halu8, propustnou membránu9, 

                                                 
2 In: http://lcsh.info/sh2006003881#concept. 17.11.2007. 
3 In: http://www.ditl.info/arttest/art3364.php. 17.11.2007. 
4 Rand. In: Miller, J. H.: The Critic as Host. In: Deconstruction and Criticism. The Seabury Press. New York 
1979, s. 219. 
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skrze kterou vnější vstupuje dovnitř a vnitřní ven, v níž se obojí navzájem prostupuje, splývá 

a posléze opět rozděluje a působí opět směrem ven z knihy (tj. k recipientovi, k ostatním textů 

existujícím vně knihy či faktickým skutečnostem, jež jsou součástí literárního života) či 

dovnitř knihy, tj. k autorskému textu. Tato „neurčitá zóna“, která nabízí každému vstoupit 

anebo se obrátit a odejít, není  mezi vnitřním  a vnějším striktně ( a často ani jednoznačně) 

ohraničena ani směrem k vnějšímu, tj. diskurzu světa o textu , ani směrem  k vnitřnímu, tj.  

primárnímu textu. Lejeune tuto zónu označuje jako přívěsek tištěných autorských textů, který 

ve skutečnosti ovlivňuje každé čtení10. Tento přívěsek, jehož obsahem je vždy více či méně 

oprávněný komentář či návod k autorskému textu, nevytváří jenom pustou zónu zónu 

přechodu mezi textem a ne-textem, ale je i jevištěm, na němž je rozehrána transakce 

pragmatična a strategie, je to dějiště působení na publikum, jež může být v dobrém či špatném  

chápanou či konanou službou recepčního procesu příjemce textu, je to prostor organizování 

textu. Neostrá hranice uvedených ne-textů a primárního textu či prostorová různorodost 

způsobuje, že v některých případech jsou tyto texty vnímány jako součást primárního textu, ač 

se od něj funkčně odlišují (např. název kapitoly, motto). V tomto případě primární texty 

jakoby pomyslně  rozšiřují a otvírají,  ve skutečnosti jej však omezují a svazují právě 

prostřednictvím své funkce švu, přechodové zóny, membrány, tj. zprostředkováním 

primárního textu.  Celá situace je navíc ztížena i obtížným určením autorství sekundárního 

textu či motivací volby příslušného typu a formy či např. odlišným metatextovým působením 

(např. u motta). 

     Vzájemná interakce obou typů textů – primárního i sekundárního -  působí obousměrně. 

Od textu k ne-textům je určující, charakterotvorná a rozšiřující, od ne-textů k primárnímu 

textu je receptivní, významotvorná, kanonizující, usměrňující. Zatímco tedy sekundární knižní 

text respektuje text primární jako východiskový , jež otvírá široké variantní pole pro jeho 

existenci, opačně dochází k omezování a usměrňování recepce a je vytvářena atmosféra 

početně mnohem menšího či dokonce pouze jednoho „správného řešení“. Čtenář je (často 

nevědomě) ovlivňován recepčním návodem, poskytnutím „užitku“. Tím „užitkem“ může být 

                                                                                                                                                         
5 Genette jej nazývá Seuils, něm. Schwelle. In: Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. 
Frankfurt am Main 1993, s. 9. 
6 Brück. In: Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1993, s. 9. 
7 Unbestimmte Zone. In: Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1993, s. 
9. 
8 Vestibul. In: Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1993, s. 9. 
9 Durchlässige Membran. In.: Miller, J. H.: The Critic as Host. In: Deconstruction and Criticism. The Seabury 
Press. New York 1979, s. 219. 
10 Lejeune, P.: Le Pacte autobiographique. Paris 1975, s. 45. 
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nejen „správná“11 percepce díla, ale i pocit  identifikace s „elitní“ či expertní skupinou (viz 

dále prestižní funkce) a ubezpečení se o identické recepci díla s autoritou, byť mnohdy 

anonymní. Primární text se tedy jeví jako text „nahý“, text, který teprve bude „oblečen“ do 

svého významu.  

     V procesu  jdoucím zvnitřku ven je tedy zvolen tvůrcem (či tvůrci) peritextů jeden 

z mnoha možných přístupů k primárnímu textu, jenž je zkomponován  do souboru vnitřních 

paratextů se specifickými příznakovými rysy, které oslovují již pouze určitou skupinu 

potenciálních čtenářů. Tato příznakovost nejen pomáhá rychleji identifikovat primární text, 

ale i potencuje percipientův horizont očekávání a konkretizuje jeho představu o budoucí 

recepci díla.  

  

     

1.2. Proces paratextualizace (prostupování), jeho fáze a faktory 

 

     Proces paratextualizace je významnou a neoddělitelnou  součástí celé literární 

komunikace, jak je zřejmé i z následujícího schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Uvozovky zde naznačují rozdílnost významu slova správná. Často jde  i  o percepci vyžádanou určitou 
společenskou skupinou (např. režimem, redakčními zájmy či individuálními zkušenostmi).  

      

rovina autorská AUTOR primární text 

  l   

  TEXT   

  l   

rovina nakladatelská AUTOR 2 sekundární text 

  l   

rovina komunikačně PROCES   

 metatextová PARATEXTUALIZACE   

  (vnější komunikační pole) epitext 

  (vnitřní komunikační pole) peritext 

  l   

rovina čtenářská RECIPIENT   
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 Je tou fází, jež organizuje celý proces  literární komunikace. Na straně jedné stimuluje 

čtenáře k recepci díla, na straně druhé může způsobit úplné ukončení celé komunikace ještě 

dříve, než dojde ke kontaktu příjemce se samotným primárním textem. „Průchod“ recipienta 

„chodbou“ je ovlivňován řadou faktorů, jež usnadňují anebo ztěžují proces paratextualizace.  

Vedle organizační architektury sekundárních knižních textů  recipienta ovlivňuje i míra 

schopnosti vnitřního paratextu navázat s potenciálním čtenářem kontakt, identifikovatelnost  a 

„komunikativnost“ paratextu, ale i čtenářská a životní zkušenost recipienta, společenský 

kontext (ideologie, móda, názor expertů a autorit, dostupnost díla, sdílená zkušenost, 

marketingová činnost subjektů, kteří vstupují do procesu literární komunikace apod.).  Na 

procesu paratextualizace se tedy podílí široké spektrum zprostředkovatelů metajazykového 

sdělování, jejichž role a míra důležitosti v procesu je proměnlivá, neboť je závislá  nejen na 

společenském, ideologickém  a kulturním prostředí, ale i na tradici a  na vlastní schopnosti 

etablovat se v literární komunikaci: 

 

 
 

knižní 
obchod  

 
literární 

zkušenost 
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       Je tedy zřejmé, že působení a funkčnost sekundárních knižních textů probíhá v celém 

prostoru rámce sekundárních  knižních textů, a to jak na obou koncích – vnějším i vnitřním 

švu této chodby, tak i  v prostoru mezi nimi.  Působení meziprostorové, tedy jakýsi 

„průchod“, jímž prochází potenciální příjemce textu, je procesem dynamickým, jehož průběh  

je závislý na mnoha faktorech literárního života v širším slova smyslu, jež zahrnuje i 

psychické a fyzické schopnosti člověka přijímat text.  Jde tedy o tzv. paratextualizaci, tj. 

procesu působení sekundárních knižních textů vysílače – zde nakladatele či autora  na 

příjemce textu (potenciálního čtenáře, kupce) . Tyto texty nejen do procesu komunikace 

aktivně vstupují a účastní se ho, ale spoluvytvářejí ho i v případě  vlastní absence v knize 

(význam prázdného místa)12.  

     Existence primárního textu je určujícím faktorem vzniku sekundárních knižních textů. 

Tyto texty totiž samy o sobě neexistují, tj. nemají sémantický význam a „ožívají“ teprve ve 

fázi pre-materializace primárního textu, tzn.na počátku vzniku textu jako díla. Jestliže první 

fáze existence knihy je spjata se vznikem autorského rukopisu, druhá fáze  je 

charakterizována především tvorbou sekundárních textů (verbálních i neverbálních) a je 

zakončena započetím materiální výroby knihy. Primární text neexistuje bez textů 

sekundárních, paratexty bez primárního textu však ano, kupříkladu je znám titul ztraceného 

díla či titul díla, jež zůstalo nenapsáno.  

 

     Vlastní proces paratextové komunikace pak probíhá ve dvou prostorech – vnějším a 

vnitřním. Vnější paratextová komunikace je realizována vně knihy prostřednictvím tzv. 

epitextů, a to veřejného, mediálního (např. rozhovory, recenze, kritiky) i privátního charakteru 

(např. dopis). Vnitřní paratextová komunikace je umístěna do těsného okolí primárního textu, 

tj. do rámce knihy (materializovaného díla). Verbální či neverbální texty mohou dílo 

obklopovat na obou jeho koncích (např. titul, jméno autora, prolog, epilog, záložkový text, 

komentář)či ho vyplňovat v „meziprostorech“ (např. motto, poznámky, mezititul).  

     Proces vnitřní paratextualizace probíhá v několika fázích.  Fáze kontaktní je nezbytná a 

určující, protože pokud text není příjemci čtenáři fyzicky dostupný, k paratextualizaci nemůže 

ani dojít. V této fázi působí především materialita sekundárních knižních textů, jež již sama o 

sobě může být rozhodovacím prvkem pro následný proces recepce textu (pokud je čtenář 

zklamán fyzickou podobou knihy, může ji odložit, aniž by vůbec podstoupil  proces průchodu 

dále). Zvláště důležitou pro další prostupování je tato fáze ve chvíli, pokud jí předcházela fáze 

                                                 
12 V takovém případě je významně zesilována role knižních paratextů , které vždy (až na výjimky) obklopují 
primární text. Patří sem např. jméno autora, titul díla, formát knihy, charakterotvorné rysy nakladatelství apod. 
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očekávání textu či knihy jako objektu, a tím i vlastní představy o knize v její celistvosti. Již 

v této fázi může být „recepce“ textu ukončena, a to v případě, pokud záměrem příjemce textu 

bylo knihu pouze mít a vlastnit či si „osvojit“ z nějakého důvodu její fyzickou podobu 

(například v případě pseudorecepce textu pro školní  a jiné účely). Nejvýznamnější funkcí 

paratextů v této fázi je funkce identifikační a kontaktní.  

     Druhou fází procesu je registrace sekundárních knižních textů. Potenciální příjemce textu 

objevuje postupně  jednotlivé sekundární knižní texty, jejichž pořadí  i počet je závislý na 

individuálním rozhodnutí příjemce a je nepochybně ovlivněn osobnostními i zkušenostními  

faktory. Sekundární knižní texty zde plní především informační funkci. 

     Třetí fáze je fází vnímání subjektivně selektovaných sekundárních textů. Individualita 

příjemce textu, jež je dána čtenářskými a životnímu zkušenostmi, souborem získaných 

dovedností i osobnostní charakteristikou, ovlivňuje výběr a přijetí v knize přítomných 

paratextů a jimi zprostředkovaných informací. Knižní paratexty v této fázi působí především 

persuasivně. 

    Čtvrtá fáze je přijímání a akceptace zvolených sekundárních knižních textů. V této fázi se 

vytváří vztah k textu, očekávání „užitku“ z recepce díla. 

      Poslední rozhodovací fáze procesu paratextualizace bezprostředně předchází započetí 

vlastní recepci primárního textu. Potenciální čtenář díla si již vytvořil určitá očekávání o díle i 

o budoucím procesu recepce a dostává se do bezprostředního kontaktu s primárním textem.  

     Proces paratextualizace však  započetím percepce autorského textu nekončí. Recipient při 

čtení primárního textu má v jakékoliv fázi možnost do paratextové „chodby“ vstoupit a být 

tak ovlivňován i v průběhu přijímání primárního textu, ale i po jeho skončení. Míra korekce 

receptivních činností pak opět závisí na čtenáři samém, paratextech a dalších faktorech 

vstupujících do literární komunikace.  

 

    Variabilita procesu průchodu sekundárními texty je ovlivňována  kvantitativním, 

kvalitativním faktorem i časovou posloupností detekování knižních paratextů. Kvantitativní 

faktor zahrnuje především počet sekundárních knižních textů, jež v knize existují, dále počet 

peritextů, jež jsou  vnímatelem zaregistrovány, přečteny, vnímány a případně přijímány,  

přičemž jejich počet   ve všech  těchto fázích průchodu je  odlišný. Počet přítomných 

sekundárních knižních textů v knize je kvantitou maximální (pokud nevezmeme v úvahu 

čtenářem nematerializované texty, jež si individuálně asociativně vkládá do procesu působení 

paratextů konkrétního textu. K tomu jevu zcela nepochybně dochází ve vědomí vnímatele 

textu a velmi pravděpodobně jde o významný prvek rozhodovacího procesu potenciálního 
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příjemce textu. Vzhledem k vymezení sledovaných textů, a to především kritériem 

prostorovosti, se těmito texty nebudeme zabývat. Jejich zmapování a identifikace je 

svébytným proces, jež by si zasloužil vlastního výzkumu), v průběhu procesu paratextualizace 

se počet příjemcem zahrnutých knižních paratextů  postupně snižuje. Počet takto 

detekovaných sekundárních textů je velmi individuální. U některých vnímatelů k rozhodnutí 

stačí jediný paratext (může jím být jméno autora, název knihy či persauzivně koncipovaná 

nakladatelská poznámka), u jiných proces průchodu zahrnuje vyšší počet sekundárních 

knižních textů, jejichž počet však nepřekročí počet existujících textů v knize přítomných.  

     Kvalitativní faktor souvisí s fázováním procesu paratextualizace, přičemž ne každý 

sekundární knižní text musí projít všemi fázemi procesu. Snahou tvůrců paratextů 

(nakladatele, autora či jiného subjektu) je vytvořit takový sekundární knižní text, který by 

prošel všemi fázemi procesu paratextualizace, tj. až do fáze rozhodovací, a vedl by k budoucí 

koupi či recepci díla  (dnes již existují publikace, formulující doporučení pro autory knižních 

textů – jde např. o německou příručku Kauf! Mich! Jetzt!13). 

     Časová posloupnost detekce sekundárních knižních textů je podobně jako kvantitativní a 

kvalitativní faktor ryze individuální složkou procesu paratextualizace, je však zčásti 

podmíněna stereotypy příjemce či případně typem knižního paratextu. Tak například první 

kontakt příjemce s první či poslední stranou knižní obálky nebo knihy, účelová funkce úvodu 

či doslovu, těsná spjatost poznámek s konkrétní částí primárního textu  predikují hierarchii 

detekování přítomných sekundárních textů vnímatelem. Podobně zcela individuální  a na výše 

uvedených faktorech závislý je čas  strávený v „chodbě“ i trasa absolvovaná při procesu 

paratextualizace. 

 

 

 

1.3. Struktura procesu paratextualizace 

 

     Proces prostupování recipienta knižní paratextovou zónou k primárnímu textu  je 

znázorněn na následujícím obrázku: 

 

 

                                                 
13 Röthlingshöfer,B.: Kauf! Mich! Jetzt! Die besten Werbestrategien für Autoren und Selbstverleger. Konstanz 
2004. 
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                                     RECIPIENT 

 

     První kontakt  knihy a potenciálního čtenáře (kupce) probíhá  prostřednictvím  

sekundárních knižních textů na vnějším švu rámce knihy. Na tomto švu dochází 

k obousměrnému ovlivňování mimoknižního života – literárního či mimoliterárního  a  

sekundárních knižních textů.  Směrem dovnitř jde podobně jako u vnitřního švu rámce knihy 

o proces selektující, zužující, omezující.  Patrný je např. vliv ideologie, komerčních zájmů či 

módních impulsů. Opačně tyto ne-texty  působí směrem vně a umožňují širokou variabilitu 

paratextů a zároveň  vystupují z knihy a vstupují do světa mimo knihu, ať jako součást 

nemateriálního procesu (např. rozhodování čtenáře o koupi knihy, výběr čtiva, uspokojení 

čtenářských nebo vlastnických potřeb apod.) či jako materializovaná modifikace 

sekundárního mimoknižního textu (soukromého či veřejného). Zvláště nápadnou je poměrně 

častá „interpretace“ textu, jež vzniká např. opsáním záložkového textu interpretačního 

vnější šev 
chodby 

chodba 

vnitřní šev 
chodby 

primární text 
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charakteru.  Vnější šev rámce knihy  ovlivňuje především formu sekundárních knižních textů, 

jež je často spjata s persuasivní složkou knižních paratextů. 

     I vnitřní šev rámce knihy je charakteristický oboustrannou těsnou interakcí textu 

primárního i textů sekundárních knižních. Autorský text působí směrem vně textu – díla a 

umožňuje širokou variabilitu paratextových svazků, propojených společnou ideou tvůrce či 

tvůrců sekundárních textů. Tím může být například autor, téma, žánr, idea textu, jazyk díla, 

subjekt čtenáře, mimoliterární událost. Směrem dovnitř textu – díla, tedy směrem od 

sekundárních knižních textů k textu primárnímu však dochází k zúžení „životního prostoru“ 

textu, mnohdy připouštějící a nabízející pouze jediný možný přístup, který však v některých 

případech  nemusí respektovat text primární. Recepční návod, který je tak čtenáři předkládán, 

organizuje „život“ textu a sekundárně i „život“ dalším prvkům s textem spjatým (autora, 

dalších textů, mimoliterární skutečnosti apod.). Vnitřní šev je tedy spjat s recepcí a ideovostí 

sekundárních knižních textů a s příznakovými rysy primárního textu. 

 

 

 

1.4. Kritéria vymezení sekundárních knižních textů 

 

 

     Svazek paratextů každého díla je velmi živým a proměnlivým organismem, jehož 

variantnost je dána nejen charakterem primárního textu, volbou zprostředkovatele, ale i 

přístupen samotného čtenáře, na jehož rozhodnutí závisí, které paratexty budou zahrnuty do 

čtenářské recepce. Přítomnost či nepřítomnost sekundárních knižních textů v díle, zahrnutí či 

nezahrnutí peritextů do příjemcovy literární komunikace, způsob paratextové komunikace 

mezi zprostředkovatelem a čtenářem, konkretizace hypotetického čtenáře jako určité cílové 

skupiny jsou tedy jen neúplným výčtem faktorů, jež ovlivňují podobu sekundárních knižních 

textů. Mnohost variant tak znesnadňuje klasifikaci knižních paratextů a jejich případnou 

charakteristiku. 

     G. Genette stanovuje pět kategorií pro utřídění paratextových prostředků, a to hledisko 

prostorové, časové, materiální, pragmatické a funkční14. Na základě tohoto přístupu 

k jednotlivým sekundárním textům pak člení jednotlivé skupiny paratextů a určuje jejich 

vlastnosti.  

                                                 
14 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989, s. 9-21. 
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1.4.1. Prostorové hledisko (Kde?) 

 

     Kritérium prostorovosti je  základním faktorem identifikace i definování  sekundárních 

knižních textů. Peritexty jsou vždy součástí knihy a obklopují primární text v jeho 

bezprostřední blízkosti. Tyto texty  existují na obou dvou koncích autorského textu (např. 

titul, jméno autora, prolog, epilog, motto, věnování), ale i uvnitř textu samotného (např. motta 

kapitol, názvy kapitol, poznámky apod.). Usazení jednotlivých peritextů v díle není zcela 

statické, byť jistá konvenčnost jejich umístění je dána historickým  vývojem, praktickými 

potřebami či jejich funkčností (např. uvádět do díla či uzavírat dílo). Prostorovost 

jednotlivých sekundárních knižních textů je zcela podřízena procesu paratextualizace. 

Umístěnost peritextů respektuje frekventovanost míst kontaktu knihy  se čtenářem (např. 

první a poslední strana obálky, záložky knihy). Prostorovost dále napomáhá příjemci  

bezpečně projít  „chodbou“ paratextů  prostřednictvím  relativně ustáleného uspořádání 

peritextů a je plně podřízena záměru autora sekundárních nakladatelských textů (např. 

rozhodnutí o „první pozici“ jména autora či názvu díla). Vnější hranice díla je snadno 

rozeznatelná (jsou jí desky knižní vazby), vnitřní hranice však může velmi často „splývat“ 

s primárním dílem, a to zvláště v případech, kdy se například v prologu již začíná rozehrávat 

příběh a kde se vlastně jedná již o první kapitolu díla. 

     Každý materiální paratextový prvek je tedy situován do určitého prostoru, přičemž 

prostorové uspořádání peritextů je relativně ustálené (např. jméno autora, titul knihy, 

předmluva jsou vždy umístěny před primárním textem, doslov, komentář, poznámky jsou 

situovány do prostoru za textem, meziprostor primárního textu vyplňují mezititulky a 

poznámky). Zmiňovaná pravidelnost uspořádání textů tedy vstupuje i do procesu literární 

komunikace a ovlivňuje čtenářovu recepci celého díla. Nepřítomnost  (či změna uspořádání) 

některého z významných peritextů se pak stává významným recepčním činitelem. Prostorové 

hledisko paratextů tak predikuje formu sekundárních prvků a ovlivňuje především 

pragmatickou a funkční roli paratextů. Je i zásadním kritériem analýzy peritextů sledovaného 

vzorku děl české produkce devadesátých let dvacátého století. 

 

 

1.4.2. Časové hledisko (Kdy?) 

 

     Časové určení paratextových prvků je dalším hlediskem pro definování sekundárních 

textů. Jako referenční jsou stanoveny sekundární texty prvního vydání díla (G. Genette jej 
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nazývá originálním vydáním, das Originalausgabe15. Rozlišuje tedy texty dřívější 

(předcházejí vydání díla – prospekty, inzeráty a další texty především v periodicích), 

originální (časově i prostorově shodné s prvním vydáním díla), dodatečné (druhé, ale 

identické vydání díla, např. dotisk, může jít například o nově zařazenou předmluvu či doslov) 

a pozdní (další nové vydání díla)16. Dalším časovým kritériem je okolnost smrti autora. G. 

Genette rozlišuje posmrtné (posthum) a „předsmrtné“ (antehumen) paratexty. Toto třídění se 

však netýká pouze pozdních paratextů, neboť existují i případy, kdy posmrtné sekundární 

knižní texty jsou zároveň i originálními. 

     Uvažované kritérium časovosti, které by pomohlo přesněji vymezit sekundární knižní 

texty, však lze uplatnit pouze částečně i z dalšího důvodu, neboť některé ne-texty vznikají již 

ve fázi autorovy tvorby (titul díla, motto , názvy kapitol), jiné ve fázi nakladatelské činnosti 

(biografie autora, referenční ukázka textu, ale i nakladatelem motivovaná změna titulu díla, 

případně i názvů kapitol) či jsou tvořeny až s delším časovým odstupem (např. po smrti 

autora, v opakovaných vydáních knih apod.). Životnost, tj. časové trvání těchto textů, je 

závislá na mnoha faktorech – např. vývoji mimoliterárních událostí, vnějších ideologických 

faktorech, módě, rozhodnutí vydavatele či případně autora. Zatímco tedy prostorové hledisko 

zůstává statické a neměnné, časové hledisko je významným  faktorem proměnlivosti textů 

především z hlediska jejich významovosti17 a  historické životnosti literárního díla. Zmíněné 

kritérium časovosti, podobně jako další níže uvedená (kritérium materiální, pragmatické i 

funkční) je  spíše subkritériem, jež se uplatňuje především v mikroprostoru sekundárních 

knižních  textů, a to jako nástroj přesnější identifikace a typologického rozvrstvení  

uvedených textů.  

 

 

1.4.3. Materiální hledisko (Jak?) 

 

     Podobně problematické je tedy i kritérium materiality sekundárních nakladatelských textů. 

Široká variantnost uvedených textů je obtížně definovatelná, protože ačkoliv většina 

sekundárních textů má sice „textovou“ povahu, tj. je verbální, kritériu prostorovosti však 

vyhovují  i další „formy“ textů, jako např. obrazové znázornění (ilustrace), materialita 

                                                 
15 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989, s. 13. 
16 Příkladem výrazných proměn sekundárních knižních textů v čase může být komparace peritextů vydání díla J. 
Škvoreckého Zbabělci  v rozmezí let 1958 – 2007, a to včetne exilových vydání. 
17 Příkladem jsou třeba různá vydání téhož primárního textu, který je obklopen sekundárními texty, jež se 
v jednotlivých vydáních mohou lišit (např.  v reedici čtenářsky oblíbeného románu je biografie autora doplněna o 
nová díla, jež mezitím napsal).  
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(typografická produkce) či dle Genetta i „čisté“ faktické vnější podmínky. Poslední 

jmenované sice nevyvstávají z tištěného zprostředkování primárního textu, ale zásadním 

způsoben vstupují do recepce vnímatele18.  

 

 

1.4.4 Pragmatické hledisko (Od koho? Ke komu?) 

 

     Pragmatické kritérium identifikace sekundárních knižních textů je spjato s komunikační 

institucí a komunikační situací, tj. příjemcem i tvůrcem sekundárního knižního textu a 

ilokutním působení sdělení. Situace je zde poměrně spletitá a komplikovaná.  Sekundární 

knižní texty mohou mít původ autorský (tzv. auktoriální texty) či nakladatelský  (tzv. oficiální 

texty). Stanovení autorství je zde poměrně obtížné, zvláště pokud text není podepsán. 

V takovém případě bude sekundární knižní text (ve shodě s Genettem) považován za 

nakladatelský. Jen obtížně, ne-li zcela vůbec, lze stanovit časovou posloupnost vzniku těchto 

textů a kauzální faktory vzniku především sekundárního autorského textu19. Specifickým 

typem textů, jež  se nalézá mezi oběma druhy, jsou tzv. texty alografické, jež pocházejí od 

další osoby (v minulosti často jiného spisovatele, dnes spíše známé osobnosti či instituce) a 

jsou autorem či nakladatelstvím akceptovány20.  Jsou to tzv.texty poloúřední, oficiózní. Tyto 

texty jsou přitom v poslední době stále četnější, a to především z důvodu komerčně-

propagačního21.  

     Komplikované je i stanovení publika, vnímatele textu. Obzvláště obtížná situace nastává, 

pokud v knize chybí jakýkoliv sekundární knižní text, který by potencionálního příjemce textu 

charakterizoval. Variantní hypotetický čtenář  je pak výsledkem recepčního procesu 

hodnocení selektovaných příznakových rysů knihy22. Přítomnost některých sekundárních 

knižních textů (např.věnování, předmluva,  v níž je publikum definováno apod.) pak  

signalizuje autorské zaměření na nespecifikovaného čtenáře, event. skupinu čtenářů (tzv. 

                                                 
18 Genette sem řadí např. biografické údaje  o autorovi, datum vydání, kontext literárního období či kontext díla 
apod. In: Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989, s. 14. 
19 Je téměř nezjistitelné, zda-li autorský sekundární knižní text vznikl spontánně nebo z popudu nakladatelství a 
do jaké míry je přesvědčením autora nebo vynuceným sdělením. Pouhými spekulacemi pak mohou být i naše 
úvahy o případné „koprodukci“ autora a nakladatelství   v případě některých sekundárních textů. Absence 
signování textů především nakladatelského charakteru  celou situaci ještě spíše zhoršuje a komplikuje. 
20 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989, s. 16. 
21 Patří sem například doporučující či persuasivně hodnotící texty známých institucí či osob nebo tzv. ohlasy 
čtenářů, jejichž persuazivita  a propagační charakter je rovněž zjevný. 
22 Takovým příznakem může být titul  (Bez dcerky neodejdu), barva (červená, růžová), typografické zpracování 
(typ písma), neverbální knižní text (ilustrace matky a dítěte), ohlasy apod. Na základě uvedených indicií lze 
sestavit obraz hypotetického čtenáře, či spíše čtenářky, jež je však již výsledkem naší receptivní činnosti. 



 21 

veřejné texty – např. titul jako text zcela veřejný nebo předmluva určená specifické skupině 

čtenářů) nebo na konkrétního či blíže neznámého čtenáře (tzv. privátní texty – např. 

věnování). Dodatečné rukopisné věnování autorem, dárcem či jiným subjektem posouvá 

adresnost od veřejného k privátnímu a od privátního k intimnímu. Vždy je však významným 

faktorem procesu recepce23.  

      

 

1.4.5. Funkční hledisko (Proč? K čemu?) 

 

     Nezanedbatelné je i ilokutní působení těchto prostředků. Některé paratexty mohou působit 

víckrát a v různých významech, neboť jsou jednak nositeli jednoduché24 informace (např. 

jméno autora, datum vydání apod.), jednak působí účelově  - jako nositelé  autorské a/nebo 

nakladatelské interpretace textu (předmluva, žánrový údaj jako autorská nebo nakladatelská 

interpretace textu25),  interpretace kontextu procesu literární komunikace (kontext žánru) 

anebo  recepčního návodu.      

     Paratext tedy představuje jakýsi „pomocný diskurz“, který „slouží“ textu a je na něm i 

existenčně závislý. Je  primárnímu textu, nezávisle na svém estetickém či substančním 

obsahu,  podřízen, a to jak svojí funkčností, tak i svojí formou, povahou a existencí. 

     Již zmíněné další typologie paratextů ( Kirschenbaumova a Laneova) jsou pouze 

modifikacemi  Genettova prostorového a pragmatického hlediska, jež  jsou však limitovány 

problematickým určením autorství některých paratextů ( např. je titul pouze autorskou 

produktivní činností  nebo do procesu vzniku vstoupil  i jiný subjekt, např. nakladatelství? 

apod.) či samotným procesem paratextualizace (např. předmluvu může recipient číst až po 

přečtení primárního textu – prepoziční paratext v knize se fakticky stává postpozičním textem,  

mění se i jeho funkce působení na recipienta apod.). 

 

 

1.5. Funkce paratextů 

 

     Základní funkcí sekundárních knižních textů je dle Genetta je zprostředkovat a zpřístupnit 

čtenáři ideální a relativně neměnnou identitu primárního textu díla a empirickou 

                                                 
23 Jinak na čtenáře působí věnování od blízké osoby či autora, jinak věnování od instituce (např. školy). 
24 G. Genette uvádí tuto informaci pojmenoval jako čistou. 
25 Například formulace Tato kniha je román. 
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(sociohistorickou) realitu publika , jež je zakryta určitým záměrem autora, a to 

prostřednictvím určité propusti, která do jisté míry dovolí zpřístupnit statický a svým 

způsobem neschopný se přizpůsobit text svému vnímateli v konkrétním čase a prostoru26. 

Genette uvádí  dále ještě funkci interpretační a návodnou27, dále závazkovou a poradní28. 

Genettovské pojetí paratextů takto verbalizuje jednu ze základních vlastností sekundárních 

knižních textů, a to připravit potenciálního čtenáře k recepci primárního díla. Američan L. 

Lerner  rozlišuje čtyři hlavní funkce sekundárních knižních textů: 1. informační ( informace o 

textu, autorovi, nakladatelství či dalších literárních i mimoliterárních skutečnostech, o nichž 

se autor paratextů domnívá, že jsou nebo mohou být pro příjemce důležité), 2. apologickou 

(tj. vysvětlující či obhajující existenci textu včetně zprostředkování především  pozitivních 

informací o díle jako celku), 3. kontrolní (tj. umožňující příjemci „kontrolu“ správné 

identifikace i interpretace i recepce díla jako celku) a 4. neurčitou 29.  Obě pojetí však zcela 

opomíjejí dynamičnost procesu paratextualizace a zaměřují se především na statickou 

funkčnost sekundárních textů. Působení ne – textů v prostoru  paratextové zóny i na obou 

švech  je interaktivní a prostupující, proměnlivé i proměňující, variabilní i variabilizující 

všechny prvky procesu paratextualizace.  Dalšími funkcemi proto budou funkce transakční , 

persuasivní a propagační. Vedle poskytování věcné informace sekundární texty rovněž 

konkretizují přání potenciálních příjemců, a to prostřednictvím apelačního působení v rovině 

emočními (tj.aktivací  a následnou realizací vědomého si či dosud podvědomě existujícího 

přání s případným zesilování celého procesu) i rozumové (ten souvisí s aktivací a realizací 

nákupního signálu a nákupního či aktu čtení samotného). Obsah a formulace apelů musí být 

v souladu s horizontem očekávání potenciálního recipienta.  

     Nejdůležitější funkcí sekundárních knižních textů je funkce organizování  komunikace 

mezi tvůrcem díla a příjemce textu. Charakter komunikační roviny procesu paratextualizace je 

tak základním předpokladem pro existenci dalších receptivních procesů literární komunikace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989, s. 388-389. 
27 O schopnosti sekundárních textů poskytnout příjemci recepční návod uvažovala i nitranská škola – o tom viz 
dále. 
28 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989, s. 19. 
29 Lerner, L.: The Frontiers of Literature. Kapitel 5: The Body of Literature. Oxford 1988, s. 243. 
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2.  Knižní paratexty v evropském kontextu 

 

     Vnímání paratextů jako nezbytné či dokonce nutné součásti literární komunikace však 

neprobíhalo ve všech kulturách stejně.  Ideologická bariéra , specifický vývoj literární vědy a 

dalších odvětví  způsobil významné rozdíly v přijetí tohoto konceptu v jednotlivých národních 

vědách. Kapitola mapuje základní koncepty pojetí paratextů v evropské kultuře, přičemž těm 

zásadním je věnována pozornost i v následující kapitole. Detailní pohled je zde upřen 

především na slovenskou a českou literární vědu, jejichž badatelská usilí se paratextů téměř 

dotýkala – to v případě Slovenska, či v českém prostředí paratexty téměř opomíjela.  

 

2.1.Sekundární knižní texty ve slovenské literární vědě 

 

      Existenci sekundárních knižních  textů v díle  vnímala  slovenská literární věda již 

od šedesátých let dvacátého století, ačkoliv samotný objekt knihy stál zcela mimo její 

pozornost. Základy tzv.“ knihovedy“ a „knižnej kultúry“ byly sice položeny již ve čtyřicátých 

letech A.A. Baníkem a později rozvíjeny J. Spetko, A. Kurucem a J. Boldisem, jejich směr 

bádání směřoval však spíše ke knihovnické praxi.  V dalších letech začala Nitranská skupina   

rozvíjet teorii literární komunikace, tj. koncepci literatury jako komunikace, jež opírala o 

semiotický charakter  umění a probíhala ve dvou osách – ose odrazově – ikonické a ose 

operativně-pragmatické, a to se všemi omezeními danými zvolenou výrazovou soustavou 

komunikace30. Základní systém literární komunikace  dle F. Mika tvoří dvě osy vztahů31:                                                  

 

cizí literatury 

                                             

                                           současnost – LITERATURA - tradice (literární motivace) 

                                                                          l 

                                     AUTOR - (tvorba) - DÍLO - (recepce) - PŘÍJEMCE 

                                                                          l                               (společenská motivace)                                                              

                                                      SPOLEČENSKÁ REALITA             

                                                              

                                                               historická situace                               

 

                                                 
30 Poslední, P.: Měřítka souvislostí. Praha 2000, s. 13-14. 
31 Miko, F. : Cesta k modelu literárnej komunikácie. In: Literárna komunikácia.  Martin 1973, s. 23. 



 24 

      Nutnost překonat negativa klasického strukturalismu  přivedla  slovenskou literární vědu  

k úvahám o komunikační strategii v textu, jež je spjata s komplexní interpretací textu. 

František Miko  ve sborníku Literárna komunikácia32 upozorňuje na omezení daná 

strukturalistickým přístupem k textu jako hlavnímu a výlučnému objektu literárněvědného 

bádání, jež příliš izolují text díla od literárního kontextu, a tím i opomíjejí souvislosti, které se 

váží  na literární dílo a  ovlivňují jeho vznik a působení. Model literární komunikace 

znázorňuje F. Miko takto33: 

oblast kódu         oblast komunikace     
oblast mimotextové 
reality 

              podmínky a příčiny 
           exp.     kódování 

           
   

  
(psychosociální 
rovina 

         rovina textu     komunikace) 
   podrovina                 
   tématu            k     
    Th          ó     
              d     
    M         MM  o     
             v     
   rovina jazyka        á     
    Fo             n     
            í     
                   
    Lx  Mo  Sx   T      (gnozeologická  
             referenceRf    rovina komunikace) 
                   
    Sm                   
             d     
               e     
    E        Ee  k     
             ó     
    EE          d     

   
podrovina 
stylu           o     

            v     
            á     

             n   
(psychosociální 
rovina 

             í   komunikace) 
                   
                 důsledky dekódování 
                

           
Pcp 

  
podmínky 
dekódování 

                          

                                                 
32 Miko, F. : Cesta k modelu literárnej komunikácie. In: Literárna komunikácia.  Martin 1973, s. 10-22. 
33 Miko, F. : Cesta k modelu literárnej komunikácie. In: Literárna komunikácia.  Martin 1973, s. 12. 
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Vysvětlivky : Th – repertoár témat s příslušnými kompozičními normami, M – systém motivů jako repertoár pro 

konstrukci tématu, MM – tematická struktura textu daná vztahy motivů jako elementárních prvků tématu, Exp – 

expedient, vysílač textu, Pcp – percipient, příjemce textu, Mo – morfologický plán, Sx – syntaktický plán, Lx – 

lexikální plán, Fo – fonologický plán, Sm – sémantický plán,  E – systém výrazových kategorií, EE – systém 

stylů s příslušnými normami, Ee – styl, Rf – referendum, oblast reference, tj. mimotextových objektů zahrnutých 

do tematického plánu textu. 

 

    Ačkoliv tedy Miko zdůrazňuje a zdůvodňuje  zkoumání oblast kontextu díla literárního 

díla, přesto v prvním období plně nedoceňuje funkci a význam mimotextových souvislostí. 

Říká, že cokoliv zkoumáme v souvislosti s literárním textem, zkoumáme to s cílem lépe 

poznat sám text. Literární text je tedy hierarchicky vždy prvořadý a všechno ostatní má jen 

pomocný charakter.34 Ačkoliv tedy F. Miko připouští  existenci i dalších textů, jež vstupují do 

literární komunikace,  vnímá je v této první fázi nitranských výzkumů pouze jako pomocné a 

druhořadé faktory, které ovlivňují recepci díla.  

      Teprve v pozdějším díle Text a štýl Miko připomíná i neestetické faktory, a to především 

komerční a agitační zájmy společnosti, které dle něj mohou hluboce ovlivňovat percepci 

literatury, čtenářské potřeby a čtenářský vkus.  Takto nepůsobí jen nakladatelství a masová 

média, ale i autor, který tvoří pro sebe, ale i pro čtenáře35.  

     Teprve druhá fáze nitranských bádání  překonává rozbíhavost zkoumaných jevů a snahu o 

detailní zpracování parciálních problémů a usiluje o integraci a modelové sjednocení 

poznatků. Významným výsledkem komunikační koncepce textu je vymezení pojmu estetická 

informace36 a nová perspektiva struktury textu, kterou F. Miko označuje jako „program 

textu“. Výzkumy v oblasti literární komunikace se soustředily na tři základní body 

komunikačního řetězce : autor – text – příjemce. Bádání je zaměřeno především na 

problematiku autora. F. Miko  zde pojem tvůrce vnímá poměrně široce,do oblasti tvorby díla 

přiřazuje produkci, psaní, generování, podávání a vysílání37. Miko rovněž upozorňuje na 

strategickou zásadu literární komunikace, a to tzv. úrovňový předstih produkce před recepcí. 

Tento předstih vnímá jako zdroj zajímavostí a hry  a do určité míry i zdroj estetického účinku 

pro čtenáře, jako nutnost pro existenci komunikace vůbec. Dominantní postavení produkce 

před recepcí nelze zrušit.38 Literární dílo je pro produkci výsledkem, pro recepci 

                                                 
34 Miko, F. : Cesta k modelu literárnej komunikácie. In: Literárna komunikácioa.  Martin 1973, s. 10. 
35 Miko, F.: Text a štýl. Bratislava 1970, s. 143-4. 
36 Miko, F.: Tvorba a recepci. Bratislava 1978. S. 49-76. 
37 Tamtéž, s. 21-22. 
38 Tamtéž, s. 26. 



 26 

východiskem. Výrazněji se estetické metakomunikaci věnuje Anton Popovič, který vztah 

literární komunikace a metakomunikace znázorňuje takto39: 

 

     primární komunikace                                 sekundární komunikace 

   

                  RLT                                                        RLTm 

                     

                       

                   LT                                                          LTm 

 

 

A                 T                        P(A1)                           Tm                        Pm 

                

                        

                    R                                                            Rm 

         

                                                   O 

                  TR                                                         TRm 

 

Vysvětlivky: 

RLT – realita literární tradice                         RLTm - realita tradice textu metakomunikace 

LT – literární tradice vyjádřená v textu          LTm - neuvedeno 

A- autor literárního díla                                  Tm - neuvedeno               

T – literární text                                               Pm – příjemce textu metakomunikace 

R – realita zobrazená v textu                           Rm - neuvedeno 

TR- tradice reality vyj. primárně                     TRm – tradice reality textu metakomunikace 

       její institucionalizací 

 

P – příjemce literárního textu a zároveň potenciální autor A1 textu literární metakomunikace 

O - pozorovatel 

 

      Dochází ke zpřesnění terminologie, literární komunikaci Popovič člení na primární a 

druhotnou,  primárním text nazývá prototexem, sekundární knižní i mimoknižní  texty  jsou 

metatexty. V Popovičově pojetí již  nejsou sekundární texty pouze pomocnými či vedlejšími 

                                                 
39 Popovič, A.: Komunikačné projekty literárnej vedy. Nitra 1983, s. 51-52. 
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aspekty recepce díla, ale stávají se rovnocennou součástí literární recepce. Metakomunikací 

rozumí autor opis konkretizace jednotlivých uměleckých textů ze strany příjemců literatury, 

kteří vytvářejí zároveň metakomunikáty (metatexty), tj. nové texty o textech. Součástí je i 

uspořádání tohoto systému a jeho jednotlivé žánry a propustnost i kvalita metakomunikačního 

kanálu40. Jeho široké pojetí metatextů (nějak se vztahující k, v určitém aspektu navazující 

na41) pojednává především o jiných (překlady, parodie, plagiáty) než nakladatelských textech, 

implicitně jsou však zmíněné texty do pojetí Popovičovy metakomunikace zahrnuty, a to 

např.  vnímáním určitých profesí jako příjemců a uvědoměním si tzv. výrazového tabu. Mezi 

příjemce  textu, nikoliv tedy pasívní vnímatele, ale ty, kteří v rámci svých možností produkují 

další texty o  textech, totiž explicitně Popovič zahrnuje i redaktory, kritiky a literární vědce. 

      Významný úvahový  počin v oblasti literární reklamy Popoviče je v rovině 

stylotvorné.Vztah mezi prototextem a metatextem v této rovině, tj. vztah tématu a výrazové 

struktury utváří  při tvorbě metatextu řadu pravidel, které na jedné straně vytvářejí způsob 

výběru výrazových prostředků, na druhé straně však tato rozhodnutí limitují a vytvářejí tzv. 

výrazové tabu42. Afirmativní aspekt mezitextového navazování43 znamená totiž vyloučení 

polemických momentů při tvorbě metatextu, tj.  povoluje pouze nepolemický , souhlasný 

vztah metatextu k prototextu. Popovič uvádí například žánry literární reklamy či další 

podobné postupy afirmativní povahy, které vylučují kritický moment při hodnocení a při 

zapojování výrazových kategorií v tvorbě textu. Rovněž  poukazuje na předchozí úvahy Igora 

Černova, který říká, že zapojení tabuizace do situace reklamy neumožňuje hodnotit jev nebo 

předmět objektivně, předchozí neutrální informaci o např. špatném filmu může vystřídat 

kritika. Proto tyto texty nemohou polemizovat s obsahem díla a jeho ztvárněním.44 Popovič 

dále zdůrazňuje, že pro modelování pojmu metatext, a tedy i texty literární reklamy, je 

důležité zkoumat úlohu autorské strategie. Autorovo rozhodnutí zatajit nebo naopak 

propagovat svůj úmysl navazovat na jiný text má právě charakter stylotvorného postupu.  

V díle Komunikačné projekty literárnej vedy Popovič doplňuje tuto mezitextovou návaznost o 

vlivy konkrétní společenské situace a události a spojuje tyto texty bezprostředně s realitou45 či 

předpokládá odlišnost těchto textů v závislosti na autorství46.  

                                                 
40 Miko, F.: Tvorba a recepcia. Bratislava 1978, s. 246. 
41 Miko, F.: Tvorba a recepcia. Bratislava 1978, s. 248-264. 
42 Miko, F.: Tvorba a recepcia. Bratislava 1978, s. 254. 
43 Opozitem je kontroverní typ návaznosti (např. literární kritika nebo literární historie. In: Popovič, A.: 
Interpretácia umeleckého textu. Bratislava 1981, s .50. 
44 Miko, F.: Tvorba a recepcia. Bratislava 1978, s. 254. 
45 Popovič, A.: Komunikačné projekty literárnej vedy. Nitra 1983, s. 18. 
46 Tamtéž, s.27. 
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     Těmito úvahami tedy Popovič vymezuje skupinu textů, které ve vztahu k prototextu jsou 

metatexty, ale v literární komunikaci fungují již nezávisle na originále. Jde o texty, které 

zprostředkovávají jiné texty nebo jsou jejich náhradou47. Popovič se zabývá i vazebnými 

vztahy prototextu a metatextu, např. titul díla či anotace se váže kondenzačně48. Překonává 

imanentní pojetí vztahu prototextu a metatextu tím, že do procesu vřazuje sémantické a 

axiologické hledisko, aspekt autorské strategie  a textových úrovní, v nichž se realizují 

mezitextové kontakty. Podle hlediska soudržnosti rozlišuje Popovič vazbu metatextu na 

konkrétní prototext, vazbu metatextu na množinu prototextů ( s vazbou volnější či těsnější) či 

vazbu jako neutralizaci vztahu mezi oběma typy textů. Dle hlediska určenosti rozlišuje 

metatext intencionální (záměrně navazující na prototext) či neintencionální ( nezáměrný, 

nevědomý, náhodný). Metatext tedy hodnotí vlastnosti díla a zároveň jej novým způsobem 

zvýznamňuje. Pro sekundární knižní texty je zvláště významná Popovičova  literární vědou 

doposud opomíjená úvaha  o zpětném vlivu metatextu na prototext49, které může vyvolat např. 

dodatečné  přepracování textu, resp.  dotváření významu textu. Podobně významnou roli hraje 

i subjekt vnímatele – sociolektu redaktora (editora).50 Redaktor – editor v jedné osobě spojuje 

roli sociální ( jako personifikovaný reprezentant kulturně-politické normy), roli literární 

normy (korektor a apretátor) i funkci  čtenářské poptávky (může vyzývat autora k vytvoření 

textu ) a  čtenářského vkusu (výběr  textů, textová cenzura, přizpůsobení se komunikační 

kapacitě příjemce). Popovič znázorňuje graficky fázi primární a sekundární komunikace 

takto: 

        

 

                                                                                                   čtenář 

                                                                                                      

     text   ------------------      redaktor  

                                                                                  

                                                                                                     kritik 

 

                                                 
47 Kromě reklamních textů uvádí Popovič i převyprávění, doslov, literární historii, literární kritiku a překlad. 
48 Způsoby navazování metatextu na prototext dle Popoviče jsou: imitativní (např. citát, přepis, překlad), 
selektivní (parodie, pastiš), kondenzační (titul, kometář, anotace, digest), komplemetarizující ( dodatky, doslov). 
Miko, F.: Tvorba a recepcia. Bratislava 1978, s. 262. 
49 Miko, F., Popovič, A.: Tvorba a recepcia. Bratislava 1978, s. 298. 
50 Statut sociolektu Popovič zdůvodňuje tím, že redaktorova činnost není pouhou subjektivní textotvornou 
operací, ale vyjádřením i neosobních, resp. nadosobních zájmů. In: Miko, F., Popovič, A.: Tvorba a recepcia. 
Bratislava 1978, s. 308. 
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       Literární reklamu  (této kategorii věnuje Popovič krátkou samostatnou kapitolu51) vnímá 

Popovič jako ustálenou specifickou semiotickou metakomunikační aktivitu. Říká, že cílem 

literární reklamy je podpořit reprodukci společenského obsahu literární komunikace a 

z pohledu pragmatického reprodukci ekonomickou. Reklama tedy není nositelem původní 

informace  ve vztahu k dílu, je informačně redundantní. Jak již bylo výše uřečeno, strategie 

reklamy se zakládá na pozitivním hodnocení primárního textu,  a to bez ohledu na subjekt 

autora reklamy. Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou kromě  maximálního 

respektování autorského kódu, sémantické afirmativnosti52, favorizace a persuazivity i 

zážitkovost a obraznost, vytváření světa, po němž toužíme, iluze  ztotožnění se s tímto 

světem, klišé i stereotypy. Zároveň literární reklama nepřihlíží k hodnotovému kontextu, ale 

vytváří hodnotu díla „ad hoc“. Žánry literární reklamy souvisí s recepčním návodem, jež se 

uplatňují jako instrukční či persuasivní postupy, které jsou zaměřené na společenský, 

ekonomický a literární kód. Cílem recepčního návodu je „ulehčit“ komunikaci uměleckých 

textů prostřednictvím poučení o textu a  díle.  Proto  zde existují i žánry tendenčního 

přepisu53, „likvidační“ 54  postupy a žánry recepčního návodu (literární kritika). Jako jeden 

z mála autorů Popovič ve výčtu těchto reklamních žánrů připomíná i formu záložky55. Pro 

popis a hodnocení žánrových forem literární reklamy je důležitý statut literárních institucí 

(např. vydavatelství, redakce apod.), neboť každá z nich vnáší do reklamní soustavy své 

útvary.  Literární reklama je dle P. Liby rozlišována na dva základní typy. První typ -  

reklama jednoho díla -  je velmi často zaměřená na individuální přijímání, a to ve formě 

například  inzerátu, recenze a záložky v knize.  Druhý typ - literární reklama většího počtu děl 

-  je zpravidla určená nediferencovanému příjemci a má buď písemnou (např. bibliografické 

informace knihoven, vydavatelství či knihkupectví, katalogy knih a ediční programy) či ústní 

(bibliografické informace a přehledy v rozhlasu a v televizi, čtenářské besedy apod.) podobu. 

                                                 
51 Miko, F., Popovič, A.: Tvorba a recepcia. Estetická komunikácia a metakomunikácia. Bratislava 1978, s. 315. 
52 S tímto pozitivním obrazem světa  je pevně spojená i výrazová afirmace prototextu, jež se exponuje 
výrazovým tabu, tj. stylistickými příkazy a zákazy. In: Miko, F., Popovič, A.: Tvorba a recepcia. Estetická 
komunikácia a metakomunikácia. Bratislava 1978, s. 364. 
53 Tendenčním přepisem  označuje  dle A. Popoviče redigování, tj. textotvornou  operaci nejčastěji redaktora 
vydavatelství. Synonymem je modifikovaný přepis. In.: Miko, F., Popovič, A.: Tvorba a recepcia. Estetická 
komunikácia a metakomunikácia. Bratislava 1978, s. 364. 
54 Miko, F., Popovič, A.: Tvorba a recepcia. Estetická komunikácia a metakomunikácia. Bratislava 1978, s. 367. 
55 A. Popovič jmenuje následující žánry, jenž plní funkci literární reklamy: záložka, noticka, oznámení, překlad a 
doslov, anketa, různé formy kvízů. Dnes víme, že výčet není úplný (pozn. L.M.). In: Miko, F., Popovič, A.: 
Tvorba a recepcia. Estetická komunikácia a metakomunikácia. Bratislava 1978, s. 315. 
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     Zcela ojediněle mezi badateli  se A. Popovič zabývá úvahami o životopise autora56 jako 

nedílné součásti textů reklamního charakteru. Říká, že dílo je sice možné přijímat a čtenářsky 

konkretizovat nezávisle na poznání autorova životopisu, nicméně je velmi časté, že čtenáře 

problematika autorovy biografie zajímá, a to zvláště ve chvíli, pokud ho dílo zaujalo. Při 

tvorbě a vydávání téměř každé literární publikace jsou tedy součástí knihy i informace o 

autorovi, které jsou umístěné na záložce knihy, v předmluvě či doslovu. Tyto informace totiž 

pomáhají čtenáři si autora lépe zapamatovat, fixovat ho ve svém čtenářském vědomí jako 

konvenci a na základě toho si vytvářet stereotyp čtenářského očekávání. Reklamní postup se 

projevuje především v tom, že autor životopisného textu předkládá čtenáři nepolemický, 

souhlasný, pozitivní obraz autora, „kladného hrdinu“ literárního světa, svět ikonizující a 

mytizující, svět úspěšného umělce a člověka. Biografický text tedy nepřináší pouhou 

informaci o autorovi, ale zároveň přesvědčuje čtenáře o kvalitách autora a o tom, že má smysl 

se jím a jeho tvorbou zabývat . Charakter těchto textů je tedy vysoce operativní a zážitkový.  

     Jediným prvkem sekundárního knižního textu, jímž se Popovič zabývá, je titul. Titul je dle 

něj miniaturním modelem díla, který může existovat nezávisle na díle (např. bibliografický 

záznam), a to buď jako čtenářem odhalené či neodhalené dílo. Ze semitického hlediska je titul 

metaznakem. Ve vztahu k textu se projevuje ve dojí funkci – identifikuje určité informace, jež 

jsou v textu obsaženy  (viz dále uvedený Hodrové popisný titul) či generuje zakódované 

informace (symbolický titul). 

     Soustředění se členů nitranské školy především na komunikační proces však nedovolily 

vyjma výše uvedených úvah A. Popoviče zaměřit se  na jednotlivé prvky sekundárních 

knižních textů, jako je například titul, jméno autora, poznámka, věnování či další texty na 

záložce knihy. Přesto se slovenská věda těchto specifických textů dotýkala, vnímala je jako 

nedílnou součást literární komunikace, jež může (a dnes již víme, že významně ovliňuje) 

usměrňovat  fázi recepce. 

      Vnětextovým faktorům literárního procesu komunikace se dílčím způsobem věnuje  P. 

Liba, a to v kontextu tzv. populární literatury. Podobně jako F. Miko v díle Text a štýl i  P. 

Liba v knize Čitatel a literárny proces vnímá ediční centra a další subjekty ediční praxe jako 

významné uzlové body recepčního procesu. Schematicky znázorňuje P. Liba recepční proces 

takto57: 

 

                                                 
56 Miko, F., Popovič, A.: Tvorba a recepcia. Estetická komunikácia a metakomunikácia. Bratislava 1978, s. 332-
348. 
57 Liba, P.: Čitatel a literárny proces. Martin 1987, s. 43. 
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                                                       Recepce literatury 

                                                

 

                                                         Literární kultura 

 

 

Společenská podpora                       Literární politika                               Literární kritika 

(Fundace, ceny,odměny,                  (Literární reklama, 

  lektor/cenzor/)                        literární biografie a bibliografie) 

                                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Editor (vydavatel)                            Literární trh                                      Škola 

                                                                                                                   (literární vzdělávání) 

 

 

Ediční centra                                 Čtenářské spolky,                                Knihovnická,muzejní,  

(redakce)                                       kluby (salóny)                                      galerijní síť, 

                                                                                                                   masová média 

 

 

 

      Na rozdíl od Mika Liba uvádí, že tyto subjekty zasahují do textotvorného procesu autorů 

v zájmu racionalizace recepčního procesu, v zájmu ulehčení a usměrnění komunikace díla 

s příjemcem. Tím se vlastně tyto subjekty podílejí na distribuci a intenzifikaci příjmu 

uměleckých děl. Tyto aktivity lze vnímat jako přípravnou recepční fázi. Podobně jako je 

zákaz vydání díla zásahem do připravované literární komunikace díla, jeho vydání je 

urychlením, racionalizováním. Podobně i knihovnická  sféra zasahuje do rozhodovacího 

procesu čtenáře při výběru, usměrňuje nabídku  a zpřístupňování děl58. Tyto faktory 

ovlivňování čtenáře P. Liba dále rozvádí na příkladech tzv. populární literatury.  Popularizaci 

                                                 
58 Liba, P.: Čitatel a literárny proces. Martin 1987, s. 43-44. 
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literatury vnímá jako metatextový proces, jako vytváření určitých literárních stereotypů, 

schémat a jejich přeměnu podle recepčních potřeb čtenářů. Popularizace probíhá ve dvou 

rovinách –  jednak v autorské strategii intencionální tvorby a jednak usměrňovanou recepcí, 

v níž rozhodující roli má tzv. autor náhradních textů, tj. adaptátor či editor. Model tohoto typu 

komunikace Liba znázorňuje takto59: 

 

 

              A   ----------›    T    --------›   (E)    ------›      T 1    -------›      (V)    ------›      P   

 

 

                               A = autor, E = editor, V = vydavatel, T = text, P = příjemce 

 

   

 

      Do komunikačního procesu  vstupuje subjektivní činitel – editor, jehož důležitost úlohy  je 

dle Liby srovnatelná s úlohou autora. Mezi autorem a editorem je převážně  afirmativní vztah, 

v němž určujícím článkem je editor a identifikantem je příjemce. Editor tedy nejen ovlivňuje 

výběr realizovaného díla, ale především „otvírá“ příjemci text, usměrňuje jeho recepci 

instrukcemi i informacemi a ekonomizuje celou literární komunikaci. Stav literárního díla 

mezi autorem a editorem je tedy jakýmsi „předpříjmem“60, neboť  editor  přizpůsobuje 

zvolený text příjemci, případně ho upravuje („spolutvoří“) či ho distribuuje. Editor je tedy 

„spoluproducentem“ autora a díla a významným ovlivňovatelem procesu recepce. Pozdější 

úvahy především německých badatelů tuto úlohu editora v literární komunikaci rozšířily na 

celou oblast literární produkce, nikoliv pouze úzkou skupinu tzv. populárních textů (srovnej 

např. Rautenbergová, Kröhl apod.) a podrobily ji detailním analýzám. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Liba, P.: Kontexty populárnej literatúry. Bratislava  1981, s. 42. 
60 Liba, P.: Kontexty populárnej literatúry. Bratislava  1981, s. 43. 
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2.2. Sekundární knižní texty v české literární vědě 

 

 

          Naopak česká literární věda zůstala poměrně dlouho  v zajetí strukturalistického pojetí 

literatury, v němž nebyl prostor pro celistvé uchopení literatury jako komunikačního procesu, 

a tím i vnímání dalších faktorů, jež do literárního života vstupují. Kniha sama jako hmotný 

objekt  byla předmětem zájmu spíše kulturní historie či historie umění61, centrem zájmu 

literárních vědců byla spíše vlastní struktura díla, výstavba literárního díla či literární žánry.  

K podnětným impulsům pro studium fenoménu knihy z hlediska estetického patří i 

Mukařovského ( a jeho následovníků – Červenky, Jankoviče , Chvatíka) rozlišení smyslového 

nositele znaku – hmotného díla, artefaktu, a konkretizace díla ve vědomí příjemce – díla jako 

estetického objektu. Jan Mukařovský mluví o třech polohách literárního díla: „...jako artefakt, 

tj. materiální nositel významů, jako estetický objekt, tj. nositel významů vstupující do znakové 

situace, a tudíž stávající se významem. V tomto okamžiku se dílo již také proměňuje, neboť 

znamená už něco zcela konkrétně a to, co znamená, je závislé jak na předpokladech 

subjektivních (osobní dispozice vnímatelovy), tak objektivních (stav literární normy a aktuální 

tradice, dobové pojetí literatury, stav společnosti aj.). Konečně za třetí chápal Mukařovský 

literární dílo jako konkretizaci (užíval termínu realizace), což znamená výsledek znakové 

tradice, otisk díla ve vědomí vnímatele.“62  Myšlenka artefaktu jako hmotného díla je 

východiskem pro pozdější naše úvahy o dualitě takového předmětu, a to knihy jako 

uměleckého objektu a knihy jako zboží. 

      Výjimečným počinem byla Tobolkova Kniha z roku 1949. Knihu pokládá autor za 

zaznamenání myšlenek na snadno pohyblivé látce, souvisící po stránce vnější i obsahové. 

Tobolka si všímá i tvaru a formátu knihy, a to v jejím historickém vývoji. Subjekty , jež se 

podílejí na vzniku knihy, jsou  autor (Autor jest duchovní tvůrce díla),  vydavatel (Ten, kdo 

knihu, jiným sepsanou, připravil k tisku) a komentátor (Ten, kdo ke knize, kterou nesepsal, 

přičiní výklady a vysvětlivky), případně spolupracovník (Ten, kdo na literárním díle má 

částečnou duchovní účast)63.   Poměrně detailně se Tobolka věnuje titulnímu listu. Titulní list 

má dle něj nejen rychle poučit čtenáře o obsahu spisu, ale i o autorství a nakladatelství knihy, 

                                                 
61 Nejvýznamnějším počinem byla monumentální monografie M. Bohatcové  Česká kniha v proměnách staletí 
z roku 1990, která se úzce zaměřuje pouze na historii knihy. Dalšími tituly jsou publikace „technického“ rázu, 
jež jsou spíše učebnicemi reprodukční fáze výroby knih, je například Horákova  Česká kniha v minulosti a její 
výzdoba z roku 1948, Tobolkova Kniha: její vznik, vývoj a rozbor z roku 1949 nebo  Šaldova Kniha Od 
rukopisu ke knize a časopisu  z roku 1983. 
62 Pešat, Zdeněk : Tři podoby literární vědy. Torst, Praha 1998. 
63 Tobolka, Z.: Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Praha 1949, s. 79. 



 34 

o jednotlivostech , jež se týkají knihy.  Autor zde zdůrazňuje funkci propagační (Titulní list 

má především získati knize čtenáře64), která byla zjevná již v době „předreklamní“ právě 

uváděním chvály autora i knihy. Titulní list nejednou způsobil, že jednak zapadla hodnotná 

kniha s nevhodným titulem, jednak došla velikého rozšíření kniha méně cenná s titulem 

lákavým. Tobolka rozlišuje titulní list hlavní názvový (nejúplnější), nakladatelský (vzniká 

v nakladatelství a charakterizuje dílo), zvláštní (vztahuje pouze k části spisu), 

věnovací/presentační (udává podnět, proč bylo dílo vydáno), obálkový (dle jeho umístění na 

obálce), zadní/rubový (umístěný na konci knihy), přednázev/polonázev (předchází hlavnímu 

titulnímu listu a neobsahuje některé údaje, např. jméno autora), mezinázev (umístěný uvnitř 

knihy), záhlavový/počátkový/incipit (na začátku textu) a koncový/explicit/kolofon (na konci 

textu). Tobolka se zabývá i analýzou  titulní strany65 a připomíná i reklamní veršíky, jež se na 

titulní straně objevovaly v šestnáctém a sedmnáctém století a byly spjaty s obsahem  a 

prodejem knihy. Z dalších sekundárních knižních textů se Tobolka věnuje obsahu, věnování, 

předmluvě, úvodu, poznámkám a dalším textům informačního charakteru (např. rejstřík, 

seznam zkratek apod.). Rady čtenáři , opět četné především v šestnáctém století, měly opět 

propagační a výrazně didaktický charakter a zaměřovaly se nejen na objekt knihy, ale i na 

širší oblast čtenářství.  

     Tobolkovi následovníci – např. V.J. Živný – pak zaměřili svoji pozornost spíše oblasti 

bibliografické, a podobně jako na Slovensku, knihovnické, ovlivněné především sovětskými 

teoretickými koncepty knižní vědy. 

        Z dalších autorů Josef Hrabák v publikaci Poetika  problematiku sekundárních  knižních 

textů zcela opomíjí. O knize mluví pouze na jednom místě, kdy uvádí, že brožura je tisk 

menšího rozsahu, nevázaný, ale sešitý. Knihu Hrabák  definuje  podle rozsahu, za knihu 

pokládá tisk o minimálně 80 stranách.66 

     Vstřícnější přístup přináší Slovník literární teorie, jenž byl redigován Štěpánem Vlašínem. 

Kniha je jím vnímána jako organizační forma jazykového (textového) sdělení, jež není pouze 

materiálním předmětem, ale je funkčním celkem jednotlivých prvků, které vzájemně 

spolupůsobí při fixaci textu a jeho účinném přenosu ke čtenáři. Základními funkčními prvky 

knihy jsou významová organizace textu (použití typografie ve vazbě na obsahovou stránku 

                                                 
64 Tobolka, Z.: Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Praha 1949, s. 147. 
65 Titulní strana se skládá dle Tobolky z následujících částí : věcný/vlastní název/název po výtce, 
podnázev/alternativní/střídavý název , údaje o spisovateli, osobní údaje, podnět (údaje o knize, původu, podnětu 
apod.), záznam o dodatcích/přídavky, označení vydání, číslování svazku, poznámka o vyjití/impresím, 
letopočet/chronogram, dodatky, reklamní veršíky. In: Tobolka, Z.: Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Praha 1949, 
s. 154-159. 
66 Hrabák, J.: Poetika. Praha 1977, s. 335. 



 35 

sdělení), materiálová konstrukce (např. obal, vazba, použitý materiál), zraková orientace 

(např. nakladatelské značky, tiráž) a ilustrační složka (názorná informace).67 Pozdější Lexikon 

literáních pojmů autorů Pavery a Všetičky již reflektuje proměnlivost pojetí knihy (kniha jako 

obsahová jednota textu, kniha jako jednota prostorová, kniha vnímaná teprve ve fázi recepce, 

dnešní evropská kniha68) a upozorňuje na knižní úpravu jako integrální součást literárního 

textu, jež dle autorů pouze dotváří význam písmem fixovaného sdělení či slouží k rozlišování 

specifických žánrů.  Podobně i tvrzení, že u některých knih je jejich výtvarná podoba pouze 

atraktivním reklamním doplňkem, není zcela přesné.69 Heslo Komunikace literární70 se sice 

zmiňuje o druhotné, tj. literární metakomunikaci, v uváděných příkladech však zcela 

sekundární texty opomíjí. Z jednotlivých typů sekundárních textů se oba slovníky věnují 

nejvíce titulu díla, které jako dle nich jediné součásti literárního díla, jež je přímo předurčeno 

k tomu,  aby figurovalo v neliterární komunikaci, tj. jako součást sdělení o díle. Vedle funkce 

pojmenovávací připomíná Vlašín i prvotnost informace o knize, naznačení žánru díla, hlavní 

postavy či základního motivu. Autor zdůrazňuje, že titul se tak obrací přímo k určitému kruhu 

čtenářů a některými svými rysy se může přibližovat reklamnímu sloganu.71 Lexikon 

literárních pojmů  se zmiňuje o titulogii jako o samostatné vědní disciplíně a rozlišuje 

z hlediska tematického a stylistického osm druhů názvů titulů: synoptický, protagonistický, 

temporální, žánrový, teplákový, sentenční, metaforický a mytizovaný.72 Již zmiňovanou 

informační funkci titulu připouští i Josef Hrabák ve studii Poetika literárních titulů a 

připomíná i funkci recepční a didaktickou ( titul podává předběžnou informaci o díle a jakýsi 

návod, jak k němu přistupovat73). Titul přímo modifikuje smysl následujícího textu, vytváří 

pro čtenáře určitou dominantu nebo určitý podtext, a tím už předem ovlivňuje jeho vztah ke 

sdělení. Hrabák  se věnuje i vývoji titulů – uveďme především problematiku prvotisků, 

v nichž titul spojoval funkci dnešního nadpisu s funkcí textu na záložce a s funkcí reklamního 

prospektu.74 V typologii titulů uplatňuje Hrabák hledisko formální (tituly jmenné a větné), 

obsahové , významové (bezpříznakové a příznakové) a věnuje se i problematice podtitulu. 

Atraktivní titul je pro něj příznakem komercializace literatury, jež počítá s méně 

                                                 
67 Vlašín, Š.: Slovník literární teorie. Praha 1984, s. 172-3. 
68 Zde mají autoři zřejmě na mysli knihu definovanou společností UNESCO na konferenci v roce 1964. Kniha je 
neperiodicky vydávaná tištěná publikace o minimálně 49 stranách, nepočítaje v to obálku. In: Feather,J., Sturges, 
P.: International Encyclopedia of Information and Library Science. London, New York 1997, s. 33. 
69 Pavera, L., Všetička, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc 2002, s. 171-2. 
70 Pavera, L., Všetička, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc 2002, s. 184. 
71 Vlašín, Š.: Slovník literární teorie. Praha 1984, s.386. 
72 Pavera, L., Všetička, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc 2002, s. 354-5. 
73 Hrabák,J.: Poetika literárních titulů. In: Hrabák, J.: K morfologii současné prózy. Brno 1969, s. 39-59. 
74 Hrabák, J.: K morfologii současné prózy. Brno 1969, s. 45. 
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kultivovaným čtenářem a kterého volba knihy je ovlivněna spíše titulem a pestrou obálkou 

než jménem autora. Podobně se mohou chovat i tituly parazitní, které napodobují tituly 

úspěšných děl.75 Z dalších typů sekundárních textů je věnována pozornost už jen mottu jako 

textu, který  má rovněž informační funkci a v některých případech se blíží titulu či jej přímo 

zastupuje.76  

     Lexikon literárních pojmů Pavery a Všetičky77 uvádí pouze dva sekundární knižní texty, a 

to , jak již bylo výše uvedeno, titul a motto.  Titul je vnímán jako text, který označuje dílo, 

podává čtenáři první informaci o něm a dává jakýsi klíč k jeho chápání. Vedle Levého členění 

autoři rozlišují titul synoptický, protagonistický, temporální, žánrový, replikový, sentenční, 

metaforický a mytizovaný78.  Motto79 je pojímáno jako myšlenka, smysl nebo nálada 

následujícího textu, případně klíč pro čtenáře k pochopení díla. K primárnímu textu má vztah 

významový, parodický nebo polemický.  

     Průvodce literárním dílem L. Lederbuchové80  se rovněž zabývá pouze výše uvedenými 

pojmy. Podobně jako v předcházejícím díle je zde titul charakterizován jako informativní, 

identifikační i interpretačně-návodný údaj. Vedle uvedené bibliografické  a poznávací funkce 

připomíná Lederbuchová i funkci komerční (reklamní), jež zastupuje dílo jako prodávanou 

věc81. V typologii oproti Lexikonu literárních pojmů opomíjí titul temporální, replikový, 

sentenční, metaforický a mytizovaný a na rozdíl od Pavery a Všetičky uvádí navíc titul 

tematický, symbolický, motivický a kompoziční.  Motto vnímá Lederbuchová jako krátký 

text, jež uvádí literární dílo, vřazuje jej do určitého kontextu či vyjadřuje autorský postoj 

k citovanému textu prostřednictvím významů citované sentence82.  

     O téměř neexistenci prací v oboru knižní vědy se zmiňuje i P. Voit ve své monumentální 

Encyklopedii knihy83. Dílo sice postihuje ruční knihtisk mezi polovinou 15. století a nástupem 

industrializace v první třetině 19. století, věnuje se však i takovým prvkům knihy,  k jejichž 
                                                 
75 Hrabák, J.: K morfologii současné prózy. Brno 1969, s. 57-8. 
76 Vlašín, Š.: Slovník literární teorie. Praha 1984, s. 237. 
77 Pavera, L., Všetička, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc 2002. 
78 Pavera, L., Všetička, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc 2002, s. 355. 
79 Pavera a Všetička jej uvádějí jako moto. In: Pavera, L., Všetička, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc 
2002, s. 236. 
80 Lederbuchová, L.:Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany 
2002, s. 329. 
81 Autorka uvádí příklad názvu z brakové literatury, pro nějž autor zvolil velmi nápadný, agresivní charakter. In: 
Lederbuchová, L.:Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany 
2002, s. 329. 
82 Lederbuchová, L.:Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany 
2002, s. 202. 
83 Voit uvádí, že: … knihovědná encyklopedistika u nás na rozdíl od většiny sousedních zemí zatím neexistuje. 
Za Francií, která je vůbec kolébkou slovníkových příruček vědy o knize, máme tedy zpoždění 200 let, od 
prvního obdobného titulu v Německu nás dělí 70 let a od polského více než čtvrt století.“ In: Voit, P. 
Encyklopedie knihy. Praha 2006, s. 10. 
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rozmachu došlo až v souvislosti s rozšířením knihtisku strojního. Tyto části jsou Voitem 

vnímány jako textové prvky knihy (např. dedikace,  titul a jeho typy, obsah, předmluva, verše 

reklamní, tzv. rámcové části apod.)  či jako součást knižní vazby (např. obálka a záložka). 

Rámcové části84 jako souhrnné označení vstupních pasáží a pomocného vydavatelského 

aparátu přičleněného k tištění knize, jež zahrnují reklamní verše, verše na oslavu autora 

(mecenáše), verše na obranu literárních postupů, dedikace, všechny typy předmluv, 

privilegium na tisk nebo prodej, imprimatur či jiná podoba cenzurní schválení, závěrečné 

dodatky, přítisky disparátních písní, modliteb a naučení, opravy chybné sazby, rejstříky , 

obsah, soupis příloh, soupis předplatitelůna eventuální knihkupecká a nakladatelskou nabídku, 

se blíži genettovskému prostorovému pojetí paratextů. Počet a rozsah jednotlivých rámcových 

částí byl dle Voita určován soudobými literárními konvencemi, žánrem i posláním díla a plnil 

funkci informační, identifikační (v obchodní sféře, čtenářském procesu i následném literárním 

životě památky), estetickou či případně ochrannou. Pouze u jediného typu textu – reklamního 

verše – autor spatřuje i funkci propagační, jež je opět poplatná dobovým literárníma 

společenským konvencím. Zajímavým vlivem, jež v současné době již ztratil svůj význam, je 

tzv. horror vacui těchto rámcových částí, který považoval bílá nepotištěná místa závěrečného 

archu jako poklesek proti sazečským praktikám i jako prohřešek vůči platícímu zákazníkovi. 

Z tohoto důvodu byl závěr publikací vyplňován přítisky nestejnorodého charakteru i formy.85 

     Pouhé tušení  existence sekundárních knižních textů lze nalézt v publikaci Kniha autorky 

českého původu a dnes působící na Univerzitě v Lincolnu J. Šmejkalové.  Autorka sice vnímá 

knihu jako východisko svého pojednání o sociologii literatury, zůstává však vně knihy a 

soustřeďuje se především na vnější faktory  komunikačního procesu, k nimž patří například 

vkus objednavatele, úloha vydavatelských institucí či  Chartierova strategie produkce textu. 

     Podobně jsou zcela eliminovány sekundární knižní texty v díle M. Štochla Teorie literární 

komunikace, které směřuje na rozdíl od Šmejkalové dovnitř literární komunikace. Autor se  

sice zabývá  interpretací, intertextualitou či literární komunikací, nicméně zcela ignoruje vliv 

těchto textů na recepci díla. Výjimkou je pouze několikaslovná poznámka, týkající se 

metatextového typu předmluvy86. 

     Významný posun ve vnímání  díla jako součásti literární komunikace  představuje 

literárněteoretické kompendium … na okraji chaosu … s podtitulem Poetika literárního díla 

20. století, jež vzniklo pod vedením Daniely Hodrové. Ovlivněnost  do češtiny doposud 

                                                 
84 Voit, P.: Encyklopedie knihy. Praha 2006, s. 739. 
85 Voit, P.: Encyklopedie knihy. Praha 2006, s. 739. 
86 Štochl, M.: Teorie literární komunikace. Úvod do studia literatury. Praha 2005, s. 62. 
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nepřeloženým dílem G. Genetta Seuils z roku 1987 (něm. Paratexte. Das Buch vom Beiwerk 

des Buches) je více než zřejmá, byť některých dimenzích  Hodrová upřednostňuje 

terminologii české literární vědy (např. v typologii titulů) či se pokouší o  svébytný koncept 

pojetí literárního díla (např. pojetí metatextů – rámce díla – )87: 

 

    

rámec X Interpretace,  ohlasy aj. 

    

rámec A             Kniha 

    

rámec B    Titul 

rámec Ba    Dedikace 

  Motto 

  Předmluva 

  Začátek 

    

rámec Ca           předmluva u nalezeného rukopisu či dekameronu 

    

  HLAVNÍ TEXT 

    

rámec Cb          doslov (poznámka) u nalezeného rukopisu či dekameronu 

    

rámec B    Konec 

rámec Bb    Doslov 

  Poznámky 

  Dodatky 

  Obsah 

    

rámec A             Kniha 

    

rámec X Interpretace,  ohlasy aj. 

    

 

 

 Autorka pozoruje tendence zahrnovat do prostoru literárních děl stále větší okruh textů, které 

samy o sobě postrádají literárnost a hodnotu. Literární dílo je pro Hodrovou takovým útvarem 
                                                 
87 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 216. 
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slovesné povahy, textem o určitém minimálním rozsahu, ohraničeným určitým specifickým 

způsobem od okolní, ne-literární reality, jež se vyznačuje určitou komponovaností a 

estetickou funkcí.88 Signifikantní změnou ve 20. století je proměna funkce obálky, která již 

neslouží jako ochranný obal, ale stává se významným reklamním prostorem, o němž 

rozhoduje vydavatel a jež se může ocitat v rozporu s charakterem díla. Knižní obálka  se tedy 

podílí na propojení knihy a díla , stává se jeho integrální součástí. Součástí díla je tedy rámec 

(grafický, knižní) jako prostor, kde se realita ne-literární transformuje v realitu literární, kde 

se rozehrává „hra na dílo“. Rovněž uvádí i další  koncepty otvírání a rozšiřování díla (jako 

protipól uzavírání a autonomii díla jako konstrukce) např. u U. Eca, J. Kristevové, G,. Genetta 

aj. Zvláště přechodnou zónu G. Genneta, tj. shluk textů jiných autorů, dílo propagujících, 

reflektujících či interpretujících, hodnotí jako charakteristický rys děl 20. století, kdy dílo  

tvoří střed literární události a zároveň potlačuje literárnost i význam textu samotného. Pro 

vlastní třídění textů přejímá Hodrová genettovské kritérium prostorovosti, tj. umístění 

okolních textů vůči textu hlavnímu, autorskému. Tyto texty však dle Hodrové nepatří k dílu, 

ale až k fázi jeho interpretace. Předem ovlivňují čtenáře a směrují jej k určitému smyslu. 

V současnosti nabývají důležitosti i z toho důvodu, že dílo dle Hodrové jako by už nemohlo 

stát ve světě samo o sobě a být samo za sebe, jako by nedokázalo už samostatně budovat svůj 

smysl, naopak jeho existence a pozice mezi jinými díly a ve světě musí být vysvětlována a 

obhajována.89 Tuto přechodnou zónu, jež se zcela nekryje s pojetím genettovským ( o tom viz 

dále), nazývá Hodrová rámcem90 literárního díla (viz příloha č. 3) a ohraničuje ho deskami 

knižní vazby. Knižní a grafický rámec (Hodrová jej označuje A) tvoří vnější rámec rámce 

textového (ten označuje B). Jednotlivými prvky obou rámců jsou titul díla a jméno autora, 

případně dedikace a motto (rámec A) a titul, dedikace, motto, předmluva, začátek, případně 

konec, doslov, poznámky, dodatky a obsah (rámec B). Rámec X již obsahuje interpretace a 

ohlasy na dílo, rámec C zahrnuje texty bezprostředně spjaté s hlavním textem (např. 

předmluva či doslov u nalezeného rukopisu).  Materiálový aspekt rámce A (rozměr, vazba, 

desky, papír, typografie apod.) se rovněž podílejí na smyslu díla, byť v různých dobách 

v různé míře a různým způsobem. Kniha  a zčásti grafický rámec patří k dílu jako k artefaktu, 

tj. materiálnímu objektu, rámec textový už spadá do oblasti estetického objektu, fungujícího 

víceméně nezávisle na knižní podobě. U knižní obálky poukazuje Hodrová na historickou 

proměnu její funkce – od funkce ryze ochranné pře reklamně atraktivní pojetí až po celistvé 

                                                 
88 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 28. 
89 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 190. 
90 G.Genette  u novověkého díla používá místo pojmu rámec práh.  
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propojení knihy a díla. Autorka rovněž detekuje „odumělečťování“ knihy91 – kniha se stává 

spotřebním zbožím, a to jak ve své knižní, tak i v digitální podobě. Prvky rámce B s výjimkou 

titulu jsou v novověku pouze fakultativní, nikoliv nezbytné. Jestliže skrze rámec A dílo 

vstupuje do světa, pak skrze rámec B navazuje dílo explicitní kontakt se čtenářem.92 Jak 

Hodrová uvádí, zde na švu mezi textem a „textem života“  nápadněji než mnohde jinde 

dochází k boji o tvar a smysl díla, boj  o postoj je vztahu textu a mimotextové skutečnosti .  

Zdůrazňování rámce, jehož smyslem je především zliterárnění či naopak oslabování 

literárnosti, tj. „autentizace textu“, je tedy typickou tendencí literárního díla 20. století 

(srovnej se vztahem prototextu a metatextu A. Popoviče).   

      Hodrová se v kompendiu dále podrobně věnuje i některým sekundárním knižním  textům 

(titul, dedikace, motto, předmluva a doslov, poznámka).  V případě titulu podobně jako 

Hrabák či  Macura93 upozorňuje na funkci informativní, identifikační, konotativní  i 

interpretační či instruktážní, návodnou (název je klíčem k dílu, instrukcí, jak má čtenář k dílu 

přistupovat), ale na druhé straně může působit záhadně, tajemně a čtenář význam titulu odhalí 

až po přečtení díla.. Vedle v historii časté role popisné (informační), shrnující, symbolizující 

existuje  v tržním prostředí (dílo je zboží)  jako výrazný, snadno zapamatovatelný název 

s výraznou funkcí reklamní  (Genette používá termín sváděcí). Autorka se ve výčtu titulů  

přiklání k typologii Jiřího Levého, jež rozlišuje tituly popisné a symbolizující94a 

charakterizuje i jejich  jednotlivé  subtypy  (např. titul jednoznačný a dvojznačný, titul větný, 

titul sugerující autenticitu apod.). Zároveň připomíná i rozdělení titulů na jednoduché a 

dvojdílné (jsou odděleny zpravidla spojkami nebo, anebo, aneb, neboli, čili) a vymezuje jejich 

pozici vedle titulu s podtitulem. 

     Dedikace bývá dle Hodrové poměrně často součástí rámce literárního díla a bývá umístěna 

na zvláštní stránku mezi titul a začátek textu nebo tvoří jeho úvodní část. Mívá rozličný 

charakter – od poděkování mecenáši  přes oslovení postavy z díla  až po věnování blízké 

osobě. Někdy se  blíží žánru předmluvy, někdy je jakousi „hrou“ s textem díla. 

      Motto (či epigraf) se objevuje většinou před začátkem vlastního textu díla a svým 

původem souvisí s epigramy. Motto, pokud není anonymní, obsahuje i jméno autora, jež se 

nachází přímo pod textem. Původní účel motta je  instruovat a vysvětlovat, ať již přímočaře, 

nebo skrytě či dvojsmyslně, a to na základě podobnosti či napětí mezi cizím a vlastním 

                                                 
91 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 187. 
92 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 213. 
93 Vladimír Macura je autorem hesla Titul ve Slovníku literární teorie redigovaném Štěpánem Vlašínem. 
94 Levý, J.: Umění překladu. Praha 1983, s. 153-154. 
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textem, nebo může zvláště v současné tvorbě vytvářet  literární či pocitové atmosféry díla. 

Vztahuje se  k celku  nebo pouze k části, tedy do nitra díla činaopak se dílo prostřednictvím 

motta obrací ke kontextu literatury. 

     Předmluva a doslov (či prolog a epilog) se vyskytují samostatně nebo ve dvojici a  jsou 

jedním ze základních znaků rámce. Předmluva stojí v čele hlavního textu díla – za titulem, 

dedikací, mottem, doslov na jeho konci. Symetričnost nastává, pokud jsou v díle přítomny oba 

tyto útvary. Předmluva uvádí příjemce do světa díla, do příběhu, doslov jej shrnuje a uzavírá. 

Podobně jako motto  či dedikace je vydělení těchto částí zdůrazněno graficky. Hodrová se 

dále pokouší o jednoduchou typologii předmluv a doslovů a shledává dva hlavní typy – typ 

metatextový a komentující, jež je na hranici mezi dílem a knihou a netvoří inherentní součást 

textu, dílo se od něj neodvíjí , a typ narativní, který uvádí do děje, je součástí vyprávění (viz 

příloha . 283-4) . Charakteristikou subtypů pak se snaží postihnout rozdílný vztah mezi nimi a 

dílem či vztah díla ke skutečnosti prostřednictvím obou rámcových částí ( např. vytváření a 

utvrzování iluze autenticity či naopak její zpochybňování). Mezi oběma typy předmluv a 

doslovů se nalézá předmluva vydavatelská, jež sice pojednává o díle, ale přitom je tento akt 

literární mystifikací, vypravěč se vydává např. za vydavatele „nalezeného rukopisu“. 

     Poslední částí rámce, jíž se Hodrová zabývá (Genette rozlišuje ještě navíc nakladatelské, 

veřejné a privátní peritexty, jméno autora a  mezititulky) je poznámka, jejíž místo v díle na 

rozdíl od motta a dedikace je volné – může být umístěna pod čarou, na konci textu či přímo 

v textu, může být pro čtenáře odbočkou při čtení, tj. přeskočí k ní během četby, či zakončením 

stránky či textu díla. V některých případech bývá poznámka umístěna ve vnějším sloupci 

stránky nebo dokonce až za textem. Hodrová se zároveň pokouší o typologii poznámky – 

učená poznámka se objevuje především ve vědecké literatuře, vydavatelská je výtvorem 

fiktivního autora, prostřednictvím metatextové se interní autor vyjadřuje k vlastnímu dílu, 

narativní poznámka rozvíjí nebo dovypravuje děj, poznámka scénická se objevuje v dramatu a 

její subtypy v poezii a próze a poslední poznama empirického autora vzniká často až pro 

reedici díla s cílem omezit ambivalenci textu95. 

     Své pojednání o jednotlivých částech rámce Hodrová uzavírá poznatkem stírání hranic 

mezi jednotlivými žánry rámce, a to především v tvorbě  autorů 20. století, splýváním  

jednotlivých částí nebo naopak parodickou hrou metatextů. Vzrůstající význam sekundárních 

knižních textů Hodrová nepřímo potvrzuje svými úvahami o novém typu literárního díla , tj. 

díla komentovaného. Říká, že v takovém díle se živel či modus komentování uplatňuje 

                                                 
95 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 297. 
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mnohdy stejně významně jako živel či modus narace, někdy dokonce ještě významněji, ať už 

se to děje přímo v díle nebo zčásti mimo dílo, s nímž však tento komentující metatext 

navazuje podstatný vztah. Modus komentování se někdy prosazuje natolik, že zcela zatlačuje 

modus narace, příběh se sestává jen z „předmluvy“ – rámce, který se sám stává dílem96. 

     Nepopiratelný význam existence sekundárních knižních textů zdůrazňuje P.Poslední ve 

studii Styly četby. Navazuje na úvahy J. Maciejewského, který upozornil na nutnost rozšířit 

základní komunikační řetězec vysílatel – komunikát – nosič – (kanál) – komunikace- příjemce 

o kategorii „vysílatele – prostředníka“97. Poslední  uvádí, že běžný vnímatel se setkává 

s literárním dílem již někým komunikovaným a zinterpretovaným, … vyrovnává se 

s přechodným pásmem „sekundární produkce“, zastřeného spoluautorství. Výsledná podoba 

textu představuje cosi již edičně zpracovaného a vzhledem k času a jiným okolnostem vydání 

nebo distribuce také cosi významově usměrněného. Ještě silnější vliv na čtenářskou  recepci 

mají dle Posledního další typy textů, k nimž patří např. zprostředkovatelské metatexty (úvody, 

doslovy) či paratexty (citáty z díla na záložce a přebalu apod.). Poslední dále říká, že  přitom 

právě setkání s „vysílatelem – prostředníkem“ bývá příležitostí k prvnímu „recepčnímu 

návodu“, výrazně ovlivňuje (v kladném i záporném smyslu) celkovou recepci literárního díla, 

získává vnímatele pro spisovatelovu koncepci umělecké výpovědi, nebo naopak vybízí jej 

k odmítavému postoji vůči prezentovanému dílu98. 

     Empirické detekování sekundárních knižních textů lze nalézt u A. Hamana, a to v řadě 

čtenářských výzkumů. Tzv. informační aparát ( = předmluva, doslov, poznámky a 

vysvětlivky) sledují statisticky významně zejména čtenáři se základním vzděláním, mladšího 

věku (do 20 let) a ženy. Naopak čtenáři středního věku, vysokoškoláci a muži statisticky 

významně tento typ sekundárních knižních textů opomíjejí.  

     Problematiku nakladatelských knižních  textů lze v české literární vědě nalézt v několika  

dalších oblastech. Jinou skupinou publikací, v níž se pojednává o sekundárních textech,  jsou 

nakladatelské či popularizační  příručky, které text  vnímají  jako neoddělitelnou součást 

knihy a objektem jejich zájmu je  kniha pouze  jako celek, jako výrobek se všemi svými 

vlastnostmi zboží. Jan Halada v knize Člověk a kniha  vyjmenovává funkce a role knihy99, jež 

                                                 
96 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 292. 
97 Poslední, P.: Styly četby. In: Češtinář. 2005/2006, č. 2, s. 50. 
98 Poslední, P.: Styly četby. In: Češtinář. 2005/2006, č. 2, s. 50. 
99 Funkce a role knihy dle Halady:  
1. funkce duchovně materializační 
2. funkce axiologická a estetická 
3. funkce heuristická 
4. funkce sociálně psychologická 
5. funkce noetická a edukativní 
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syntetizují rozličné pohledy na knihu především jako materiálnětechnický objekt, který je 

vytvořen a uchováván lidskou společností jako nedílná součást její komunikace, nejenom tedy 

literárněestetické. Model komunikačního řetězce je tedy chápán pragmaticky a je soustředěn 

především na jednotlivé subjekty produkce  a případně distribuce knihy100. Vnímání knihy 

jako zboží se všemi vlastnostmi produktu  autor zdůrazňuje jako prioritní axiom  a říká: „Dnes 

si již nedokážeme představit knihu jinak než zboží, knižní trh má své zájemce o levné zboží i 

exkluzivní, náročné kupce i příležitostné zákazníky a knihy jsou rovněž předmětem konzumu, 

spekulace i výlučnosti, mají svou variabilitu cen jako každé jiné zboží.“101 Připomíná zároveň 

i její specifickou hodnotu artefaktu, kterou nazývá jako hodnotu kulturního statku a 

prodejního artiklu. Nakladatelství vnímá Halada jako kulturní, společenskou a ekonomickou 

instituci, která svou činností sleduje cíle nejen kulturní a ekonomické, ale také politické, 

oborově specializované či případně charitativní. Prioritní znalostí je potenciální  příjemce 

knihy – zákazník  se svými potřebami, znalost trhu, rychlá orientace i reakce na jeho 

proměny, a to včetně prognóz a znalosti konkurence. V současné době lze sledovat častější 

cestu knihy za čtenářem než-li naopak, a proto v celém procesu je více zvýznamňována role 

reklamy a propagace knihy. Úloha redaktora jako tvůrce nakladatelských textů na recepci díla 

tedy v současnosti výrazně stoupá. Halada vyjmenovává prostředí realizace reklamy 

(prospekty, recenzní výtisky, autorská setkání a autogramiády, anotace, slogany) a typ 

reklamy (přímá a nepřímá, verbální a vizuální ), i když explicitně nezdůrazňuje  právě 

problematiku nakladatelských textů , jež jsou  důležitou součástí knihy. Tu pouze okrajově 

zmiňuje Vladimír Pistorius v publikaci Jak se dělá kniha. Jan Halada dále připouští i možné 

zásahy do autorské tvorby, jako je například změna titulu, či manipulaci příjemců, o níž se již 

zmiňoval Anton Popovič ( viz tzv. výrazové tabu).  

      Využití  knižní obálky  pro reklamní sdělení příjemcům zmiňuje Leo Pavlát 

v popularizující publikaci Tajemství knihy. Uvádí, že na záložkách přebalu totiž nezřídka 

najdeme krátkou anotaci, charakterizující obsah díla a další autorovu tvorbu, první stručnou 

informaci, která nám pomáhá při výběru knihy. Přebaly a obálky jsou  dle Pavláta jakousi 

výkladní skříní každé knížky. Navozují atmosféru díla a podle toho se tvůrci přebalů 

                                                                                                                                                         
6. funkce komunikativní 
7. funkce ekonomická 
100 Komunikační řetězec : autor – dílo – nakladatel – knihkupec – čtenář. In: Halada, J.: Člověk a kniha. Praha 
1993, s. 28. 
101 Tamtéž, s. 30. 
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rozhodují pro kresbu, malbu, fotografii, koláž či jen spoléhají na účinek vhodně vybraného a 

umístěného písma.102 

     Další skupinou knih, jež zachycují existenci nakladatelských textů, jsou textologické 

publikace.103 Společným objektem zkoumání je sice  text díla a  zjednodušený systém literární 

komunikace autor – text díla – příjemce, nikoliv však v pojetí recepčním či objektovém, ale 

z procesu geneze a realizace textu. Autoři se soustřeďují spíše na organizační formu, v níž se 

textové sdělení dostává příjemci do rukou a je svázáno pevně danými pravidly104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Pavlát, L.: Tajemství knihy. Praha 1988, s. 135. 
103 Uveďme např. publikace: Vašák, P.: Autor, text a společnost. Praha 1986. Vašák, P. a kol.: textologie. Teorie 
a ediční praxe. Praha 1993. Havel, R. a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha1971.  
104 Např. Havlova a Štorkova kniha Editor a text (Úvod do praktické textologie)  zmiňuje z námi sledovaných 
sekundárních knižních textů ediční (vydavatelské) poznámky, které obsahují „údaje o vydávaném díle, a to na 
základě shromážděného materiálu literárněhistorického a textologického. Jejich úkolem je ukázat, jak dílo 
vznikalo, jak se vyvíjelo, případně proměňovalo.  ... Údaje edičních poznámek mají být uspořádány přehledně a 
logicky a v určitém sledu“. In: Havel,R., Štorek,B.: Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha 2006, s. 
75. 
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2.3. Sekundární knižní texty v polské literární vědě 

 

     Polské myšlení o knize získalo pevné základy již na počátku dvacátého století. Vývojovou 

linii myšlení o knize položil K. Piekarski, jenž mj. se zabýval knižní produkcí jako 

zprostředkováním informací mezi autorem a čtenářem. Metodologické základy knižní vědy 

v Polsku pak položil ve dvacátých letech zvláště K. Dobrowolski, a to vnímáním vlivu 

sociálních vlivů na obsah a formu knihy a funkce knihy jako nosiče. 

     Nejvýznamnějšími se pak staly práce J. Muszkowského a K. Głombiowského, a to 

především v oblasti sociologie knihy. Muszkowski v díle śycie ksiąŜki již do života knihy 

zařazuje i oblast propagace a reklamy jako čtvrté aktivity nakladatelů, a to vedle redakční 

práce, produkce, kalkulace a prodeje.105 Souhrn činností, jež jsou součástí propagačního a 

reklamního jednání subjektů, zahrnutých do literární knižní komunikace, lze i s odstupem 

doby nazvat knižním marketingovým mixem, případně je vnímat z perspektivy G. Gentta jako 

mimoknižní paratexty díla. Vědomí existence propagační roviny v literární komunikaci se tak 

v polské knižní vědě stalo trvalým aspektem úvah o knize. I z tohoto důvodu se pak 

v sedmdesátých letech objevily práce, jež v bývalém socialistickém bloku nenašly 

následovníky, i když i polské úvahy byly významně ovlivněny tehdejší ideologickou 

orientací.  Pojetí knihy jako zboží dále rozpracovává např. R. Cybulski 106, J. Lalewicz107 a 

další. Cybulski se ve své stati Wprowadzenie do problematyki współczesnego rynku 

księgarskiego věnuje vedle charakteristiky socialistického a kapitalistického knižního trhu i 

pojmům, ve státech bývalého východního bloku nevídaným, a to marketingu knihy. Cybulski  

vnímá marketing jako aktivizaci (podporu) prodeje a zabývá se specifickými rysy knižního 

obchodu a reklamy (např. úlohou knihkupectví  v celém procesu, jež je ovlivněna 

specifičností knihy - literární, morální, politická, duchovní,  dále příslušenstvím knihy, 

editorskou koncepcí, cenou apod.) 108Lalewicz  v díle  Komunikacja językowa i literatura 

říká, že čtenář si kupuje ne text, ale knihu. To, co je napsáno, přijímá čtenář prostřednictvím 

knihy, kniha je tedy předmětem, který text uchovává, obsahuje, obklopuje, uzavírá. Vedle 

textu hlavního (autorského, pozn. L.M.) pak existují texty marginální, jež jsou spjaty 

s procesem produkce, obchodu apod. Jsou to například texty na obálce – titul, autor, cena, 

název nakladatelství – funkčně odpovídají podobným nápisům objevujícím se na jiném zboží 

                                                 
105 Muszkowski,J.: śycie ksiąŜki. Warszawa 1936, s. 142. 
106 Studia o ksiąŜce. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1974, s. 134-141. 
107 Lalewicz, J.: Komunikacja językowa i literatura. Wrocław, Warszawa, Kraków 1975, s. 132-133. 
108 Studia o ksiąŜce. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1974, s. 166-168. 
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a informujících o názvu produktu, jméně výrobce, ceně, eventuálně i návodu k použití a 

reklamnímu sdělení. V případě knihy je výrobkem text.109  

     Podobně K. Głombiowski stanovuje, že konstitučními prvky knihy jsou text, písmo, 

materialista knihy, formát i prostorové provedení (srov. s některými typy paratextů G. 

Genetta, pozn. L.M.)110. 

     Skutečný rozvoj polské knižní vědy nastal   především v šedesátých a sedmdesátých 

letech, kdy vznikla významná díla polské knižní vědy111 a byly vytvořen základní diskurz 

polské vědy o knize. Z písemnictví  jde především o velmi rozsáhlou Encyklopedii vědy o 

knize112, jež obsahuje více než 6000 hesel z téměř 15 oborů zabývajících se knihou. Průnik 

knihovědné terminologie do děl literární povahy pak potvrdil pevnou teoretickou pozici 

knižní vědy v Polsku.  Vliv evropské literární vědy a jistá eliminace izolace (svědčí o tom i 

například konference v letech 1974, 1975 a 1979), do níž se dostalo české a slovenské 

myšlení umožnilo rozvíjet úvahy o knize a její funkci v plném jejím rozsahu, a to včetně její 

apelační roviny.  

     Polská knižní věda rozpracovává i koncept pozice redaktora nakladatelství jako 

prostředníka mezi autorem, textem a čtenářem (např. M.Czerwiński, K. Migoń, J. Fercz) a 

formuluje některé rysy jeho činnosti ( anonymita, „pedagogický“ charakter jeho práce, 

organizace knihy apod.).  

     Podstatným znakem polské knižní vědy tedy zůstává její zájem především o roli čtenáře 

v literárním procesu, a to zvláště problematiky recepce, a reflexe, ruské a sovětské  (Bachtin) i 

francouzské vědy (např. J. Grimas, R. Barches, C. Lévy- Strauss). 

      

 

 

 

 

 

        

 

 
                                                 
109 Lalewicz, J.: Komunikacja językowa i literatura. Wrocław, Warszawa, Kraków 1975, s. 132-133. 
110 Głombiowski, K.: KsiąŜka w procese komunikaci społecznej. Warszawa 1980, s. 24-26. 
111 Počátek polského bádání je datován počátečními pokusy již na přelomu 19. a 20. století a ve dvacátých až 
třicátých letech století dvacátého.  
112 Birkenmajer, A., Kocowski, B., Trzynadlowski, J.: Encyklopedia wiedzy o ksiązce. Wrocław, Warszawa, 
Kraków 1971. 
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2.4. Sekundární knižní texty v ruské a sovětské literární vědě 

   

 

      V Sovětském Svazu  proběhly diskuze o knižním umění v šedesátých letech dvacátého 

století.  Podobně jako v jiných zemích se pohled na knihu a její části odpoutával od celistvého 

knihotvorného procesu, charakteristického pro rukopisnou knihu a prvotisky, i její výtvarné 

úpravy, tj. specifické oblasti užité grafiky, a soustředil se na komplexní vnímání knihy jako 

funkční formy113.                

     Kniha je tedy pozorována  jako specifická  funkční soustava prvků (např. vazba, titulní list, 

dvě protilehlé strany apod.), jež zabezpečuje v různé míře předávání a uchování písemné 

informace. Forma knihy je dle Sidorova114 definována „užitečností“, tj. funkčností. Autor ji 

definuje jako zákonitou organizaci materiálních prvků knihy a jejích souvislostí, jež jsou 

vymezeny navzájem obecnou funkcí celku115. Jádrem knihy je textové sdělení, které 

představuje zprostředkování významu. Toto jádro je obklopeno pěti  tzv. funkčními 

složkami116, které zmíněný text zpřístupňují čtenáři. První čtyři Sidorov považuje za základní, 

poslední složku – reklamně propagační- vnímá mylně jako pouze pomocnou. V uvedené 

struktuře dále chybí  estetická složka,  a to právě pro svoji  ne-funkčnost. Estetickou složku 

pozoruje Sidorov pouze jako součást „úpravy“ knihy, jako složku doplňující, zušlechťující, 

zkrášlující, obraznou, uměleckou117: 

                                                                                    Služby: 

 

                                                                                  1. organizace textu 

                                                                                  2. materiálně-kontrukční  organizace knihy  

Estetický faktor       →   textové sdělení                   3. orientačně zraková 

                                                                                  4. informační 

                                                                                  5. reklamně - propagandistická 

                                                 
113 Např. Barenbaum,Tjapkin, Rubakin,Lisovskij.  
114 Sidorov, A.: Kniga v Rossii. Moskva 1924, sv. I, s. 19. 
115 Ljachov, V. N.: Nástin teorie knižního umění. Praha 1975, s. 68. 
116 Jde o následující složky: 

1. Složka významové organizace textového sdělení knihy 
2. Složka materiálně konstruktivní organizace knihy 
3. Složka zrakové orientace 
4. Složka názorné informace 
5. Složka reklamně propagační 
In.: Ljachov, V. N.: Nástin teorie knižního umění. Praha 1975, s. 70. 

117 Ljachov, V. N.: Nástin teorie knižního umění. Praha 1975, s. 71. 
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     Ljachov k podrobuje Sidorovův model kritice a estetický princip vřazuje jako trvalý faktor, 

jež působí na celý proces tvorby knihy, přesto jej však jako nedílnou součást díla nezahrnuje, 

neboť tvorbu ( i recepci)  knihy vnímá jako organizační proces. Estetický princip je tedy pro 

něj trvalým aspektem tvůrčí činnosti. 

   Knihu dle Ljachova lze znázornit následujícím schématem: 

 

 TEXTOVÉ SDĚLENÍ jádro knihy 

složka významové organizace 

textu písmo, typografie, odstavce, sloupce apod. 

základní 

složka 

složka materiálně konstruktivní 

organizace 

blok stránek, vazba, obálka, předsádka, 

kapitálek apod. 

základní 

složka 

složka zrakové orientace 

stránkování, názvy kapitol, obsah, 

nakladatelské značky, označení na vazbě apod. 

základní 

složka 

složka názorné informace ilustrace (např. kresby, náčrty, fotografie) 

základní 

složka 

složka reklamně propagační 

knižní přebal, záložka, vazba, obálka, titulní a 

zadní strana apod. 

pomocná 

složka 

 

 

     Reklamně propagační složka je dle Ljachova s textovým sdělením propojena významně 

méně než složky předešlé.  Autor říká, že uvedená složka je zcela produktem tržních vztahů, 

v nichž se kniha ocitá v procesu společenského použití. Za samostatný prvek lze zde 

považovat pouze knižní přebal, jenž jako jediný má materiální charakter a jehož účelem je 

propagovat knihu. Základní úlohu propagace přisuzuje Ljachov rozmanitým speciálním 

textovým sdělením a vyobrazením, která jsou v knize volně rozmístěna, a to nejen na prvcích 

pro tento účel speciálně určených (tj. na vazbě, záložce, přebalu, obálce, titulní a zadní straně 

apod.).  

    Z uvedeného modelu je patrné, že Ljachov směšuje autorské a nakladatelské texty a členění 

knihy podřizuje podobně jako Sidorov funkčnímu principu. Takové  rozlišování jednotlivých 

prvků komplikuje jejich individuální identifikaci, neboť jednotlivé složky a prvky se 

prostupují a kombinují či mění ve vzájemných vztazích svůj charakter i účel. Možná právě 

z tohoto důvodu popsal Ljachov knižní strukturu jako třívrstvý systém, kdy horní složky tvoří 

soustavy funkčních souvislostí, druhou vrstvu aparáty pro splnění rozmanitých dílčích úkolů a 
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třetí vrstvu funkční prvky, které mají jednu nebo častěji několik funkcí. Zmíněný model nelze 

dle Ljachova znázornit graficky právě pro svou těžkopádnost. Mnohofunkčnost uvedených 

strukturálních elementů umožňuje vzniknout vysokému počtu různých variant, což však 

znemožňuje jejich přesné utřídění a popis.  

     Ačkoliv je koncepce Ljachovova a dalších ovlivněna marxistickým smýšlením, přesto lze 

v jejich úvahách nalézt podnětné myšlenky týkající se sociologie knihy. Právě Ljachov  

upozorňuje na absenci teoretických a metodických prací sociologické povahy v oblasti vědy o 

knize a navazuje na Lisického, který již ve dvacátých letech vyslovil myšlenku, že na prvním 

místě určuje proměnu svými požadavky spotřebitel, tj. ono sociální prostředí, které určuje 

„zakázku“118. Ljachovovy „vnější strukturotvorné faktory“119 jsou početnými a různorodými 

stimuly organizace knižní struktury a formy, které zvenčí určují místo knihy v procesu 

sociálního styku. Patří mezi ně např. tzv. „sociální zakázky“ na knižní typ  (tj. spotřebitelské 

požadavky), čtenářské preference a další komponenty „sociologického druhu“120. Spolu 

s Glazyčevem  vyslovuje v té době odvážnou myšlenku o vnímání knihy jako zboží. „Osud 

knihy se řeší mimo knihu“, říká Glazyčev, „…knihy – výrobky  se určují pro skupiny podle 

konkrétního typu vnímatele.“121 Ljachov se odvolává na stať D. Watsona „ O úpravě 

obálky“122, která je adresovaná anglickým tvůrcům knižní obálky a upozorňuje mj. na 

psychologické zřetele příjemce. Ljachov, ač omezován pokřiveným viděním socialistické 

ekonomiky a marxistické vědy, přesto zdůrazňuje nutnost zkoumání reklamní složky a 

aparátu vnější orientace vydávané knihy. Říká, že jako vystavený předmět ve výkladní skříni, 

na obchodním pultu vstupují knihy do svérázného konkurenčního zápasu o to, aby byly 

viděny čtenářem, působily na jeho paměť, vnímání, získaly jeho sympatie. Proto musí být 

efekt působení knihy  na diváka – kupce – čtenáře odhadován již při formování její funkční 

struktury jako jeden z důležitých komponentů.123 Nelze tedy takové prvky , jako je přebal, 

záložka obalu, volná záložka, posuzovat pouze z hlediska úpravy, ale je třeba analyzovat 

jejich agitačně propagační funkce, které jsou realizovány nejen prostřednictvím již zmíněných 

prvků, ale i podmínkami vizuálního vnímání knihy (např. písmo, barva apod.). Podobně 

uvažuje i Sidorov, který vedle ochranné funkce obálky zdůrazňuje funkci informativní, 

                                                 
118 Lisickij, L.: Iskusstvo knigi. Moskva 1962, s. 164. 
119 Ljachov, V. N.: Nástin teorie knižního umění. Praha 1975, s. 154. 
120 Tímto termínem má Ljachov pravděpodobně na mysli sociologii čtenáře. Sám dále uvádí např. věk čtenáře, 
jeho úroveň vzdělání, zájmy, podmínky pro používání knihy apod. Součástí výčtu jsou i ekonomické možnosti 
čtenáře.  
121 Ljachov, V. N.: Nástin teorie knižního umění. Praha 1975, s. 183. 
122 Watson, D.: O úpravě obálky. Book design and production, č. 4, 1962. 
123 Ljachov, V. N.: Nástin teorie knižního umění. Praha 1975, s. 171. 
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upoutávací i funkci reklamní a persuazivní124. Přímou vazbu s primárním textem nalézá 

Sidorov nejen u obálky, ale i formátu knihy a použitého papíru, což predikuje autorovy  úvahy 

o „stylu“125 obálky a jeho vztahu ke knize a k textu126.   

     Ačkoliv některé směry myšlení sovětských vědců postupně mířily k pochopení úlohy 

sekundárních knižních textů127, přílišné zaujetí funkčností a zvláště marxistickým  pohledem 

na literární komunikaci, zavedlo sovětskou vědu o knize do slepé uličky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Sidorov, A. A.: Kniga i žizn. Sbornik knigovedčeskich rabot. Moskva 1972, s. 21-23.  
125 Sidorov, A. A.: Kniga i žizn. Sbornik knigovedčeskich rabot. Moskva 1972, s. 25.  
126 Ten je mimo jiné i určen volbou techniky obálky  - čistě grafickou, malířskou či čistě typografickou. In: 
Sidorov, A. A.: Kniga i žizn. Sbornik knigovedčeskich rabot. Moskva 1972, s. 25.  
127 Uveďme např. „vchod“ do knihy Favorského. In: Favorskij, B.: O chudožnike, o tvorčestve, o knige. Moskva 
1966, s. 60. 



 51 

2.5. Sekundární knižní texty ve francouzské literární vědě  

           

     Výraznými počiny, jež ovlivnily především anglosaský svět, jsou sociologické přístupy ke 

knize (např.  Escarpit, Molles apod.)a  rozsáhlé pojednání o tzv. paratextech  badatele G. 

Genetta, jež vyšlo v roce 1987 pod názvem Seuils128. Kniha navazuje na předchozí publikaci 

Palimpsesty129, v níž autor poprvé použil pojem paratextuality jako jednoho z pěti základních 

typů transtextuality130. Genette vnímá pojem paratextu poměrně široce. Paratextem je dle něj 

každý prvek,  díky němuž se z textu stává kniha a jako taková předstupuje před čtenáře  a 

obecně před veřejnost. Zároveň jsou to i různé dodatky a doplňky k textu, jež jsou umístěny 

do „neurčité zóny“ mezi vnitřkem (tj. textem) a vnějškem (tj. diskursem světa o textu).  Jsou 

tedy určitou hranicí.  Genettův ojem paratextu je však pro svou šíři a variabilitu  a rozmanitost 

podob ohraničován a rozlišován spíše metodickým rozhodnutím než faktickým zjištěním.  

„Paratext jako takový neexistuje, spíše se rozhodujeme, že budeme, z důvodu metody a 

účelnosti, nebo, chcete-li, rentability, o určitém množství zvyklostí a účinků takto mluvit.“131  

      V Nünnigově Lexikonu  teorie literatury a kultury jsou paratexty definovány především 

funkčně jako podpůrné prostředky, které orientují čtenáře, poskytují informace a interpretace 

a případně plní i ozdobnou funkci132. Takto definované útvary rezignují na časový aspekt, tj. 

časovou posloupnost vzniku textů,  a soustřeďují se na aspekt prostorový133. Paratexty 

obklopují primární text a spolupodílejí se na literární komunikaci. Prostřednictvím těchto  

textů autor či „spoluautoři“ (nakladatel, editor, kritik) podávají určitý komentář k dílu, který 

má vyvolat i regulovat recepci čtenáře.   

      Paratexty nemusí mít vždy verbální povahu, ale mohou jím být i materiální vlastnosti 

knihy (např. formát) či okrajově i faktické danosti (např. věk autora). V díle Palimpseste 

Genette vyjmenovává následující typy paratextů: titul, podtitul, mezititul, předmluva, doslov, 

pokyny pro čtenáře, úvod aj. Dále jde o marginálie, poznámky, noticky, motta, ilustrace, 

                                                 
128 Německý překlad vyšel ve Frankfurtu nad Mohanem o pět let později s názvem Paratexte. Das Buch vom 
Beiwerk des Buches. Genettův text přeložil Dieter Hornig a  doporučující předmluvu napsal Harald Weinrich. 
Autorka textu měla k dispozici tuto německou verzi. 
129 Genette, G.: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt am Main 1993. V německy mluvících 
zemích tato publikace vyšla až po úspěšném vydání předchozích paratextů. 
130 Pět typů transtextuality dle G. Genetta: intertextualita, paratextualita, metatextualita, hypertextualita, 
architextualita). 
131 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1993, s. 327. Překlad Petr 
Mareš v recenzi Průvodce scětem paratextů. Česká literatura, 41, 1993, č. 5, s. 581. 
132 Nünnig, A.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006, s. 584. 
133 K tomu poukazuje i řec. para – „vedle, přes … ven“, textus  - pletivo. In: Nünnig, A.: Lexikon teorie 
literatury a kultury. Brno 2006, s. 583. 
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nakladatelská návěští134 o vydání knihy, obálku a mnoho dalších prvků, především autorských 

a alografických, které obklopují text135.  V díle Paratexte se již Genette věnuje pouze 

některým z nich, a to zvláště titulu díla, věnování a předmluvě. 

     Genette dělí paratexty podle kritéria kontextu, tj. místa, v němž se paratext objevuje (wo?),  

na tzv. peritexty136 a epitexty137. Peritexty jsou interní součásti díla, jež  jsou s primárním 

textem materiálově spojeny, tj. nacházejí se v téže knize jako autorský text. Jsou to texty 

v okolí primárního textu, uvnitř té samé vazby, co titul nebo předmluva, v meziprostorech 

primárního textu (např. názvy kapitol či poznámky). Dalším typem paratextů jsou externí 

součásti díla, tj. epitexty, které jsou  „usídleny“ v uctivé či obezřetnější vzdálenosti, tedy 

přinejmenším původně vně primárního textu“, a existují samostatně buď jako  veřejné texty  

existující převážně  v médiích (interview s autorem, rozhovory) nebo soukromě,  a to jako 

chráněná privátní komunikace (korespondence, deníky apod.). Systém lze vyjádřit i ve 

schématu: Paratext = peritext + epitext.  Viz komparativní přehled terminologie.  

      Ve výkladu jednotlivých typů paratextů Genette postupuje, ač různě obsáhle,  

systematicky. Soustřeďuje se kromě prostorového hlediska na tato další kritéria: v kterém 

časovém bodě paratext vzniká a v kterém se zapojuje do komunikace (wann?), skrze jakou 

hmotu se projevuje (wie?), kdo je původcem textu (von wem?) a kdo je příjemcem textu (an 

wen?) a jaké jsou funkce daného paratextu (wozu?).  

      Podle kritéria času rozlišuje Genette paratexty  prvního vydání a vydání pozdějších, 

tj.časné, pozdní, dodatečné, posmrtné a předsmrtné. Kritérium hmoty, látky  (kritérium formy 

vydání) rozvolňuje hranici paratextů téměř poststrukturalisticky do nekonečna, neboť sám 

Genette říká: „Ještě to sice není ten text, ale právě to je  text “138. Na jedné straně spojuje 

Genette psanou formu s knižní materiálností, na druhé straně však připouští také ústní texty či 

dokonce fakta, jako je např. pohlaví autora. Genette  tak rozlišuje typy textové, tj. písemné, a 

ústní, případně verbální či neverbální.  První dva  neverbální typy – ikonický (sem patří např. 

ilustrace) či materiálový (vše, co patří do kompetence typografie) jsou relativně pevně dané, 

avšak třetí typ – faktový – zahrnuje vše, co není vytištěno, ať jde již o verbální či neverbální 

                                                 
134 Německá knihověda striktně rozlišuje pojmy Waschzettel a Klappentext.  Waschzettel je přeloženo  dle 
Siebenscheinova slovníku  nakladatelské návěští o vydání knihy a existuje mimo knihu. Klappentext jsou texty 
většinou propagačního či informativního charakteru a jsou umístěny  na knižní obálce. Chyby lze nalézt i 
v německých publikacích , např. v publikaci Lexikon des Bibliothekswesens od autorů Kunze a Rückla.  
Domnívám se, že chyby v překladu z francouzštiny do němčiny v díle Paratexte se dopustil i Dieter Hornig, 
neboť Genettova charakteristika prvku Der Waschzettel odpovídá spíše pojmu Klappentext. V díle Palimpsest 
jsou totiž uvedeny oba dva texty, v knize Paratexte již pouze jeden.  
135 Genette, G.: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt am Main 1993, s. 11. 
136 Řec. peri- „okolo“. In: In: Mareš, P.: Průvodce světem paratextů. Česká literatura, 41, 1993, č. 5, s. 581. 
137 Řec. epi- „nad, při“. In: In: Mareš, P.: Průvodce světem paratextů. Česká literatura, 41, 1993, č. 5, s. 581. 
138 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1993, s. 14. 
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prvek, jsou to fakta, je to holá existence, která se vztahuje ke knize nebo autorovi, je veřejně 

známá a vstupuje do procesu literární komunikace, zvláště fáze recepce (může to být např. 

vzpomínka na uvedenou cenu v knize, na věk autora či datum vydání).  Nünnigovy úvahy o 

genettovském pojetí  paratextů  se dotýkají zvláště neostré hranice mezi texty, a to jak vně 

díla (např. hranice díla vůči literárněvědnému komentáři) či uvnitř díla  (např. u dramatu 

hranice díla a scénických či režijních poznámek) a dále i vůči fenoménu tzv. rámce. Nünnig 

proto navrhuje definovat paratexty úžeji , a to jako speciální případ literárního rámce139 ze 

strany tvůrce140 . Takový rámec by byl na rozdíl od ostatních rámcových forem verbální a 

omezoval by se interně vůči dílu na texty, které jsou vně „vlastního díla“ a které by bylo 

(teoreticky) možné oddělit od paratextů. Externě vůči dílu by se rámec omezoval na texty 

autorizované od autora141.  

     Podle kritéria původce textu rozlišuje Genette paratexty autorské, editorské („oficiální“) či 

alografické (napsané třetí osobou, ale autorem odsouhlasené). Podle kritéria příjemce textu lze 

rozčlenit paratexty na veřejné (např,. titul), čtenářsky specifické (např. předmluva určená 

jednotlivci či skupině čtenářů) a osobní ( určené známým nebo neznámým osobám). Podle 

kritéria funkce, tj. illokutorního působení (Nünnig – míra reality či fikce), jsou paratexty 

děleny na texty, které přinášejí „čistou“, pravdivou, autentickou informaci, a to záměrně či 

prostřednictvím autorské či editorské interpretace anebo vyplývají např. ze „závazku“ autora 

či slibu autora sdělit příjemci pravdivé skutečnosti. Dalšími subtypy jsou paratexty fiktivní či 

„apokryfní“, tj. mylně připisované. 

     Koncept Genettova třídění paratextů je v západoevropské literární vědě dobře etablován 

nejenom v literární komunikaci, ale i v oblasti filmu, internetu, televize a dalších oblastech.       

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Rámec charakterizuje Nünig v užším slova smyslu jako část literárního díla, která se nachází na vyšší fikční 
rovině a do níž je podle pravidel vložena podřazená rovina. V dalším smyslu literární rámec může popisovat 
rozdílná označení či přiřazení, jež náležejí rovněž vyšší rovině. Rámce v širokém slova smyslu může vytvářet či 
odahlovat sám recipient, mohou vystupovat  v kontextu díla, či k dílu samému patří nebo jsou k němu 
bezprostředně připojeny (např. paratexty). In: Nünnig, A.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006, s. 655. 
140 Nünnig, A.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006, s. 584. 
141 Nünnig, A.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006, s. 584. 
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2.6. Sekundární knižní texty v německé literární vědě  

 

     Počátky bibliologie142 jako samostatného vědního oboru v německy mluvících zemích143  

mají kořeny již  v 18. století, a to například významným počinem  Martina Schrettingera a 

jeho  knihy „Versuch eines vollständigen Lehrbuches des Bibliothekswissenschaft oder 

Anleitung zur vollständigen Geschäftsführung eines Bibliothekars144. Vznik univerzitních 

pracovišť145 v padesátých letech dvacátého století  a systemizace bibliologie146 v roce 1955 

v Kölnu položily pevné základy knihovědy jako samostatného vědního oboru v systému 

společenských věd . Systemizace G. Sichelschmidta z roku 1963 již zařazuje do bibliovědy i 

sociologii knihy147. D. Kerlen rozlišuje pět vývojových fází studia knihy148. Počáteční 

ovlivnění masmedia-effects-reserch, jež přišlo z USA a přineslo ve 40.- 60. letech 20. století 

pojetí knihy jako dlouhodobého média nastala v 60. a 70. létech doba výzkumů 

komunikačního procesu včetně jeho hlavních dominant – kvality textu, intence autora, 

čtenářského profilu. Třetí fáze začala tzv. neutrálním  zkoumáním působení knihy včetně 

teorie učení a postupně přešla k dalším oblastem literární vědy, jež byly zaměřeny především 

na praxi, a to vnější faktory knižního trhu. Osamostatnění oboru knihověda  a soustředění se 

na objekt knihy jako instrumentu zprostředkování  umožnilo rozvoj recepční estetiky. 

V pátém období došlo k transformaci knihovědy  jako zkoumaného oboru, což bylo mimo jiné 

zapříčiněno i nástupem nových technologií do komunikačního procesu a „znovuobrody“ textu 

mezi ostatními médii. Dominantními tématy jsou např. kvalita textu, intence autorů, čtenářský 

profil či sociální aspekty literární komunikace.  

                                                 
142 Něm. Buchwissenschaft.   
143 Jedná se o země tzv. západního bloku. Knižní věda se v bývalé NDR vyvíjela podobně jako v ostatních 
socialistických státech. Důkazem je např. publikace A. Kapra Buchgestaltung z roku 1963, v níž autor  určuje 
prvotní roli knihy coby nositelku vzdělání. Charakter knihy jako zboží vnímá až jako roli druhořadou. Opačně je 
tomu tak dle Kapra v období kapitalismu. In.: Kapr,A.: Buchgestaltung. Dresden 1963, s. 11. 
144 Grundmann, H.: Von der Notwendigkeit und Möglichkeit einer Aallgemeinen Buchwissenschaft. In: Wenig, 
O.: Wege zur Buchwissenschaft. Bonn 1966,s. 401. 
145 Specializovaná pracoviště vznikala např. v těchto městech : Mainz , München, Köln, Frankfurt am Main, 
Monster, Göttingen, Berlin, Erlangen – Nürnberg. 
146 Např. pod číslem 095 byly zařazeny  knihy s pozoruhodnými (bemerkenswerten) vazbami, pod číslem 655.55 
to byly inzeráty (Anzeigen) ke knihám. 
147 Buchsoziologie 1. Verhältnisse zwischen Buch und Leser 
                             2. Publikums wirkung und Erfolg 
                             3. Literarische Geschmacksbildung und Interesenwandel 
                             4. Einzelne Lesergruppen 
In: Grundmann, H.: Von der Notwendigkeit und Möglichkeit einer Aallgemeinen Buchwissenschaft. In: Wenig, 
O.: Wege zur Buchwissenschaft. Bonn 1966,s. 411. 
148 In: Kerlen, D.: Buchwirkungsforschung – Vermessung eines Forschungsfeldes. In: Buchwissenschaft und 
Buchwirkungsforschung. Leipzig 2000,s. 100-103. 
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        Z výše uvedeného je již patrné, že pozornost zvláště německé literární  vědy 

sekundárním knižním textům má poměrně dlouhou tradici, což dokládají i četná slovníková a  

encyklopedická díla149 či monografie150, jež se  zabývají celou oblastí knihovědy, a to 

především z pohledu mediálněkomunikačního. Uveďme například  rozsáhlý dnes již  

sedmidílný Corstenův Lexikon des gesamten Buchwesens, který vychází od roku 1985 a 

předmět knihy definuje z pohledu vnější formy jako písemné a tištěné dílo, které se skládá 

z prázdných, popsaných, potištěných či ilustrovaných listů, jež jsou sešity a sevřeny vazbou 

nebo obálkou. Mezi základní funkce knihy patří pojetí knihy jako média – nosiče informace, 

zprostředkování grafických symbolů (písmo, znak, obraz), myšlenek a skutečností ze všech 

oblastí společenského a přírodního bytí, zvláště literatury, vědy a umění. Kniha je nejstarší  

kulturněhistoricky významné médium přenosu a rozšiřování duševního projevu slovem i 

obrazem151. Silbermannův Handwörterbuch der Massenkommunikation und Medienforschung  

se při charakterizování  knihy opírá o definici instituce  UNESCO. Kniha je  dle něj 

neperiodicky vydávaná publikace, jež má minimálně 49 stran. Jako objekt – zboží je 

charakterizována manipulovatelností, trvanlivostí a způsobem výroby. Jako médium má 

funkci komunikativní, protože je nositelem informace, edukace, kulturních i fantazijních 

informací, funkci sociální, neboť je nositelem sociální integrace a uvědomění, a funkci 

psychologickou, protože je památkou i  nástrojem myšlení, oporou snů a fantazie152. 

Schanzeho Metzler Lexikon Medientheorie, Medienwissenschaft z roku 2002 definuje knihu 

jako materiální a fyzický objekt, jako produkt určitých výrobních postupů, jež je  nositelem 

znakových významů v procesu knižní a mediální komunikace153. Rautenbergové Reclams 

Sachlexikon des Buches z roku 2003  z obecného pohledu definuje knihu jako 

materiálněfyzický objekt nebo elektronické paměťové médium, jako produkt ruční či strojové 

výroby, jež se skládá z nosného materiálu (popsaná či potištěná látka) a na něm nanesených 

jazykových a obrazových znaků. Kniha (a současně i všechny její části) má zároveň i  funkci 

nositele znaku, a to nejen jazykového či číselného.  Úlohou knihy je informovat a 

komentovat, zobrazovat a bavit.  

      Rautenbergová se rovněž  zmiňuje o tzv. dvojím charakteru154, a to knihy jako  textu (duše 

- Geist)   a knihy jako  produktu (zboží - Ware)155, které je  diferenciačním kritériem knižního  

                                                 
149 Zde odkazuji na seznam použité literatury. 
150 Uveďme například publikaci U. Rautenbergové  a D. Wetzela Buch z roku 2001. 
151 Corsten, S. und Kol..: Lexikon des gesamten Buchwesens I-VI. Stuttgart 1985, 1989, 1991, 1995, 1999, 2003, 
2007, s. 568. 
152 Silbermann, A.: Handwörterbuch der Massenkommunikation und Medienforschung. Berlin 1982, s. 42. 
153 Schanze, H.: Metzler Lexikon Medientheorie, Medienwissenschaft. Stuttgart – Weimar 2002, s. 38. 
154„ Books are different“. In: Rautenberg, U.: Wetzel, D.: Buch. Tübingen 2001, s. 63-64. 
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trhu a trhu s ostatním zbožím a zároveň podmiňuje i specifickou roli institucí knižního 

obchodu jako nositele kultury, nikoliv tedy pouze svoji  tradiční roli jako součást 

hospodářství. Současně knižní trh156 takto přebírá svůj díl zodpovědnosti na obsahu své 

materiální produkce. Zodpovědnost není pouze v rovině autorské či tematické (výběr a 

produkce tvorby konkrétního autora), ale i v rovině ideologické, cenzurní, kulturní, vzdělávací 

i ekonomické. Pokud tedy Hodrová vnímá obal knihy jako prostor, který může být pojat 

reklamně atraktivně i vydavatelsky modifikovaně157, pak německá literární věda ( např. 

Rautenbergová, Dähne, Buhrfeindová) tento prostor pojímá mnohem šířeji  a  myšlenkově 

důsledněji. Idea „Das Buch als Ware“158 je tedy významně  promítána do pojetí současné 

německé literární knihovědy a určuje perspektivu zobrazení i dalších, nejen námi sledovaných 

sekundárních knižních, textů.  Kniha jako zboží je v německé knižní vědě definována 

Kliemannem již v roce 1937. Třídimenzionální charakter ( materiál a cena, účel použití, 

způsob použití), jednorázová koupě, rozličná životnost knihy, zcela netypický charakter zboží 

– půjčování, právní ochrana, orientace výrobce na zákazníky, životně nedůležitá spotřeba či 

kniha jako objekt masové produkce jsou hlavními atributy tohoto specifického výrobku. 

Kliemann zdůrazňuje i význam sekundárních knižních textů – přesněji knižního titulu („Titul 

knihy mluví“159).   Akt „zbožnění“ knihy nepochybně souvisí také se situací na knižním trhu 

v německy mluvících zemích, jež je zahlcen a přeplněn kvantitou knih, vydavatelství, autorů i 

informací o knize (srovnej s „chaosem“ v české literární produkci devadesátých let). „Knihy 

jsou jiné, nejsou normální zboží, jsou také ještě „kulturou“ a mají oproti cvičkám či 

čokoládovým tyčinkám  společenskou funkci, s níž jsou spjaty. A to je společensky důležité. 

Kniha je základem a projevem duševního života,“ říká Buhrfeindová160. Estetické působení i 

komerční zájmy se střetávají  společně v jediném textu, koexistují vedle sebe, navzájem na 

sebe působí a ovlivňují se. H. Dähne říká, že právě první kontakt čtenáře s knihou je 

realizován prostřednictvím knižní obálky a jejích jednotlivých částí – jménem autora, titulu a 

působení vizuální dimenze knihy. Jméno autora osloví kulturně vzdělaného příjemce, titul a 

především vizuální výstavba knihy vstupuje do emocionální  komunikace s recipientem. 

                                                                                                                                                         
155 Rautenberg, U.: Reclams Sachlexikon des Buches. Stuttgart 2003, s. 82-85. 
156 U. Rautenbergová vnímá knižní trh v širším slova smyslu jako výrobu a distribuci  spisovných 
(schiftsprachlichen) produktů, jež jsou spjaty s materiálním nosičem. Patří sem tištěné knihy, audiovisuální i 
digitální nosiče. Knižní trh je spjat i s vztahy duchovními, ekonomickými a sociokulturními. In: Rautenberg, U.: 
Wetzel, D.: Buch. Tübingen 2001, s. 62. 
157 In: Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 183. 
158 Kniha jako zboží. 
159 Kliemann, H.: Die Werbung für das Buch. Stuttgart 1937, s. 21. 
160 In: Buhrfeind, A.: Der Börseverein des Deutchen Buchhandles und die Verteidigung der Preisbindung. 
Handbuch Lesen. Im Auftrag der Stiftung Lesen und der Deutschen Literaturkonferenz. München 1999, s. 464. 
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Dähne rozlišuje dva typy komunikace díla se čtenářem – smyslovou, jež oslovuje především 

emocemi, a intelektuální, jež se zaměřuje na obsahovou, případně čtenářsky empirickou 

stránku díla. Ve smyslové komunikaci  jsou  podstatné smyslově vnímatelné komponenty 

knihy, k nimž patří např.  formát (příjemný a „pohodlný“), váha (odpovídající očekávání), 

haptická kvalita, větná stavba („čtenářsky přátelská“), rozsah knihy, vůně. Do intelektuální 

komunikace se zapojuje  především jméno autora, zadní strana obálky či text na záložce 

(zkrácený obsah knihy, emočně působící ukázka textu, superlativní hodnocení knihy, 

doporučení významnou osobností či institucí)161. 

     Pojetí knihy jako nositele transferu textů a obrazů v ručně psané, tištěné či elektronické 

formě  opírá Rautenbergová o tři základní premisy: text neexistuje nezávisle na své 

materialitě („Čteme knihy, ne texty“), existují různé rozdílné individuálně a historicky 

podmíněné recepční  přístupy („Nemění se kniha, ale hlavy čtenářů“), kniha jako  médium 

není získána jako pomyslný cíl, ale je koupena jako zboží162.Uveďme například studii163 o 

norimberském vydavatelství Hanse Folze, v níž Rautenbergová analyzuje produkci právě 

prostřednictvím „obchodních“ aspektů knihy, k nimž se řadí např. „vstupní“ výstavba knihy 

(titulní list aj.) formát  a rozsah knihy, řádkování na stránce a ilustrace.   

     Také H. Kröhl vychází  rozsáhlé  studii Der Buchumschlag als Gegenstand164  ze stejných 

východisek. Knižní obálku165 vnímá jako nejdůležitější prvek knižní reklamy, bez něhož by 

dnes kniha nemohla být prodána. Knižní obálku vnímá jako prostor, v němž se střetává pět 

odlišných skupin – autor, nakladatel, producent, knihkupec a čtenář, přičemž zvláštní 

pozornost je věnována čtenáři  a jeho potřebám a jemuž jsou podřízeny všechny funkce knižní 

obálky. V modelu komunikačního procesu uvádí Kröhl vztah  následujících subjektů166: 

 

                  

  komunikátor  výpověď  médium  Recipient   

                  

 

                                                 
161 Dähne, H.: Das Buch als Ware. In: Rowohlt, R.: Kursbuch. Berlin 1998, s. 71. 
162 Rautenbergová, U.: Wir lesen Bücher, nicht Texte. In: Buchwissenschaft und Buchwirkungsforschung. 
Leipzig 2000,s. 33-36. 
163 Rautenbergová, U.: Das Werk als Ware. Der Nürnberger Kleindrucker Hans Folz . 
In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 24 (1999), č. 1, s. 1-40. 
164 Knižní obálka jako věc, předmět, objekt. 
165 Knižní obálku zde nepovažujeme za sekundární knižní text, ale vnímáme ji  jako určitý prostorově i 
materiálově ohraničený prostor, v němž dochází ke koexistenci a vzájemné interakci sekundárních knižních 
textů.  
166H. Kröhl ji nazývá orintační funkcí (Orientierungsfunktion). In: Kröhl, H.: Der Buchumschlag als Gegenstand 
kommunikationswissenschaftlicher Untersuchungen. Mainz 1980,s. 4. 



 58 

     Model ukotvuje v procesu komunikace prostor a funkce knižní obálky167: 

 

          

komunikátor výpověď    médium recipient   situace  

          

autor informace, knižní obálka čtenář knižní obchod 

vydavatel kterou obálka       

tvůrce zprostředkovává        

          

průzkum 

obsahová 

analýza, deskriptivní průzkum, Průzkum 

relevantní 

skupiny experiment  přístup: experiment Experiment 

  zkoumající 
historické 

způsoby  zkoumající Zkoumající 

  zprostředkování  sledování efekt upoutání efekt upoutání 

  informace   pozornosti Pozornosti 

          

 

 

     Současná obálka syntetizuje  vedle informativní 168, propagační, estetické  a případné 

ochranné funkce i funkci prestižní169, jež je přítomná teprve v posledních letech a je reakcí 

také na zvyšující se komercializaci  a konkurenci literatury. Podle výzkumů mezi čtenáři a 

nakladateli, který H. Kröhl vedl na konci sedmdesátých let, jsou nejdůležitějšími faktory 

knižní obálky identifikace charakteru knihy, informace o obsahu a upozornění na knihu. 

Stimul k nákupu, umístění titulu, příslušnost k určité řadě, znalost programové nabídky či 

informace o nakladatelství jsou až dalšími, méně významnými aspekty knižní obálky. 

Estetický faktor obálky se umístil v tomto průzkumu až na posledním sedmém místě. Zároveň 

je nutné zdůraznit, že informativní funkce obsahuje takové persuasivní aspekty komunikace, 

které vycházejí z potřeb příjemce, a je tedy rovněž jakousi skrytou propagační funkcí. 

                                                 
167 H. Kröhl ji nazývá orintační funkcí (Orientierungsfunktion). In: Kröhl, H.: Der Buchumschlag als 
Gegenstand kommunikationswissenschaftlicher Untersuchungen. Mainz 1980,s. 5. 
168 H. Kröhl ji nazývá orintační funkcí (Orientierungsfunktion). In: Kröhl, H.: Der Buchumschlag als 
Gegenstand kommunikationswissenschaftlicher Untersuchungen. Mainz 1980,s. 77. 
169 Ve smyslu mít, číst či znát určenou knihu, a tím přináležet k určité skupině lidí a ztotožnit se s jejími principy 
chování a jednání. Např. postoj: Jsem IN, protože jsem četl (znám, vlastním) knihu XY. Jsem OUT, protože jsem 
knihu XY nečetl (nemám ji,, neznám ji), a proto nejsem schopen sdílet společný (většinou identický) názor na ni, 
a tím i na svět okolo sebe.  
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Emotivní složka takových informací má rovněž přesvědčovací charakter a je velmi 

frekventovaná u tzv. populární literatury (srov. s úvahami P. Liby). Aspekty nakladatelské 

identifikace ( přináležitost k určité ediční řadě, znalost nakladatelství, vizualizace a další 

komponenty image vydavatele v jeho marketingu) nabyly na důležitosti až v pozdějším 

období . Obálka jako prostředek propagace knihy  stojí však v popředí zájmu především 

vydavatelů . „Obálka je nakladateli vnímána jako propagační prostředek číslo jedna. 

Nepropaguje pouze knihu, ale je rovněž reklamním prvkem  v inzerátech, prospektech, 

plakátech…“ říká již v sedmdesátých letech D. Gitzel170. Výsledky Kröhlova výzkumu 

uvedené tvrzení potvrzují171. Volba reklamních prostředků obálky vždy závisí na situaci 

knižního trhu či konkurence, je odlišná u prvního a opakovaného  vydání knihy, předchozí 

mimoknižní propagaci apod., vždy však má úlohu motivovat k výběru propagovaného díla. 

Poněkud v pozadí zájmu stojí estetická a ochranná funkce obálky.  Funkce estetická je ve 

vnímání čtenářů překryta informačními aspekty obálky,tudíž i bývá  v následujícím aktu čtení 

čtenářem odňata pro svoji informační „prázdnotu“. Ochranná funkce obálky je dle Kröhlova 

výzkumu důležitější spíše pro čtenáře než pro nakladatele. Jakkoliv je dnes již tato funkce 

oproti minulosti překonaná, v kombinaci s ostatními funkcemi a dominantní reklamní je 

utvrzením vnímání knihy jako objektu s vlastnostmi masového  zboží. Samotná grafická 

realizace obálky je spojena s uměním a umělci, jež se věnují často volné tvorbě172, a  vždy 

vazebně spjata s obsahem a charakterem knihy. Významová jednotnost uvedených čtyř 

funkcí173 obálky spolu  s dalšími komponenty, k nimž patří např. vizualizace174 informace, je 

základní vlastností nakladatelského textu, jež stojí mezi primárním textem (autorem, knihou) 

a čtenářem. Tato jednotnost vzbuzuje v recipientovi jistá očekávání 175, jež by však neměla 

být výrazně odlišná od  pozdějšího čtenářského prožitku.“Adekvátnost“ obálky je tedy závislá 

na schopnostech nakladatele vnímat potřeby a predispozice předpokládaného recipienta.  

     Reklamním aspektům knihy v procesu literární komunikace je věnována značná pozornost 

i v dalších dílech, zaměřených především na nakladatelskou činnost (např. Kliemann, Kallich,  

                                                 
170 In: Gitzel, D.: Der Buchumschlag: ein kleines Plakat. In: Format. Zeitschrift für verbale und visuelle 
Kommunikation 13, č. 6, 1977, s. 15. 
171 Přes 60 procent nakladatelů vnímá obálku jako rozhodující prvek, často dokonce základ,tvorby reklamy. In: 
Gitzel, D.: Der Buchumschlag: ein kleines Plakat. In: Format. Zeitschrift für verbale und visuelle 
Kommunikation 13, č. 6, 1977, s. 81. 
172 Zde odkazuji k historii knihy. 
173 O funkcích obálky obdobně uvažuje i např. Schauer, , Cohnen, , Schauss, Rosner, Hochuli, Kapr (jeho úvahy 
jsou ovliněny marxistickou teorií) apod.  
174 Např. typografie, volba barev, typ ilustrace, kompozice obálky apod. Pfeiffer-Belli uvádí dále i autorský 
rukopis či ustálenou  grafickou výrazovost knižních řad. In: Pfeiffe – Belli, E.: Gebrauchsgraphik, vol. 31, 1960, 
č. 9 , s. 8-10. 
175 Srov. s horizontem očekávání H. R. Gausse. In.: Jauss, H. R.: Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt 
am Main 1970, s. 8. 
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Bartels, Woll, Behm, Heinold, Röthlingshöfer, Schauer, Heinold), ale i samotný akt čtenářství 

(např. Meyer176, Schütte177 a další). Zvláště Röthligshöferovo dílo Kauf! Mich! Jetzt!178 Die 

besten Werbestrategien für Autoren und Selbstverleger. (již sám titul a podtitul 

předznamenává zaměření knihy) je orientováno výrazně na knihu jako obchodní artikl a zcela 

opomíjí primární text či estetickou funkci knihy. Autor říká, že titul knihy je rozhodující pro 

obchodní úspěch, podtitul přináší další informace o obsahu knihy, obálka nabízí další 

možnost, jak zprostředkovat příjemci obsah knihy, záložkové texty či zadní strana knihy jsou 

rozhodně „prodejními“ texty číslo jedna. Je třeba je psát krátce, srozumitelně,  texty musí 

vzbuzovat zvědavost, atraktivitu, emoce. Předmluva není bezpodmínečně nutná,  pseudonym 

- zvláště nápaditý – žádoucí179. Reklamní poselství (vzkaz)180   je mnohem důležitější než 

obsahový údaj o knize. Reklamní vzkazy jsou zaměřeny na potenciálního čtenáře a mají 

působit tak, že čtenáři prozrazují, jaký užitek mu koupě knihy přinese. Užitek zákazníka je 

tedy středobodem veškerého dění.181  Tento do určité míry extrémní příklad dokumentuje 

zesilování a zvýznamňování role sekundárních knižních textů, jež v některých případech 

mohou zbavovat knihu jejích specifických funkcí.  

          Kontinuální pozornost problematice knižních paratextů potvrzují i rozsáhlé studie o 

literárním titulu díla (Rothe182) a textech na knižních záložkách (Gollhardt)183. V první z nich 

Rothe velmi detailně sleduje podobu názvu díla, vymezuje jejich funkci, mapuje historii a 

paratexty s titulem těsně spjaté. Mezi základní funkce titulu patří funkce metajazyková, 

estetická, phatická, apelační, významová a referenční. Do aktivní komunikace s potenciálním 

příjemcem vstupují především tyto tři – phatická jako zprostředkovatel, apelační jako 

reklama, referenční jako informace o textu.  

     Idea reklamní „povinnosti“ působení záložkových textů se objevuje i v Gollhardtově 

studii. Gollhardt se opírá o další autory, kteří již před ním tuto myšlenku rozvíjeli již v 60. 

letech (např. Otto F. Best, Ludwig Muth, H.F.J.Kropff). Sám autor tuto exkurzi uzavírá 

                                                 
176 In: Meyer, R.: Lesen als Mittel der Welterfahrung. In: Lesen und Leben.Frankfurt am Main 1975,s. 213. 
177 Schutte, J.: Einführung in die Literaturrinterpretation. Stuttgart-Weimar 2005. 
178 Röthlingshöfer,B.: Kauf! Mich! Jetzt! Die besten Werbestrategien für Autoren und Selbstverleger. Konstanz 
2004. 
179 Röthlingshöfer,B.: Kauf! Mich! Jetzt! Die besten Werbestrategien für Autoren und Selbstverleger. Konstanz 
2004, s. 33-42. 
180 Werbebotschaft. In.: Röthlingshöfer,B.: Kauf! Mich! Jetzt! Die besten Werbestrategien für Autoren und 
Selbstverleger. Konstanz 2004, s. 22. 
181 Röthlingshöfer,B.: Kauf! Mich! Jetzt! Die besten Werbestrategien für Autoren und Selbstverleger. Konstanz 
2004, s. 22. 
182 Rothe, A.: Der literarische Titel. Funktionen, Formen, Geschichte. Frankfurt am Main 1986. 
183 In: Gollhardt, H.: Studien zum Klappentext. Frankfurt am Main 1966, s. 2113-2115. 
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konstatováním důležité fáze, důležitým faktorem v procesu literární komunikace184. K popisu 

a třídění jednotlivých typů záložkových textů autor využívá dynamiky procesu literární 

komunikace a vzájemné interakce textu, intertextu, jazyka, čtenáře, autora i díla samého. 

     Rovněž německá knižní věda se pokouší o ukotvení paratextů v systému literární 

komunikace, jak je patrné z diagramu W. Wernera185: 

 

                                                        rámec v beletrii 

                                                      (Framing Fiction) 

 

čtenář – základní rámec                                                                     (kon)text – základní rámec 

 

                                      rámec kontextu                                             rámec textu 

                                      (vně díla)                                                      (uvnitř díla) 

                                 verbální i nonverbální 

 

 

                   nonverbální rámec                                                         verbální rámec 

                 (celkový a částečný) 

                   - kniha jako věc 

                   - ilustrace (intra i extrakomp.) 

 

 

              paratextový rámec                                                       intratextový rámec 

            (celkový i částečný) 

              vnitřní ----vnější 

              intra i extrakomp. 

 

 

                                                                  celkový rámec                             částečný rámec 

                                                   (např. začátek/konec pohádky)      (např. komentář části textu) 

 

                                                 
184 In: Gollhardt, H.: Studien zum Klappentext. Frankfurt am Main 1966, s. 2115. 
185 Wolf, W.: Framing Fiction, Reflections on a Narratological Concept and an example:Bradbury, Mensonge. 
In: Grenzüberschreitungen: narratologie im Kontext. Tübingen 1998, s. 107. 
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     Z přehledu nejzávažnějších teoretických konceptů je patrné, že základem evropské knižní 

vědy jsou německé, polské a francouzské přístupy k uvedené problematice. Metodologická 

východiska této práce proto vycházejí především z těchto postupů.   
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3. Vymezení sekundárních knižních textů 

 

3.1. Základní terminologie 

     Rozpravy o paratextech, jež probíhaly v jednotlivých národních kulturách izolovaně a  

nestejnoměrně, zapříčinily terminologickou nejednotnost a rozkolísanost, což je patrné i 

z následujícího přehledu: 

typ textu   Popovič Hodrová Ljachov Genette 

kniha, grafika, 
formát 

sekundární 
knižní text 
neverbální   rámec A 

významová a 
materiálně 
konstruktivní 
složka nakladatelský peritext 

typografie - 
písmo, sloupce, 
odstavce      

významová a 
zraková složka   

záložkové texty 

sekundární 
knižní text 
verbální metatext rámec B,Ba 

reklamně 
propagační 
složka   

Předmluva, 
motto, citát        text?  autorský peritext 

rukopisné 
poznámky  prototext rámec Ca, Cb     

text primární text   hlavní text 
 
text text 

doslov, 
poznámky 

sekundární 
knižní text 
verbální   rámec B, Bb  text?  peritext 

texty mimo knihu 
- recenze, kritiky, 
interpretace, 
ohlasy, 
internetové 
stránky, překlady 

sekundární 
mimoknižní text 
veřejný metatext rámec X překlad?   epitext veřejný 

texty mimo knihu 
- dopisy, formy 
privátní 
interpretace 

sekundární 
mimoknižní text 
soukromého 
charakteru       epitext soukromý 

kniha - např. 
datum vydání literární život       epitext faktický 

autor - např. věk literární život         

besedy, autorská 
čtení, výstavy, 
literární vzdělání literární život       epitext faktický? 
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     Z tabulky je zřejmé, že nejpropracovanější systém paratextů vznikl na sklonku 

osmdesátých let ve francouzském prostředí a v následujících letech byl s drobnými výhradami 

převzat i v dalších literárních vědách, zejména německé, která genettovský model plně 

převzala a přenesla i do dalších mediálních oblastí186.  Z předchozích pojednání vyplývá, že 

základní identifikačním kritériem sekundárních nakladatelských textů musí být  hledisko 

prostorové.  Zkoumaným textem této práce  je tedy takový text verbální a výjimečně 

neverbální povahy, jenž obklopuje či vyplňuje text primární a současně je nedílnou součástí 

fyzické existence knihy. Ostatní kritéria  - časové, materiality, pragmatické, funkční – jsou  

zde považována za subkritéria, prostřednictvím nichž lze dále charakterizovat a selektovat 

jednotlivé skupiny sekundárních knižních textů.  

 

       Další kapitoly práce  jsou věnovány analýze jednotlivých typů knižních paratextů 

v českém prostředí v devadesátých letech dvacátého století. Východiskem přístupu 

k jednotlivým knižním textům  je již zmíněné pojetí francouzského literárního vědce G. 

Genetta, který v  díle Paratexte (Das Buch vom Beiwerk des Buches)187  člení veškeré knižní 

texty  na tzv. nakladatelské peritexty (formát, řada, obálka a příslušenství, titulní stránka a 

příslušenství, sazba a volba materiálu), jméno autora, titul, poznámku, věnování, motto, 

předmluvu a mezititul. Jeho strukturalistický přístup však nedokáže postihnout dynamičnost 

procesu paratextualizace (uveďme například funkční variantnost  jména autora), v jeho 

typologii dále dochází k překrývání a vrstvení jednotlivých druhů knižních paratextů 

(například titul díla může být umístěn na přední desce knihy, na titulní stránce, na záložce, ale 

i uvnitř knihy, v záhlaví stránky i jako název kapitoly – pokaždé však plní jinou funkci188, 

některé peritexty mohou být jak knižními texty autorskými, tak i nakladatelskými189), naopak 

jiné druhy knižních paratextů v typologii zcela chybí (např. záložkový text a jeho subtypy, 

identifikační slogany persuazivního charakteru, propagační texty například o další produkci 

nakladatelství, spolufinancování knihy, možnostech fyzického získání knihy, reklama apod.) 

                                                 
186 V západní literární vědě jsou  známé úvahy Kreimeierovy, Stanitzekovy a dalších o paratextualizaci ve filmu, 
hudbě a výtvarném umění. Uveďme např. sborník Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen z roku 2004 či Text 
and Paratext in Media z roku 2005. 
187 In: Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989. 
188 Na tuto možnost G. Genette sice ve svém díle upozorňuje, avšak jeho třídění neumožňuje detekovat funkční i 
významové proměny příslušného peritextu. 
189 Například titul díla, většinou považovaný za autorský knižní paratext, je v určitých typech děl peritextem 
nakladatelským. Tímto dílem je například posmrtně uspořádaný výbor z díla či vydání spisů slučujících v jedné 
knize více autorových samostaně vydaných textů apod. Nakladatelským peritextem je tedy i název takového 
výboru, jenž je převzat z části díla (např. básně nebo povídky). Obdobně lze klasifikovat i další typy původně 
autorských  peritextů (motto, dedikace), kterými nakladatelství „obkládá“ primární text  a jsou součástí knihy 
vydané posmrtně.  
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či jsou směšovány ( například verbální a non-verbální součásti obálky). Soustředění se 

Genetta zvláště na peritexty vnímané často jako součást primárního textu je velmi zřetelné a 

pochopitelné vzhledem k předchozí autorově tvorbě. Genette dobře mapuje ve své statické 

podobě ty knižní paratexty, jež primární dílo obklopují nejblíže, nepatří  k vlastnímu 

autorskému dílu, ale až k fázi jeho interpretace. 

     Genettovo třídění paratextů tedy nabízí poměrně přehledný systém existujících peritextů 

v knize, jenž lze přijmout jako základní způsob popisu české paratextové praxe 

v devadesátých letech dvacátého století. V následující tabulce je uveden systém knižních  

paratextů, který vychází z genettovského třídění, ale je doplněn o další typy peritextů, které 

v knize sice existují a vstupují do procesu paratextualizace, ale Genettem  popsány nebyly: 

 

 

vnit řní paratext (peritext) vnit řní paratext (peritext) 

verbální  neverbální 190 

jméno autora formát 

titul knihy a mezititulky edice, řada 

dedikace (věnování) použitý materiál 

Motto typografie 

Předmluva titulní strana a příslušenství 

Doslov sazba a vydání 

názvy kapitol a mezititulky vizuální prvky  

poznámka    

Komentář  

nakladatelské texty v užším slova 

smyslu191  

 

 

      Mezi sledované peritexty jsou zařazeny následující texty (pokud se v textu vyskytují) -  

jméno autora, titul, věnování, motto, předmluva, doslov, poznámka, komentář a nakladatelské 

texty. Typologie  verbálních nakladatelských textů je v následující tabulce: 

 

 

                                                 
190 Všechny neverbální peritexty knihy jsou charakteru nakladatelského. 
191 Nakladatelskými texty v užším slova smyslu jsou  myšleny všechny knižní paratexty, které vznikly v redakci 
vydavatelství (např. obálkové a propagační texty, texty obsahující technické a vydavatelské údaje apod.). Od 
nakladatelských textů v širším slova smyslu se liší tím, že autorem je pracovník konkrétního nakladatelství.  
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                   verbální nakladatelské peritexty v užším slova smyslu 

obálkové texty záložkové texty 

  texty na vnějších stranách obálky 

propagační texty a 

reklama produkce nakladatelství 

  objednací údaje 

  reklamní texty 

prvky  otvírající text  všechny druhy soupisů (obsah, seznam pramenů, ilustrací a zkratek) 

rejstřík, registr 

 poznámky, komentáře 

  

další texty, které jsou v bezprostřední blízkosti textu (např. záhlaví kapitoly, 

titulek stránky)192  

texty obsahující technické 

a vydavatelské údaje 

povinné údaje - autor, titul, překladatel, jméno a adresa nakladatele, jméno a 

adresa tiskárny, rok prvního vydání, u překladů původní název díla a jméno 

původního nakladatele, ISBN 

  

nepovinné údaje - např. autor typografické úpravy, editor, autoři doslovu, 

poznámek, výtvarného scénáře, jazykové úpravy, jméno odpovědného 

redaktora, výtvarného a technického redaktora, počet stránek, pořadové 

vydání v nakladatelství, edice a číslo v edici, vydání, doporučená cena, 

náklad 

  další údaje - spolufinancování, projekty 

texty čtenářské reflexe ocenění v soutěži apod. 

 

       Z  nakladatelských peritextů je  pozornost věnována  textům na obálce knihy a 

propagačním  (jiná produkce nakladatelství, způsob fyzického získání knihy) a  reklamním 

textům, případně textům čtenářské reflexe. Neverbální texty ( formát, ediční řada, písmo, 

papír apod.) jsou zohledněny selektivním způsobem v případě výrazné příznakovosti a 

zásadního vlivu na charakter souvisejících peritextů. Zvláštní pozornost je věnována  textům 

na obálce, jejichž existence je v genettovském systému nedostatečně popsána a utříděna193. 

Pozornost naopak není věnována  textům s technickými a vydavatelskými údaji (tzv. tiráž), 

jež jsou ze zákona povinné anebo bývají nakladatelstvím uváděny na základě tradice194 a 

                                                 
192 U. Rautenbergová do tohoto typu textů, jež vnímá pouze jako součást paratextů knihy, zařadila i tzv. taktilní 
texty (např. záložková stužka ). Autorka práce celou typologii zpřesnila a prvky otvírající text přiřadila na 
základě jejich původu k verbálním nakladatelským textům.  
193 Tím důvodem může být i relativně krátká doba působení nové funkce obálky. Změna ochranné funkce 
v propagační proběhla až v polovině dvacátého století. 
194 V. Pistorius ve své knize Jak se dělá kniha uvádí následující rozlišení údajů: 
Povinné údaje – autor, titul, překladatel, jméno a adresa nakladatele, jméno a adresa tiskárny, rok prvního 
vydání, u překladů původní název díla a jméno původního nakladatele, ISBN. 
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prvkům otvírajícím text (vyjma poznámek a komentářů), jejichž přítomnost ve sledovaných 

knihách buď nebyla detekována nebo existovala pouze v typizované nepříznakové podobě 

(např. obsah, vysvětlivky).. 

     Texty na obálce knihy, tj. texty na obou záložkách a vnějších stranách obálky jsou utříděny 

do sedmi  skupin (texty o autorovi, texty o díle, texty s technickými a vydavatelskými údaji, 

autorské,  referenční, propagační a vizuální texty). Jejich typologie je uvedena v následujícím 

přehledu: 

 

  typologie obálkových text ů 

texty o autorovi životopis autora 

  rozhovor s autorem 

  tvorba autora 

  jméno autora 

texty o díle o obsahu díla 

  citáty z díla 

  o zvoleném prvku díla (např. postavě) 

  o vzniku a  vnějších okolnostech díla 

  název díla 

texty s technickými a 

vydavatelskými údaji údaje o vydání (datum, místo apod.) 

 cena 

  název nakladatelství/edice/řady 

  informace o ilustrátorovi 

  informace o překladateli 

  adresa nakladatelství 

  ISBN 

   magnetický kód 

autorské texty sdělení autora (např. dopis, výzva) 

  rozhovor s autorem 

referenční texty názor třetí osoby 

propagační texty a reklama program nakladatelství/edice/řady 

 reklamní texty 

 

                                                                                                                                                         
Nepovinné údaje – autor typografické úpravy, editor, autoři doslovu, poznámek, výtvarného scénáře, jazykové 
úpravy apod., jméno odpovědného redaktora, výtvarného a technického redaktora , počet stránek, pořadové 
vydání knihy v nakladatelství, edice, číslo v edici, vydání, doporučená cena, náklad. In: Pistorius, V.: Jak se dělá 
kniha. Praha – Litomyšl 2003, s. 44. 
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     Obligatorní, technické  a vizuální texty opět nejsou předmětem analýza této práce, nicméně 

mohou být pozorovány, pokud jsou v těsné interakci s dalšími sledovanými typy obálkových  

textů.   

     Obálkové texty se mohou v knize nacházet v následujících pozicích: 

 

  obálkové texty   

strana 1 strana 2 a 3 strana 4 

titul díla texty ze str. 1 texty ze str. 1 

jméno překladatele biografická data biografická data 

Věnování bibliografická data bibliografická data 

Motto úryvek z knihy úryvek z knihy 

portrét autora text o knize text o knize 

podpis autora text o vzniku knihy text o vzniku knihy 

Ilustrace další díla další díla 

název řady/edice program edice/řady program edice/řady 

pořadí vydání reference o tvůrcích obálky 

název nakladatelství   reklamní texty 

adresa nakladatelství   reference 

reklamní texty   magnetický kód 

Cena    ISBN 

Datum     

 

     Uvedené prostorové umístění obálkových textů není  a nemůže být  úplné a ani 

dogmaticky aplikovatelné, ale vychází z pozorování autorky práce a pokouší se popsat 

nejfrekventovanější způsoby použití knižních paratextů. Nastíněný kvantitativní soupis 

peritextů je zde východiskem pro hodnocení nalezených knižních paratextů ve sledovaných 

knihách a umožní stanovit stav „života“ v obálkovém prostředí knihy. 

     Vraťme se však ještě k rozlišení knižních paratextů na autorské (auktoriální) a 

nakladatelské. Paušalizované členění peritextů ( ale ani epitextů) na autorské a 

nakladatelské195 není možné právě z důvodu již výše uvedených odlišných autorství některých 

peritextů, jakým je například titul díla, motto, věnování, případně i předmluva či doslov, a tím 

i případného znepřehlednění celé peritextové typologie. Knižní paratexty jméno autora, titul 

díla, věnování, motto, předmluva, doslov , komentář, obsah a poznámka budou sledovány 

                                                 
195 Řada zahraničních prací totiž rozlišuje peritexty autorské (titul díla, motto, věnování apod). a nakladatelské 
(edice, titulní stránka, obálkové texty apod.), aniž by zohlednila uvedené případy tzv. posthumen vydání. Pro 
popis originálních, tj. autorem odsouhlasených vydání, je toto rozlišení dostačující, u dále nakladatelsky 
upravovaných děl je však velmi nepřesné a zavádějící. 
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jako kategorie, v níž hodnocení autorství  bude subkritériem jejich popisu. Naopak čistě 

vydavatelské knižní paratexty (obálkové, propagační, technické aj.) budou typologizovány 

v rámci skupiny tzv. nakladatelských peritextů. 

      Další úskalí - polyvýznamovost některých knižních paratextů -  je příčinou možného 

zařazení do více kategorií – např. rozhovor s autorem je jednak informací o autorovi 

(nakladatelská selekce témat otázek), jednak je i sdělením autora o sobě samém (autorská 

selekce případných odpovědí).  

     Komunikativní charakter zvláště záložkových textů je detekován pomocí triády prvků 

literární komunikace, jež byla použita ve studii H. Gollhardta Studien zum Klappentext 

(1966) pro analýzu výběrové starší literatury, zachycující spíše počátky  a pouze některé 

příznakové rysy záložkové praxe. Trojí perspektiva (čtenář, autor, dílo) umožní tak postihnout 

dynamičnost svazku peritextů sledovaných děl a vzájemnou provázanost jednotlivých 

sekundárních knižních paratextů. 

     Bohatost „života“ knižních paratextů, umožňující nesčetnou variabilitu jejich působení,   je 

příčinou obtížně uskutečnitelného  pokusu utřídění a „zaškatulkování“ jednotlivých peritextů, 

což je primární  snahou analyticky založené autorky práce. Mnohými kritizovaná rozvleklost 

Genettovy studie je po zkušenostech autorky s modelovou skupinou českých peritextů 

důsledek teoretikova vnímání a posléze pochopení „vnitřního světa“ knihy, jeho zákonitostí, 

které jsou vyplňovány, ale vzápětí porušovány, jeho vazeb, které jsou upevňovány, aby 

posléze byly zpřetrhány, světa, v němž se střetává fiktivní a skutečné, nahodilé a záměrné, 

estetické i ekonomické. Systém knižních paratextů českých nakladatelství devadesátých let  

dvacátého století  je tedy nejen systémem komplikovaným vnitřně, tj. z podstaty peritextu 

samého, ale je vytvářen i vnějším chaosem tehdejší doby a  neexistence teoretického diskurzu.  

Vědomí ( a možná mnohdy i nevědomí) možností a účinku procesu paratextualizace je na 

jedné straně prvkem sjednocujícím paratextovou praxi českých nakladatelství, na straně druhé 

prvkem variujícím a odlišujícím jednotlivé snahy a pokusy o kontakt s potenciálním čtenářem.  

V analýze českých peritextů  nelze očekávat ani nic jiného. 

 

   

   V textu bude používána následující terminologie: 

  

Primární text – text autorský, výpověď psychofyzického subjektu o sobě samém a světě 

kolem. V některých pramenech je uváděn jako text zdrojový. 
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Sekundární text – text, jenž obklopuje text primární a přináší základní či doplňkové informace 

o díle jako celku. V literatuře je nazýván jako paratext  (poprvé G. Genettem), dalšími 

synonymickými názvy jsou např. ne-text či post-text . Sekundární text působí jako element 

zprostředkování, ovlivňuje očekávání, uspořádání, interpretaci a prodej díla. Vzhledem 

k obtížně stanovitelnému autorství budou všechny vybrané texty, pokud nebudou signovány, 

pokládány ve shodě s pojetím G. Genetta za tzv. nakladatelské texty, tj. texty, jež vznikly 

v nakladatelství ve fázi materiálního vzniku knihy – věci.  

 

Sekundární knižní text –  paratext, který je součástí díla – věci, tj. knihy. Též knižní paratext, 

knižní ne-text, peritext. Může být verbální či neverbální povahy. Obklopuje či v některých 

případech vyplňuje  autorský text. 

 

Sekundární mimoknižní text – paratext, který existuje mimo dílo – věc, knihu, ale je spjat 

s textem primárním v knize obsaženým. Epitext. Je opět verbální či neverbální povahy. 

Genetovské pojetí mimoknižních textů, jež  je široké a  zahrnuje například datum narození 

autora,  je v současné době  v západních kulturách  revidováno např. G. Stanitzekem. 

 

Autorský paratext/peritext – sekundární text, který je vytvořen autorem. Mezi autorské 

peritexty patří název díla, jméno autora, motto, dedikace, případně i signovaný úvod, doslov 

či poznámka.  

 

Nakladatelský (vydavatelský) paratext/peritext – sekundární text, který je  vytvořen 

nakladatelstvím. Mezi nakladatelské peritexty patří text na záložce a na zadní straně obálky, 

autorem nesignovaný úvod, doslov či poznámka a  další nakladatelské texty . Nakladatelským 

peritextem může být i další knižní paratext, jenž je obecně pojímán jako autorský (např. titul 

díla, motto, věnování, předmluva, doslov). Takovými peritexty je příslušenství knihy vydané  

a uspořádané nakladatelstvím po smrti autora. Neverbálními knižními paratexty jsou 

například volba formátu knihy, papíru, typografické úpravy apod. 

 

Další nakladatelské texty  – nakladatelské peritexty, např. informace o možnosti objednání či 

koupení knihy, nabídka knih vydavatelství, informace o ocenění knihy, ediční a vydavatelská 

poznámka apod., které jsou součástí bloku knihy. Lze je rozčlenit na technické údaje  a  
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vydavatelské údaje (povinné i nepovinné)196, ISBN, poznámky (ediční i vydavatelské), 

propagační texty (knižní produkce nakladatelství/edice/řady, reklama, inzeráty, výzva ke 

koupi), informační texty (ocenění, financování), název edice/řady. 

 

Paratextualizace – dynamický proces prostupování, proces působení sekundárních knižních 

textů na potenciálního příjemce primárního textu. Součástí paratextualizace jsou i interaktivní 

procesy na vnějším a vnitřním prahu rámce knihy. 

 

Rámec knihy – prostor, v němž dochází k procesu paratextualizace a je ohraničen fyzickou 

existencí knihy. V textu budeme tento prostor nazývat zónou paratextů, paratextuální zónou, 

paratextuálním rámcem.  Svým charakterem  se blíží spíše genettovskému pojetí chodby než 

pouhého prahu pro svoji hloubku i šíři a dynamičnost procesu v něm probíhajícího. Skládá se 

ze zóny v užším slova smyslu a dvou prahů (švů, membrán), jež jsou na obou koncích zóny.  

 

Vnější šev (práh, membrána) rámce knihy – prostor, v němž se setkává sekundární knižní text 

s mimoknižním světem. 

 

Vnitřní šev (práh, membrána) rámce knihy – prostor, v němž  dochází ke kontaktu 

sekundárních knižních textů a textu primárního. 

 

Pretextový knižní paratext – sekundární knižní text, který je v tzv. pretextové pozici, tj. svým 

umístěním i charakterem předchází četbě autorského textu. Mezi pretextové knižní paratexty 

                                                 
196 Povinné texty, které musí být v knize (zpravidla v tiráži) uvedeny, jsou: 

- autor, titul, překladatel 
- jméno a adresa nakladatele 
- jméno a adresa tiskárny 
- rok prvního vydání (je-li znám) 
- u překladů: původní název díla a jméno původního nakladatele 
- ISBN (pouze knihy opatřené ISBN). ISBN musí být normativně uvedeno v autorské tiráži. Často však 

bývá uvedeno také v tiráži technické. 
Nepovinné údaje uváděné v tiráži: 

- autor typografické úpravy 
- editor, autoři doslovu, poznámek, výtvarného scénáře, jazykové úpravy atd. 
- jméno odpovědného redaktora, výtvarného a technického redaktora 
- počet stránek 
- pořadové vydání knihy v nakladatelství 
- edice, číslo v edici 
- vydání 
- doporučená cena – /.../ 
- náklad - /.../ 

In: Pistorius, V.: Jak se dělá kniha. Praha 2003, s. 44. 
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patří například jméno autora, název díla, záložkové texty, předmluva, v některých případech i 

obsah aj. 

Posttextový knižní paratext – sekundární knižní text, který je v tzv. posttextové pozici, tzn. 

díky svému umístění v knize a charakteru textů je příjemcem čten   až po přečtení textu. Mezi 

knižní posttextové paratexty patří například poznámky, doslov, komentář apod. 

 

Párový knižní paratext – dvojice knižních paratextů, jejichž společná existence v knize je 

dána různými faktory – zvyklostí, zákonnou povinností, charakterem, umístěním apod. Mezi 

typické párové knižní paratexty patří např. jméno autora – název knihy, předmluva-doslov 

apod. 

 

Svazek paratextů – soubor paratextů v jednom díle – věci, který je spjat fyzickou podobou 

knihy. Jednotlivé paratexty mohou pocházet od více tvůrců, mohou se odlišovat  záměrem 

autora. 

 

Dílo jako celek – takto označujeme symbiózu textu, autorského  a nakladatelského subjektu 

v knize, jež je spjata fyzickou existencí knihy. 

 

Literární život  primárního textu  – veškeré dění verbální i neverbální povahy, jež se dotýká 

primárního textu. Patří sem například okolnosti vzniku knihy, vývojové proměny 

sekundárních knižních i mimoknižních textů náležejících k primárnímu textu, recepce díla, 

rozšiřování knih apod. 

 

Kniha – obálkou nebo vazbou spojené prázdné, popsané či potištěné listy, jejich počet je 

minimálně 49, které nevycházejí periodicky197 či elektronický nosič ve stejném rozsahu. 

Kniha je zde pozorována   v Mukařovského dualistickém pojetí -  jako artefakt, tj. stránka díla  

přístupná smyslovému vnímání,  a jako estetický objekt , tj.  významová stránka díla. 

 

Záložkový text – text na druhé, třetí a čtvrté straně obálky. Angl. blurb, něm. Klappentext, 

někdy též nepřesně Waschzettel. Hlavní funkcí záložkového textu je funkce informativně-

reklamní. O typologii textů viz níže. 

 

                                                 
197 In: Hiller. H, Füssel, S.: Wörterbuch des Buches. Frankfurt am Main 2002, s. 60. Minimální počet listů je dán 
UNESCO. 
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Obligatorní text – text v knize, jehož uvedení v knize je ze zákona povinné198. Nejčastěji jsou 

tyto texty umístěny do bloku informací, tzv. tiráže, ale objevují se i v dalších částech knihy 

(na obálce apod.). Tyto texty nejsou předmětem naší analýzy. 

 

Edice – soubor publikací vydaných jednotně podle určitých výběrových kritérií, které  

rozhodují o zařazení díla do řady. Edice má dvojí hlavní funkci – signalizační směrem ven ke 

čtenářům a stabilizační směrem dovnitř do nakladatelství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

198 Viz  zákon č. 37/1995 Sb. Ze dne 8.2. 1995 o neperiodických publikacích. 
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3.2. Prameny 

 

           Zkoumanými peritexty  jsou sekundární knižní texty  beletristické produkce šesti 

českých nakladatelství v 90. letech dvacátého století  -  Argo , Nakladatelství  Lidových novin 

(dále NLN), Host, Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o. (dále IŽ nebo Ivo 

Železný), Knižní klub (dále KK)  a Mladá fronta (dále MF), jejichž výběr reprezentuje 

vydavatelské počiny na sklonku dvacátého století, tedy v době, pro níž je charakteristický 

vysoký nárůst počtu nakladatelství, ale i vlastní produkce knih. Vedle nově založených a 

začínajících nakladatelství (např. Argo, Host, Ivo Železný) se objevily vydavatelské domy, 

které pokračovaly ve své vydavatelské tradici či se nově etablovaly na českém trhu jako 

mezinárodní odnože zahraničních vydavatelství. Spektrum výběru tedy zahrnuje jak začínající 

vydavatele, kteří si teprve cestu ke čtenáři a knižnímu trhu budovali, a to s většími či menšími 

zkušenostmi, tak i nakladatelství, jež přejala ověřené marketingové způsoby komunikace se 

čtenářem a přizpůsobovala je specifiku domácího literárního prostředí.Vedle ryze komerčních 

nakladatelství a nakladatelství účelově reflektujících zájem čtenářů jsou zařazena i 

vydavatelství, jež se zabývala kvalitnější literární produkcí a snažila se přinášet českým 

čtenářům kvalitní texty autorů nejen etablovaných, ale i začínajících. Literární díla jsou 

vybrána tak, aby pokud možno  rovnoměrně pokryla  produkci 19. a 20. století, prózu i poezii, 

českou i světovou literaturu, tvorbu oficiální i tzv. neoficiální. Výběr jednotlivých děl do 

zkoumaného vzorku textů nebyl snadný, neboť v devadesátých letech dvacátého století nebyla 

vydána díla řady významných českých i světových tvůrců a naopak bylo vytištěno velké 

množství textů českých i světových tvůrců  - mnohdy nevalné  literární kvality, neboť české 

kulturní prostředí bylo schopno po uvolnění cenzury absorbovat téměř cokoliv. Obdobně byla 

výrazně rozdílná i kvantita produkce jednotlivých nakladatelství (uveďme například vydání 

více než tisícovky titulů ročně v nakladatelství Iva Železného  na počátku devadesátých let 

oproti „pouhým“ desítkám titulů jiných začínajících vydavatelství). Nakladatelství tedy z výše 

uvedených důvodů v uvedeném vzorku děl nejsou zastoupena rovnoměrně a ani poměrově 

vzhledem ke své kvantitativní produkci. Každý tvůrce je ve zkoumaném vzorku zařazen 

jedním textem, pouze ve dvou případech je autor zastoupen dvakrát – jde o Josefa 

Škvoreckého (jeho díla vydávala v devadesátých letech dvě nakladatelství – Ivo Železný a 

Mladá fronta), a Kurta Vonneguta (tvorba byla vydána nakladatelstvím Argo a Mladá fronta). 

Komparace  koncepcí jednotlivých nakladatelství ( v případě Škvoreckého jde o porovnání 

zavedeného vydavatelství  a nově vzniklého, na kvantitu se orientujícího nakladatelství, 

v případě Vonneguta je zajímavé srovnání malého „alternativního“ a  velkého „zkušeného“ 
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vydavatelství) a jejich  komunikace se čtenářem umožní hlubší vhled do paratextové praxe 

české knižní produkce. Dalším neméně zajímavým mikrosvětem je žánr detektivních próz a 

jejich jednotlivých variet v české i světové literatuře. Texty „klasiků“ naopak pocházejí téměř 

výhradně z ucelených edičních řad – Květy poezie z nakladatelství Mladá fronta a Česká 

knižnice z Nakladatelství Lidové noviny, neboť v produkci sledovaného období nebyly 

vydány jinak. Soupis zkoumaných textů je v následujících tabulkách a grafech: 

 

Soubor vybraných d ěl:

18

12

česká tvorba světová tvorba
 

     Ve sledovaném vzorku děl je zařazeno více textů z českého prostředí. Tato skutečnost je 

způsobena téměř až na jednu výjimku (Tolkien) neexistencí básnických sbírek zahraničních 

autorů a nižším počtem vydaných knih světové prózy 19. století  v produkci zvolených 

českých nakladatelství.  Snaha zachovat proporcionalitu  české prózy a poezie pro vzájemnou 

komparaci pak je příčinou většinového počtu zařazených děl českých autorů. 

Soubor d ěl podle období:

4

143

9

česká tvorba 19. století česká tvorba 20. století

světová tvorba 19. století světová tvorba 20. století
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     Výše popsaná situace je patrná i v grafu č. Zatímco kvantita děl 19. století je srovnatelná, 

proporcionalitu textů 20. století narušuje absence světové poezie, jak je zřetelné i v dalším 

grafu, který sleduje druhové rozčlenění souboru textů: 

 

Soubor d ěl podle druh ů

3

9

9

9

světová poezie světová próza česká poezie česká próza
 

 

     Jednotlivá díla byla vybírána tak, aby byla modelovým vzorkem stavu knižní produkce 

devadesátých let dvacátého století. Ten byl charakterizován nejen neustálým vzestupem počtu 

vydávaných knih a poklesem jejich nákladů, ale byl především typický chaosem a zahlcením 

čtenářů různými typy knih. Vedle autorů zakázaných došlo ke vpádu produkce západní 

provenience, jenž byl doprovázen odklonem od literatur východního bloku. Došlo rovněž 

k výraznému příklonu k nebeletristické tvorbě199. Kvantitativně výrazně početnou skupinou 

knih byly texty na pomezí triviální literatury a konvenční produkce. Častěji se začal používat i  

tzv. paperback, a to nejen pro vydávání knih komerčně bestsellerových.  

     Vedle mohutného nárůstu konzumní četby se v devadesátých letech objevovala i 

kultivovaná knižní produkce, a to v řadě projektů, jež zahrnovaly např. nová kritická vydání 

významných autorů, texty začínajících literátů či nekomerční díla hledajícího náročnějšího 

čtenáře.  

     Konkrétní díla byla tedy do souboru sledovaných textů vřazována se znalostí situace 

knižního trhu v devadesátých letech. Vedle  českých a světových „klasiků“ jsou do 

modelového vzorku zařazena díla spisovatelů prohibitních, začínajících, ale i tvůrců triviální 

či případně čtenářsky oblíbené literatury. Proporcionalita byla tedy jedním z důležitých 

                                                 
199 Nebeletristická tvorba však v této práci není sledována. 
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kritérií výběru nejen národnosti autora, data vydání a druhu textu, ale i nakladatelského 

počinu a „typu“ díla. Rovnoměrnost výběru jednotlivých textů umožňuje přesnější 

komparativní vhled do nakladatelské tvorby devadesátých let, a to jak z hlediska druhového, 

tak i z roviny národnostní. 

 

 

     Konkrétní výběr jednotlivých děl je uveden v následujícím přehledu: 

 

Česká tvorba: 

 

  Autor Dílo Nakladatelství 

česká poezie Mácha Máj Mladá fronta 

19.století Neruda Knihy básní Nakladatelství LN  

      

česká próza Němcová Babička Nakladatelství LN  

19.století Rais Zapadlí vlastenci Knižní klub 

      

česká poezie Gellner Teplo zhaslého plamene Mladá fronta 

20. století Hrubín Romance pro křídlovku Mladá fronta 

  Kabeš Odklad krajiny Mladá fronta 

  Krchovský Básně Host 

  Seifert Maminka Mladá fronta 

  Slavík Básnické dílo  Host 

  Šiktanc Šarlat Mladá fronta 

      

česká próza Durych Zastavení Mladá fronta 

20. století Balabán Prázdniny Host 

  Hanuš Konkláve Ivo Železný 

  Lustig Porgess Mladá fronta 

  Škvorecký Lvíče Ivo Železný 

  Škvorecký Konec poručíka Borůvky Mladá fronta 

  Werner Škleb Argo 
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Světová tvorba: 

 

 Autor Dílo Nakladatelství 

světová poezie Rimbaud Já je někdo jiný Mladá fronta 

19.století Mickiewicz Balady a romance Mladá fronta 

    

světová próza Stendhal Červený a černý Knižní klub 

19.století    

    

světová poezie Tolkien Básně Mladá fronta 

20. století    

    

světová próza Clausenová Kathrinino štěstí Ivo Železný 

20. století Halley Detektiv Knižní klub 

 Chase Rakev z Hongkongu Argo 

 Christie Vražda v orient-expresu Knižní klub 

 Simmel Mějte naději Knižní klub 

 Vonnegut Časotřesení Argo 

 Vonnegut Kolíbka Mladá fronta 

 Zweig Josef Fouché Knižní klub 

 

    

     Snaha o proporcionalitu z hlediska nakladatelského byla ještě komplikovanější. Jak již 

bylo uvedeno výše, jsou komparovány tři  skupiny nakladatelství. Jednak jsou to vydavatelské 

domy, které byly činné již před rokem 1989 a  v devadesátých letech prodělaly transformaci a 

restrukturalizaci a dokázaly se s novou situací vyrovnat (Mladá fronta). Další početnější 

skupinou jsou nakladatelství soukromých vlastníků, které se staly součástí knižního trhu 

v průběhu devadesátých let. V prvé řadě  jsou to vydavatelství ryze česká, zaměřující se jak 

na  masovou produkci, tak i na začínající či méně známé autory (Ivo Železný, Host, Argo), jež 

existují vedle nakladatelství zahraničních vlastníků (Knižní klub – majitelem je Euromedia 

Group, k.s., dceřinná společnost firmy Bertelsmann AG a zčásti i Nakladatelství Lidové 

noviny – v devadesátých letech byla většinovým společníkem firma Lidové noviny a.s., která 

byla vlastněna nizozemskou společností Ringier Taurus a později německou vydavatelskou 

firmou Rheinisch Bergische Verlagsgesellschaft (RBVG), a to prostřednictvím Pressinvest). 

      

     Přehled knih jednotlivých nakladatelství je v následujícím grafu: 
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Soubor knih:

3
3

6

3

13

2

Argo Host KK IŽ MF NLN
 

 

          Nejpočetněji je zastoupeno nakladatelství Mladá fronta, a to právě díky šíři vydávaných 

titulů českých i světových autorů. Druhým nejvíce zastoupeným vydavatelstvím je Knižní 

klub, který se v devadesátých letech dvacátého století soustřeďoval převážně na vydávání 

tvorby zahraničních autorů, s nimiž měl zkušenosti již z předchozí doby v mimočeském 

knižním prostředí. Další nakladatelství jsou již zastoupena rovnoměrně, a to i v české a 

světové tvorbě (Argo, Ivo Železný) či vydávají pouze knihy českých autorů ( Nakladatelství 

Lidové noviny se soustřeďuje pouze na již etablované „klasiky“, vydavatelství Host naopak 

nabízí čtenářům tvorbu prohibitních či začínajících autorů).  

     V následující tabulce jsou sledovaná díla seřazena dle data vydání a pokud byla před tímto 

datem vydána v češtině, je to uvedeno v další části tabulky: 

 

rok  autor název díla nakl.  datum nakladatelství datum místo 

92 Clausenová Kathrinino štěstí IŽ         

92 Kabeš Odklad krajiny MF 70 MF 84 Londýn 

92 Škvorecký Lvíče IŽ 69,71 ČS např. 74 Toronto 

92 Škvorecký 

Konec poručíka 

Borůvky MF     75 Toronto 

93 Simmel Detektiv KK         

93 Weiner Škleb Argo 19 Alois Srdce     

94 Hanuš Konkláve IŽ         

94 Chase Rakev z Hongkongu Argo         

94 Rais Zapadlí vlastenci KK např. 65,74,77 

SNKL, ČS, 

Albatros     
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rok  autor název díla nakl.  datum nakladatelství datum místo 

94 Stendhal Červený a černý KK např. 66,74,78 MF,Odeon, MF     

94 Vonnegut Kolíbka MF 76 MF     

94 Zweig Josef Roucho KK 30,73 J.R.Vilímek, Odeon     

95 Lustig Porgess MF         

95 Tolkien Básně MF         

96 Durych Zastavení MF         

96 Hailey Detektiv KK         

97 Gellner 

Teplo zhaslého 

plamene MF 89 MF     

97 Seifert Maminka MF např. 24,86,90 ĆS, ČS, Albatros     

98 Balabán Prázdniny Host         

98 Hrubín 

Romance pro 

křídlovku MF 

např. 

62,66,72,77,83 vše ČS     

98 Christie 

Vražda v orient-

expresu KK         

98 Krchovský Básně Host         

98 Mickiewicz Balady a romance MF např. 52 Vyšehrad     

98 Neruda Knihy básní NLN různé        

98 Vonnegut Časotřesení Argo         

99 Mácha Máj MF 

např. 

66,773,87 SPN, Albatros, ČS     

99 Němcová Babička NLN 

např. 

69,71,77,89 

Odeon, SPN, 

Albatros, ČS     

99 Rimbaud Já je někdo jiný MF 62 MF      

99 Slavík Básnické dílo  Host         

99 Šiktanc Varlat MF         

 

   Vysvětlivky  k tabulce:  Data vydání jsou uváděna pouze posledním dvojčíslím letopočtu, např. dvojčíslí  95 

znamená rok 1995, dvojčíslí 24 znamená rok 1924. U knih, které byly vydány ve vysokém počtu (např. Máchův 

Máj, Němcové Babička apod.) , je uvedena pouze zlomková část vydání (cílem je se soustředit na čtenářsky 

dostupná díla, tj. vydaná v druhé v druhé polovině dvacátého století , a na opět pouze dílčí spektrum 

vydávajících nakladatelství. 

                                      Zkratky: (vyjma již uvedených) ČS – Československý spisovatel, SPN – Státní 

pedagogické nakladatelství, SNKL – Státní nakladatelství krásné knihy 

 

 

      Z přehledu je patrné, že devadesátá léta jsou v modelovém vzorku vybraných knih 

zastoupena rovnoměrně – v první polovině, tj. do roku 1995 včetně vyšlo 14 děl, v druhé 
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polovině pak 16 děl, což odpovídá i poměrnému počtu vydané beletrie u nás. Ke skokovému 

nárůstu českého knižního trhu došlo totiž mezi lety 1990 a 1991 a dalšímu vzestupu pak 

v letech 1992-1994 , kdy byl český  trh doslova zaplaven literaturou, která před rokem 1989 

nemohla oficiálně vycházet a postupně i také tituly zahraničními. Od té doby je patrný 

stagnující  stav počtu vydávané beletrie, a to ročně v průměru kolem 3200 titulů200 (výrazný 

růst až do roku 2003 je zřetelný především u nebeletristické  literatury). Rozdílný  počet 

vybraných knih v jednotlivých letech je zapříčiněn skutečnou nakladatelskou situací, 

neovlivňuje však dílčí i celkové výsledky knižní peritextové analýzy. 

     Dalším aspektem, jemuž je věnován zřetel, je případné předchozí vydání díla. Knihy byly 

tříděny dle následujících kritérií – vydání v českém jazyce a  dostupnost českému čtenáři201. 

Utřídění má pouze informativní charakter (předkládaná práce se nevěnuje komparaci 

jednotlivých vydaných knih), nicméně existující (či neexistující) předchozí vydání knihy  

výrazně ovlivňuje peritextová rozhodnutí nakladatelství ( o tom viz dále v následující 

kapitole). Rozdělení je v tabulce ještě dále segmentováno dle původu autora: 

 

První/opakované vydání knihy:

7

711

5

1. vydání - česká 1. vydání světová

opakované - česká opakované - světová 
 

 

     Obdobně jako výše uvedené parametry i zde je modelový vzorek rovnoměrně rozdělen na 

díla vydaná v devadesátých letech poprvé (celkem 14 titulů, 7 českých a 7 světových) a díla, 

jež byla čtenářům dostupná již v dřívějším období (celkem 16 titulů – 11 českých a 5 

                                                 
200 Císař, J., Hájek, T.: Stručný přehled knižního trhu. Moderní obchod, 199, č. 5, s. 40-41.  Další údaje byly 
získány od Českého statistického úřadu a Národní knihovny ČR. 
201 Nejsou tedy zohledňována případná samizdatová  vydání, která ovlivňovala pouze úzký okruh recipientů. 
Výjimkou jsou pouze zavedená nakladatelství v zahraničí (např. Toronto, Londýn), jejichž produkce mohla 
vycházet ve větším nákladu.  
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světových). Vyšší počet opakovaných českých vydání knih odpovídá vydavatelské praxi 

devadesátých let, a to poskytnout čtenáři  v relativně krátké době díla, jež předchozích téměř 

dvaceti letech  nebyla vydávána. Do druhé skupiny knih byly přiřazeny i následující texty, jež 

ne zcela vyhovují vytčeným parametrům: Škvoreckého Konec poručíka Borůvky (nevydáno 

v ČR), Mickiewiczovy Balady a romance (existující výbor přeložen jiným překladatelem) a 

Nerudovy Knihy básní (s tímto titulem byla vydána pouze původní sbírka, obdobné výbory 

vyšly s jiným názvem). Rozhodnutím přiřadit uvedené texty k již vydaným dílům bylo 

zohlednění dostatečné etablovanosti tvorby autora v českém literárním životě (Neruda, 

Mickiewicz) a vydání, tj. i čtenářské znalosti,   předchozího „dílu“ knihy u nás202 

(Škvorecký).  

      Uvedené vybrané texty české nakladatelské produkce  rozhodně nepokrývají a ani 

nemohou pokrývat  všechny variantní formy české peritextové praxe v devadesátých letech 

dvacátého století (zde se otvírá prostor pro další podobné práce mapující vydavatelské počiny  

v českém prostředí), ale jsou promyšleným vzorkem textů, jež charakterizuje nakladatelskou 

knižní paratextovou kulturu u nás na sklonku minulého tisíciletí. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Smutek poručíka Borůvky vyšel u nás v letech 1966 a 1968. 
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4. Sekundární knižní texty vybraných českých nakladatelství v 90. letech 20. století 

 

 

4.1. Peritexty v knihách českých nakladatelství v 90. letech 20.století 

    

       Knižní paratext je tedy tím příslušenstvím knihy, které obklopuje (či vyplňuje) primární 

text a organizuje jeho „život“. Vyjma obligatorních typů peritextů (v určitých pozicích jméno 

autora, titul knihy a některé nakladatelské peritexty) je  jeho přítomnost  v knize a následně i 

jeho forma  ovlivněna rozhodnutím zprostředkovatele v komunikační rovině autor – příjemce, 

a to vydavatelem. 

     Přehled jednotlivých peritextů v modelovém vzorku knižní produkce českých 

nakladatelství v devadesátých letech dvacátého století je v následující tabulce:     

 
autor TI JM PT Z1 Z1 O4 MO DE PR DO KO VP AP ED NT CP AP NP nakladatelství 
Balabán x x x X x                     5 3 2 Host 
Clausenová x x       x               x x 5 2 3 Ivo Železný 
Durych x x x X x   x     x   x     x 9 1 8 Mladá fronta 
Gellner x x               x   x   x x 6 1 5 Mladá fronta 
Hailey x x       x  x x               5 4 1 Knižní klub 
Hanuš x x   X x       x         x x 7 3 4 Ivo Železný 
Hrubín x x         x     x       x x 6 3 3 Mladá fronta 
Chase x x   X x x               x   6 2 4 Argo 
Christie x x       x                   3 2 1 Knižní klub 
Kabeš x x   X       x         x     5 4 1 Mladá fronta 
Krchovský x x   X x x       x       x    7 1 6 Host 
Lustig x x   X x   x               x 6 3 3 Mladá fronta 
Mácha x x         x x   2x      x x 8 5 3 Mladá fronta 
Mickiewicz x x           x   x   x   x x 7 2 5 Mladá fronta 
Neruda x x         x       x     x   5 2 3 NLN 
Němcová x x         x       x x   x   6 3 3 NLN 
Rais x x x         x x x   x       7 5 2 Knižní klub 
Rimbaud x x   X x             x       5 1 4 Mladá fronta 
Seifert x x                   x   x x 5 2 3 Mladá fronta 
Simmel x x   X     x x           x x 7 4 3 Knižní klub 
Slavík x x   X x x x x x x   x   x   11 3 7 Host 
Stendhal x x       x x                 4 3 1 Knižní klub 
Šiktanc x x   X x                 x   5 2 3 Mladá fronta 
Škvorecký x x x     x x x           x x 8 5 3 Mladá fronta 
Škvorecký x x   X x             x x x   7 3 4 Ivo Železný 
Tolkien x x x X x                     5 1 4 Mladá fronta 
Vonnegut x x       x x x       x     x 7 4 3 Mladá fronta 
Vonnegut x x   X x   x x x         x x 9 5 4 Argo 
Weiner x x         x                 3 3 0 Argo 
Zweig x x   X x     x x x           7 4 3 Knižní klub 
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 Legenda:  TI – titul díla, JM – jméno autora, PT – podtitul, Z2 – záložka str. 2, Z3 – záložka str. 3, O4 – obálka 
str.4, MO – motto, DE – dedikace, PR – předmluva (autorská), DO – doslov autorský nebo vydavatelský, KO – 
komentář, VP – vydavatelská nebo ediční poznámka, AP – autorova poznámka, ED – edice, NT – nakladatelské 
texty , CP – celkový počet knižních paratextů, NP – počet nakladatelských knižních paratextů, AP – počet 
autorských knižních paratextů  
 
 
     Z tabulky je zřejmé, že zóna knižních paratextů nebyla v devadesátých letech dvacátého 

století v produkci českých sledovaných nakladatelství příliš využívána, neboť její obsazenost 

je, pokud odmyslíme obligatorní peritexty titul díla a jméno autora, méně než třetinová. 

Peritextovou obsazenost je však nutné odlišit od rozsahu knižních paratextů, jež může 

v některých případech tvořit i jednu třetinu z celkového počtu stran knihy. Takovým případem 

jsou například komentovaná díla z Nakladatelství Lidové noviny, kde relativní peritextová 

„chudost“  je kompenzována jejich neobvyklou a mezi sledovanými díly výjimečnou 

rozsáhlostí. Vydavatelské komentáře a doslovy se zde stávají centrem knihy – jakýmsi 

pseudoprimárním textem, na nějž je upřena pozornost příjemce textu  a samotný zdrojový text 

zde působí jako úvod či předmluva. Nejméně peritextově obsazenými knihami jsou díla 

z produkce Knižního klubu (Christie, Stendhal) a Weinerovy povídky z nakladatelství Argo. 

V prvním případě jsou primární texty doplněny o jediný vydavatelský peritext, a to text na 

exponované zadní straně obálky a maximálně jeden autorský peritext, jímž je nejčastěji 

věnování či motto autora. Proces paratextualizace je tedy uzavřen do triády jméno autora, 

název díla a faktický vydavatelský peritext, směřující jak vně díla (další formy zpracování 

textu, jiné knihy autora či čtenářský úspěch), tak i dovnitř  (naznačený obsah knihy, 

příznakovost), přičemž dominantním komunikačním prvkem jsou autorské peritexty, zde 

zvláště  jméno autora, příjemci známé z předchozí čtenářské zkušenosti.  Jiná situace je 

v druhém případě. Weinerův text  je obklopen pouze autorskými peritexty (jméno autora, 

název díla a dedikace), vydavatelskými peritexty kniha (až na obligatorní údaje) vybavena 

není. Dominantním komunikačním prvkem paratextualizace je zde název díla, evokující 

spíše lidské emoce, životní postoj. Tento prvek  směřuje dovnitř díla. Zatímco předchozí 

knižní paratexty se více otvíraly vně díla a cílily na masového, tj.  i „neznalého“ čtenáře203, 

peritexty Weinerovy sbírky oslovují především výrazně méně početného literárně poučeného 

čtenáře204. Důvodem téměř úplné absence vydavatelských textů této sbírky povídek 

z nakladatelství Argo může být i malá zkušenost začínajícího nakladatelství. O tom svědčí i 

                                                 
203 Tomu napomáhaly i neverbální peritexty díla – příznakově pozitivní ilustrace obálky, kvantitativně vysoký 
výskyt rekvizitních“ slov apod. 
204 Zajímavé by bylo porovnat i epitextovou komunikaci obou typů děl, která doplňuje a rozšiřuje peritextový 
proces paratextualizace.  To však není  - především z důvodu rozsahového -  cílem této práce. 
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„lepší“ vybavenost pozdějších děl, která patří k nejvyšším ve sledovaném vzorku knih. Aby 

byl proces paratextualizace  u těchto „chudě“ vybavených knih funkční, musí být tedy  

zaměřen na obecně dostatečně známý znak (autor, prvky tematické roviny apod.) či musí být 

doplněn dalšími formami paratextové komunikace, v opačném případě dochází k velmi nízké 

funkčnosti knižních paratextů, a to především jejich informativní a „vábicí“ schopnosti. 

     Naopak nejvíce „vybavenými“ knihami jsou díla z nakladatelství Mladá fronta (Durych, 

Mácha205, Škvorecký), Host (Slavík) a Argo (Vonnegut). Ve dvou případech (Durych – Mladá 

fronta, Slavík – Host) jde o výbory uvedených autorů, v nichž převažují vydavatelské 

peritexty, jež nahrazují některé typické autorské peritexty vlastními (titul díla) a v dalších 

knižních paratextech vysvětlují vznik a záměr uspořádání díla. Ve zbývajících knihách 

(Mácha a Škvorecký  – Mladá fronta, Vonnegut – Argo) převažují v procesu paratextualizace 

spíše autorské peritexty, jež svým počtem zvyšují peritextovou „vybavenost“  díla. Kromě 

obligatorních autorských knižních paratextů to jsou zvláště motta a věnování, v některých 

případech i autorské předmluvy a poznámky. Máchovská „komunikace“ se čtenářem je 

dokladem zvyklostí autorů 19. století obracet se ke příjemci textu například s návody k četbě, 

Škvoreckého a Vonnegutova snaha oslovit čtenáře prokazuje praxi západní literární kultury 

využívat možnosti „příslušenství“ knihy k její propagaci například naznačenou hrou autora se 

čtenářem nebo napětím vzniklým porušením daného žánru. Rovněž vydavatelské peritexty se 

snaží intenzivně komunikovat s potenciálním příjemcem textu. Nejčastějšími typy jsou 

označení edice (vyjma Durychovy sbírky), záložkové texty na 2. a 3. straně a jiné 

nakladatelské texty, které informují příjemce textu o možnostech koupě knihy. Ediční 

příslušnost je zde významným komunikačním prvkem, umožňující ve spojení s dominantním 

jménem autora na obálce rychlou identifikaci díla ( AAA – edice anglo-amerických autorů, 

Edice Smaragd – detektivní díla,  Květy poezie – většinou výbory děl  autorů mélické poezie 

opatřené informačním doslovem a typicky vizualizovaným  kapesním formátem, Edice díla 

apod.). Svůj vliv na rostoucí počet peritextů v knihách má nejenom větší zkušenost redaktorů 

nových soukromých nakladatelství (např. Argo, Host), ale i peritextová vybavenost 

zahraničních předloh a dlouholetá praxe zavedených nakladatelství. Zvláště podoby 

intenzivnější autorské komunikace se čtenářem jsou znovuobnovením autorsko-čtenářských 

kontaktů, tak jak je známe již z 19. a dřívějších století. Multiperitextovost děl zvyšuje 

intenzivitu a účinnost peritextové komunikace se čtenářem a rozšiřuje tak čtenářský záběr i 

méně poučených příjemců textu (Škvoreckého texty by si nepřečetl čtenář detektivních próz, 

                                                 
205 Máchův Máj je nejvíce ze všech sledovaných děl obklopen autorskými peritexty. V knize je uvedeno jméno 
autora, název díla, motto, dedikace, předmluva i doslov. 
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Vonneguta by kvůli tvaru příjmení připomínající spíše německé jméno nemusel objevit čtenář 

oblibující americkou literaturu apod.).  

     V následující tabulce je zachycen přehled použitých knižních paratextů jednotlivých 

nakladatelství ve sledovaném vzorku knih (vzhledem k odlišným počtům zařazených knih do 

sledovaného vzorku byl z důvodu komparace spočítán průměr peritextů v jedné knize) : 

 

  CP průměr  AP průměr VP průměr 

Argo 18 6 10 3,3 8 2,6 

Host 23 7,6 7 2,3 15 5 

IŽ 19 6,3 8 2,6 11 3,6 

KK 33 6,6 22 3,6 11 2,2 

MF 81 6,2 33 2,5 48 3,7 

NLN 19 5,2 5 2 6 3 

 

   Legenda : CP – celkový počet knižních  paratextů, průměr – průměr celkového počtu knižních paratextů na 
jednu knihu nakladatelství, AP – počet autorských knižních  paratextů, průměr - průměr počtu  autorských 
knižních paratextů na jednu knihu nakladatelství, VP – počet vydavatelských knižních  paratextů, průměr - 
průměr počtu  vydavatelských knižních  paratextů na jednu knihu nakladatelství 
 
 
     Z uvedeného přehledu je zřejmé, že nejvíce své knihy opatřují peritextovým příslušenstvím 

nakladatelství Knižní klub, Nakladatelství Ivo Železný a Host206, přičemž průměrný počet 

knižních paratextů na jednu knihu se pohybuje kolem šesti, a to včetně obligatorních 

autorských. Autorské komunikaci dávají přednost zejména nakladatelství Argo, Host a Knižní 

klub (průměrný počet autorských knižních paratextů v jedné knize  je  mezi 3-4207), naopak 

nakladatelská komunikace s příjemcem textu je dominantní u  Nakladatelství Ivo Železný, 

Mladé fronty, a nakladatelství Host (průměrný počet vydavatelských knižních paratextů 

v jedné knize je kolem 4 peritextů). 

     Mezi  fakultativními autorskými peritexty dominují zejména motto a dedikace, jež jsou 

přítomny v přibližně třetině sledovaných děl, mnohem méně jsou používány autorské 

předmluvy či doslovy a poznámky (tyto lze detekovat pouze u některých básnických děl a  

 

                                                 
206 Zde je průměr knižních paratextů  zvýšen nadprůměrným počtem peritextů ve Slavíkově básnickém výboru, 
tato situace ovlivňuje i pořadí nakladatelství u autorských a vydavatelských peritextů. Pokud bychom uvedenou 
knihu nezohlednili, třetím nejvíce peritexty využívajícím nakladatelstvím by bylo nakladatelství Argo. 
207 Včetně obligatorních peritextů název díla a jméno autora. 
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zahraniční prózy208). Obhajoba vzniku díla, objasnění autorského záměru, návod k recepci či 

upozornění na čtenářskou úspěšnost díla jsou nejčastějšími komunikačními tématy autorů.   

     Z vydavatelských peritextů jsou nejčastěji používány záložkové texty, označení edice a 

jiné nakladatelské texty (přibližně u poloviny sledovaných knih), doslov, poznámka  a texty 

na zadní straně obálky (u cca třetiny knih). Překvapivě je nízká využitelnost jednoho 

z nejexponovanějších míst knihy, a to zadní strany obálky, kterou je možné prohlížet bez 

otevření knihy, která se s postupem času u některých nakladatelství zvyšuje. Důvodem jsou 

pravděpodobně změny na knižním trhu (nadbytek knih místo dřívějšího nedostatku, 

bezproblémový odbyt žádaných autorů a titulů, technologické možnosti, absence 

marketingových postupů, cena  apod.) a zároveň i  nedostatek zkušeností jednotlivých 

nakladatelství s propagací knihy. Do peritextové komunikace není tento prostor zapojen u 

knih z nakladatelství Nakladatelství Lidové noviny, až na výjimky Mladá fronta a poměrně 

často i díla z nakladatelství  Host a Argo. Naopak komunikace nakladatelství Knižní klub s 

 příjemcem textu probíhá  právě v tomto prostoru a zcela opomíjí podobně jako Nakladatelství 

Lidové noviny peritexty záložek.  

 

    V produkci českých nakladatelství devadesátých let dvacátého století  se objevují většinou 

již opakovaně  vydávané knihy209, a to jak českých autorů, tak i zahraničních (viz graf 

v předchozí kapitole).  

     Důvodem takto produkovaných  knih je nejenom snaha pokrýt potřebu  čtenářů po knihách 

českých  autorů předchozím režimem   nevydávaných   (např. Škvorecký, Kabeš, Weiner, 

Slavík  ) a  zahraničních autorů čtenářsky úspěšných (např. Vonnegut),  ale i snaha využít 

zvýšeného zájmu příjemců  a vydat díla, jež jsou již redakčně připravena k vydání a mohou 

být vydána v relativně krátké době (např. Zweig, Gellner, Mickiewicz ) či díla „školní četby“ 

(např. Hrubín, Mácha, Neruda, Němcová, Stendhal). Neméně důležitým aspektem je i 

nedostatek nových děl, a to zvláště textů českých tvůrců210.  Přehled opakovaných či prvních 

vydání sledovaných knih v časové posloupnosti  je  zachycen v následující tabulce211: 

 

 

                                                 
208 Do této skupiny  můžeme účelově zařadit i Škvoreckého, neboť jeho Konec poručíka Borůvky byl vydán  
v roce 1975 v Torontu. Vybavení knihy peritextovým příslušenstvím bylo tedy velmi ovlivněno praxí  knižního 
světa  na americkém kontinentu. 
209 Vzhledem k zaměření práce je zde sledována celá verbální stránka  knihy, nikoliv jen primární text. 
V takovém případě by byl poměr první/opakované vydání zcela jiný.  
210 U zahraničních autorů  tento důvod zcela  neplatí, neboť díky režimní izolaci řada děl vydána nebyla. 
211 Jedná se o identickou tabulku s údaji v předchozí kapitole. Zde je uvedena pro lepší přehlednost. 
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rok autor název díla nakl. datum (19xx) nakladatelství datum místo 

92 Clausenová Kathrinino štěstí IŽ         

92 Kabeš Odklad krajiny MF 70 MF 84 Londýn 

92 Škvorecký Lvíče IŽ 69,70 ČS např. 74 Toronto 

92 Škvorecký 
Konec poručíka 
Borůvky MF     75 Toronto 

93 Simmel Detektiv KK         

93 Weiner Škleb Argo 19 Alois Srdce     

94 Hanuš Konkláve IŽ         

94 Chase Rakev z Hongkongu Argo         

94 Rais Zapadlí vlastenci KK např. 65,74,77 
SNKL, ČS, 
Albatros     

94 Stendhal Červený a černý KK např. 66,74,78 
MF,Odeon, 
MF     

94 Vonnegut Kolíbka MF 76 MF     

94 Zweig Josef Fouché KK 30,73 
J.R.Vilímek, 
Odeon     

95 Lustig Porgess MF         

95 Tolkien Básně MF         

96 Durych Zastavení MF         
96 Hailey Detektiv KK         

97 Gellner 
Teplo zhaslého 
plamene MF 89 MF     

97 Seifert Maminka MF např. 24,86,90 
ĆS, ČS, 
Albatros     

98 Balabán Prázdniny Host         

98 Hrubín 
Romance pro 
křídlovku MF 

např. 
62,63,66,72,77,83 vše ČS     

98 Christie 
Vražda v orient-
expresu KK         

98 Krchovský Básně212 Host         
98 Mickiewicz Balady a romance MF např. 52 Vyšehrad     
98 Neruda Knihy básní NLN různé        
98 Vonnegut Časotřesení Argo         

99 Mácha Máj MF např. 66,73,87 
SPN, 
Albatros, ČS     

99 Němcová Babička NLN např. 69,71,77,89 
Odeon, SPN, 
Albatros, ČS     

99 Rimbaud Já je někdo jiný MF 62 MF      
99 Slavík Básnické dílo  Host         
99 Šiktanc Varlat MF         

 

     U opakovaných vydání jsou detekovatelné tři varianty paratextové výstavby knihy: 

a) peritexty knihy se zcela shodují s knižními paratexty předchozího vydání (např. Zweig, 

Gellner), 

                                                 
212 Jde o souborné vydání  knih, z nichž některé vydány nebyly. 
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b) peritexty knihy jsou vrstveny , tj. k existujícím knižním paratextů jsou přidány nové, které 

„navazují“ na předchozí peritextové vybavení knihy (např. Rimbaud)213, 

c) primární text je obklopen zcela novými peritexty (např. Němcová, Neruda). 

     Shodnost peritextů je pozorována především u dříve vydaných knih téhož nakladatelství, 

jehož vybavenost knižními peritexty vyhovuje nakladatelskému záměru aktualizovaného díla. 

Důvodem takového rozhodnutí je „připravenost“ knihy  k vydání a určitý čtenářský ohlas 

předchozího výtisku.  

     Frekventovanější variantou ve sledovaném vzorku opakovaně vydaných  knih je obsazení  

knihy zcela novými peritexty. Příčinou takového rozhodnutí je velmi často autorské právo 

jiného nakladatelství na  peritextovou vybavenost knihy, určitý záměr nakladatelství (např. 

specifické edice –  viz komentovaná díla Nakladatelství Lidové noviny) či snaha se odlišit od 

„konkurence“ apod.  

     Vrstvení knižních paratextů je kombinací obou postupů. K peritextům již vydané knihy 

jsou nakladatelstvím (či autorem) přidány další, které již zohledňují nikoliv pouze primární 

text, ale knihu jako celek ( o tom více v dalších kapitolách). Nové knižní paratexty  pak 

reagují nejčastěji  na předchozí čtenářský ohlas a  aktualizují původní peritexty knihy např. 

přidáním biografických a bibliografických dat. 

 

     V průběhu sledovaného desetiletí dochází  k proměně počtu vřazených autorských i 

nakladatelských  knižních paratextů do knihy. Vztah průměrného počtu peritextů v jedné 

knize214 a čase je zachycen v další tabulce:      

 

Rok     

všechna vydání 
(průměr na 1 
knihu)   

  CP AP NP OB PD E 
92 6,3 3,5 2,8 1,25 0 0,5 
93 5 3,5 1,5 0,5 0 0,5 
94 6,3 3,5 2,8 1,5 0,8 0,3 
95 5,5 2 3,5 2 0 0 
96 6,5 2,5 4 1,5 0,5 0 
97 6,5 1,5 4 0 0,5 1 
98 6 2,5 3,4 1,1 0,6 0,7 
99 7 2,8 4,4 1 0,6 1 
 celkem 49,1 21,8 26,4 1,4 3 4 
průměr  6,1 2,8 3,3 0,2 0,4 0,5 

 

                                                 
213 O tom viz dále v příslušné kapitole. 
214 Z důvodů komparativních byl spočítán pro každý rok průměrný počet  peritextů v jedné knize. 
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                                     Legenda : CP – celkový počet peritextů  
                                                             AP – počet autorských peritextů 
                                                     NP – počet nakladatelských peritextů 
                                                     OB – počet obálkových peritextů 
                                                     PD – počet předmluv a doslovů 
                                                     E – edice 
      

     Celkový počet knižních paratextů se příliš nemění, pouze v závěru sledovaného období 

nepatrně stoupá. K výrazné změně dochází ve vzájemném poměru autorského a 

nakladatelského peritextu, kdy autorský knižní paratext je postupně nahrazován 

nakladatelským, a to ve všech  sledovaných typech – obálkových textech, předmluvě  i 

doslovu. Zintenzívnění nakladatelské peritextové praxe je zřetelné i z následující tabulky, 

která tyto tendence sleduje u prvního i opakovaného vydání zvlášť: 

 

                                     první vydání                             opakované vydání 

rok                    
  CP AP NP OB PD E CP AP NP OB PD E 
92 5,5 3,5 3 1 0 1 6 3,5 2,5 1,5 0 0,5 
93 7 4 3 1 0 1 3 3 0 0 0 0 
94 6,5 2,5 4 2,5 0,5 1 6,3 4 2,3 1 1 0 
95 5,5 2 3,5 2 0 0 x x x x x x 
96 7 2,5 4,5 1,5 0,5 0 x x x x x x 
97 x x x x x x 6,5 1,5 4 0 0,5 1 
98 7 2,6 4 2,3 0,6 0,7 5,3 2,3 3 0,3 0,5 0,8 
99 8 2,5 5 2,5 1 1 6,3 3 3,3 0,7 0,3 1 
 cel
kem 47 20 27 13 2,6 4,7 33 17 15 3,5 2,3 3,3 
prů
měr
  6,7 2,9 3,9 1,9 0,4 0,7 5,3 2,8 2,5 0,7 0,4 0,6 

 

                             Legenda : CP – celkový počet peritextů  
                                              AP – počet autorských peritextů 
                                              NP – počet nakladatelských peritextů 
                                              OB – počet obálkových peritextů 
                                              PD – počet předmluv a doslovů 
                                              E – edice 
                                               X – dílo se v tomto roce neobjevilo 
 
     Významně vyšší  celkový počet peritextů je na konci desetiletí  u poprvé vydávaných knih 

(8 ku 6,3 – v roce 1992  to bylo 5,5 ku 6) a téměř dvojnásobný je u nakladatelských textů (5 

ku 3,3 – v roce 1992 to bylo 3 ku 2,5 ). Nárůst vybavenosti knižními paratexty  je zvláště 

pozorovatelný u obálkových textů, kdy na konci desetiletí bylo knih poprvé vydaných 

vybaveno průměrným počtem peritextů 2,5 oproti knihám opakovaně vydaným (pouze 0,7 

peritextů !!). Tato skutečnost je důkazem „boje“ nakladatelství o čtenáře na sklonku 
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devadesátých let, zintenzívnění knižní paratextové komunikace  a postupnému 

zvýznamňování sekundárních textů, které obklopují text primární. 

 

     Ve sledovaném vzorku knih sice nelze vymezit typologii přístupů, nicméně je  možné 

detekovat společné charakteristické rysy určitých skupin: 

a) je patrná postupná adaptace jednotlivých nakladatelství na nové podmínky knižního 

trhu devadesátých let, a to prostřednictvím účinnější a intenzívnější komunikace 

nakladatelství se čtenářem. Výrazně se zvyšuje počet nakladatelských peritextů 

v knize, 

b) především zahraniční autoři vnášejí do českého knižního prostředí zesílenější autorské 

postupy komunikace, tj. četnější použití autorských peritextů a využití především těch 

narativních. Do kontextu knihy jsou často vtahovány autority literárního světa, jež 

v některých případech symbolizují dřívější roli mecenášů, 

c) výše uvedený přístup lze detekovat i v tvorbě autorů 19. století, 

d) vřazování děl do edic a řad je poměrně frekventované. Ustálená vizuální podoba a 

edičně identický  způsob komunikace je významným signalizačním podnětem pro 

čtenáře. Některé typy komunikace s příjemcem textu jsou  pouze prostřednictvím 

označení edice, 

e) v komerčně bestsellerové tvorbě je  často dominantním prvkem komunikace jméno 

autora, v triviální literatuře zvolený prvek tematické roviny, 

f) některé typy peritextů (například komentáře a doslovy Nakladatelství Lidové noviny) 

svým rozsahem významně vstupují do dění knihy a stávají se pomyslným centrem 

života knihy. Primární text autora pak ustupuje do pozadí a přejímá de facto funkci 

knižního paratextu, zde úvodu, 

g) knihy obsahující výbory textů autora jsou vybaveny početným svazkem  

nakladatelských knižních paratextů, jež vysvětlují záměr takového počinu, jeho vznik 

a obsah, 

h) lze pozorovat pozvolna se ustalující  prostorové umístění faktických záložkových 

textů. Na druhé straně záložky bývá umístěna informace i díle, na třetí straně záložky 

informace o autorovi, 

i) ve sledované produkci téměř všech nakladatelství vyjma  nejsou dostatečně využívána 

exponovaná místa knihy. Jde především o zadní stranu obálky, ale  v některých 

případech  i výraznější označení edice, 
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j) nejintenzivnější a nejpropracovanější  marketingový informační systém je v knihách 

z Nakladatelství Ivo Železný. 

 

     Devadesátá léta  dvacátého století znamenala pro český knižní trh spíše rozbouřený 

oceán než poklidný český rybník. Výrazný nárůst kvantity knih spojený s trvalým 

poklesem nákladů, komplexní nárůst cen, rozbití distribuční sítě, vstup nových 

nakladatelství a zánik těch, která nebyla schopná adaptovat se na nové podmínky ovlivnil 

i komunikaci mezi autorem/nakladatelem a potenciálním čtenářem. Ve sledovaném 

vzorku knih  lze pozorovat nedokonalost komunikace začínajících nakladatelství či těch, 

kteří se setrvačným způsobem spoléhali na dosavadní komunikační postupy, ale i těch, 

kteří přinášeli nové zkušenosti ze zahraničí nebo výtečně pochopili způsob a účinnost 

marketingového informačního systému. Obranou řady nakladatelství se stala i ediční 

politika jako nástroj dlouhodobé komunikace nakladatelství se čtenářem, jež má pro 

příjemce textu výrazně signalizační funkci a lépe nalézá svoji cílovou skupinu čtenářů, ale 

zároveň působí i mimoliterárně (sběratelský efekt). 
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4.2. Titul – klíč k dílu 

 

      Titul díla má v systému paratextů významnou úlohu, což je patrné již z jeho umístění  

v centrální poloze na přední desce knihy, titulní stránce, patitulu, tiráži a dalších místech,  jež 

jsou v těsné blízkosti. Titul díla je záměrně opakován215 i v dalším prostoru knihy – na 

záložce, v úvodu či doslovu,  v záhlaví i názvu kapitoly, titulním listě i patitulu, autorské a 

technické tiráži,  kdy funkce jeho působení bývá velmi často jiná. Toto opakování je spjato se 

zvýšenou frekvencí jeho čtení, a tím pravděpodobně s intenzivnější vazbou na  smysl díla.  Je 

to tedy estetický objekt, který skrze sebe sama poskytuje čtenáři, veřejnosti, kritikovi, 

knihkupci a dalším subjektům podílejícím se na literární komunikaci díla, identifikační údaje 

o díle, jeho obsahu, významu či formě, poskytuje návod k recepci díla, umožňuje hru 

významů, předkládá  příznivý „obraz“ díla   či láká 216 potenciálního čtenáře  k četbě 

(případně potenciálního kupce ke koupi). Pouze první funkce titulu je obligatorní, ostatní jsou 

fakultativními, i když jejich přítomnost (i např. prostřednictvím sémantické prázdnoty) je 

v současné literatuře velmi častá.  Z autorské perspektivy je titul  rekapitulací díla (faktickou 

či symbolizující), z perspektivy čtenářské je anticipujícím prvkem v paratextové komunikaci. 

      Architektura titulu se skládá ze tří částí (titul, podtitul, žánrový údaj), jež však nemusí být 

vždy v díle přítomny. Kombinací vzniká nespočet možných variant aparátů titulů, sloužících 

záměru autora paratextů zvolit si charakter a účel  paratextualizace. Adresátem titulu díla je 

veřejnost, neboť titul je součástí neliterární komunikace, která zahrnuje i čtenáře, jimž je 

určen text díla. 

     Používaná typologie titulů respektuje členění Genettovo217, případně Hodrové  a rozlišuje 

tituly tematické a metatextové (žánrové, rematické). První typ zahrnuje jak typ popisný 

(protagonistický, replikový, temporální), tak typ symbolický (metaforický). 

          V následujícím grafu je znázorněn podíl jednotlivých titulů ve sledovaném souboru 

knih. Z uvedeného grafu je patrné, že frekventovanějším typem titulu ve sledovaném souboru 

děl je tematický typ názvu díla, který je použit u 80 procent knih218. Ten je nejčastěji tvořen 

                                                 
215 Některá jeho opakování vyplývají z vlastnosti titulu jako povinného vydavatelského údaje v knize. 
216 Genette zde mluví o svádění publika, tedy o funkci reklamní. 
217 Typologie Jiřího Levého, která rozlišuje tituly popisné a symbolizující, přihlíží i k historické posloupnosti 
těchto typů. V naší analýze však toto kritérium je nepodstatné.  
218 Procentuální zastoupení jednotlivých titulů v souboru knih je následující: 
 
Titul tematický (80 %) – titul popisný  (46 %) -      titul protagonistický (23 %) 

- titul replikový (3 %) 
- titul temporální (20 %) 

                                      - titul symbolický (34 %) 
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názvem popisným, a to zvláště  titulem  protagonistickým a temporálním, pouze v jediném 

případě jde o titul replikový:      

Titul díla - typologie:

23%

20%

3%
34%

20%

protagonistický temporální replikový symbolický metatextový
 

 

     Metatextový název díla se objevil pouze v šesti případech, a to výhradně u básnických 

sbírek, jak je patrné z následujícího diagramu: 

 

                      

         protagonistický poezie 2 

           próza 5 

             

     popisný poezie 2  replikový poezie 0 

       próza 12    próza 1 

             

    poezie 6     temporální poezie 0 

  tematický próza 18       próza 6 

             

     symbolický poezie 4      

TITUL      próza 6      

             

             

  metatextový poezie 6         

    próza 0         

                      

                                                                                                                                                         
Titul metatextový (20 %) 
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     Volba  typu názvu díla souvisí především  s žánrovou a druhovou charakteristikou textu. 

Epičnost prózy, a s tím  i související očekávání čtenářů především v tematické a kompoziční 

rovině díla, způsobuje výraznou převahu titulů , vztahujících se k hlavní postavě  a ději díla, 

případně jeho poselství. V komunikaci se čtenářem o protagonistovi díla informuje čtenáře 

autor peritextu nejen o existenci konkrétní hlavní postavy knihy (Josef Fouché) a případně o 

její charakteristice (Zapadlí vlastenci), ale označuje jí i případný tematický typ díla (Detektiv 

– detektivní žánr), možnou atmosféru recepce (Babička). Podobně (někdy i více)  sdělný je 

také temporální titul, který postihuje další prvky tematické  a navíc i kompoziční roviny textu 

– evokace atmosféry (Prázdniny), zápletku (Vražda v orient-expresu) i pozitivní rozuzlení 

děje protagonistky díla (Kathrinino štěstí), „rekvizity“ příslušného tematického typu (Rakev 

z Hongkongu) atp.  

     V básnických sbírkách je popisný typ titulu využívaný mnohem méně a v jiných 

souvislostech. Ve sledovaném vzorku textů se tento typ titulu objevil pouze jako název 

protagonistický – v prvním případě (Maminka) je spjat s „hlavní postavou“ veršů (tematikou 

sbírky) a opět evokuje reminiscenční emočně bohatý charakter textu, v druhém případě je 

rovněž spjat s „hlavní postavou“, jíž je sám autor básní. Tento hrdina díla je však „vytvořen“ 

nakladatelem a je jím  přímo v titulu „charakterizován“. Komunikační sdělnost peritextů je 

zde tedy zaměřena na „epické“ prvky díla, byť ty se posléze dostávají do pozadí přijímání 

textu a do popředí vystupuje poetika díla. 

     Je tedy zřetelné, že  hlavním a také nejvíce viditelným  rysem popisného názvu knihy je 

tedy většinou zcela  jednoznačná informace čtenáři o postavách a ději díla, případně je tato 

informace jakýmsi meziprostorem k dalším rovinám textu. 

     Symbolický typ titulu skýtá variant více. Jednak může být prvotním klíčem k dílu, a to 

v případě, že použitý symbol je buď dostatečně recipientům znám (Zastavení) či je spjat 

s mimoliterární skutečností (např. rituály konkláve, kolíbka, šarlat) anebo jej příjemce textu 

sestavuje v průběhu čtení nebo až po přečtení díla ( např. Lvíče, Červený a černý). Někdy je 

však hranice mezi prerecepčními, intrarecepčními a postrecepčními symbolickými názvy děl 

obtížně odlišitelná.  Použitá symbolika je ve sledovaném souboru děl spjata v případě próz 

opět s protagonistou díla (Lvíče, Škleb), s dějem a poselstvím knihy (Konkláve, Kolíbka, 

Máj), s poetikou autora (Odklad krajiny, Teplo zhaslého plamene, Škleb) či s autorem 

samotným (Zastavení). Čím více je titul díla známý (Červený a černý, Máj), je spjat 

s mimoliterární skutečností (Konkláve, Šarlat, Kolíbka) či je emotivnější (Škleb), tím je 

dominantnější v literární komunikaci (graficky, kvantitativně i kvalitativně). Symbolický typ 

názvu je používán jak v próze, tak i v poezii kvantitativně srovnatelným způsobem. 
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     Typ metatextový se objevuje výhradně v titulech básnických sbírek, a to jak 

nakladatelských, tak i autorských. Čtenáři poskytuje jednoznačnou informaci o  druhu či 

žánru díla a v případě Hrubínovy Romance pro křídlovku naznačuje i tematickou rovinu 

textu. 

 

4.2.1. Titul tematický popisný  

 

4.2.1.1.Titul protagonistický 

 

     Protagonistický titul, který příjemce informuje o hlavní postavě díla, nese ve sledovaných 

 dílech devadesátých let dvacátého století podobu obecného nebo vlastního jména jednotlivce 

a obecného pojmenování pro kolektivního hrdinu. Ve všech prozaických dílech  jde o 

ústředního hrdinu, v Seifertově sbírce básní vlastně také, neboť maminka je zde leitmotivem 

celé sbírky. 

     Přehled protagonistických titulů je zachycen v následující tabulce: 

 

Autor Titul Podtitul 

Žánrový 

údaj Nakladatelství jiný výskyt 

Halley Detektiv     Knižní klub Záložka 

Lustig Porgess     Mladá fronta záložka  

Němcová Babička     Nakladatelství LN  ed.poznámka 

Rais 

Zapadlí 

vlastenci 

Pohorský 

obraz   Knižní klub doslov, vyd.poznámka 

Rimbaud 

Já je někdo 

jiný     Mladá fronta 

 záložka, doslov, 

vyd.poznámka, komentář 

Seifert Maminka     Mladá fronta vyd. poznámka 

Zweig Josef Fouché     Knižní klub záložka,předmluva,doslov 

 

      Ve sledovaných dílech  ( a to bez rozdílu data prvního vydání) jde o jednoslovný název 

role v rodinném prostředí (Babička, Maminka) či název atraktivního povolání (Detektiv), jenž 

je ve všech případech umístěn v centrální poloze titulního listu a je tvořen nominativem 

substantiva. Užití zdrobnělin  v případě prvním anticipuje čtenáři nejen obsah knihy, ale i 

vztah autora k protagonistovi knihy prozaické i básnické, apeluje na pozitivní čtenářovu 

mimoliterární zkušenost  a anticipuje reminiscenční zaměření  textu. Charakter knihy je 

naznačen i druhým typem názvů, jenž je v případě románu Detektiv shodný se svou anglickou 
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předlohou, a ve spojení se jménem autora , jehož jméno je téměř identicky zvýrazněno jako 

titul, identifikuje příjemci textu   v tomto případě určitý typ společenského románu. 

Soustředění se na postavu – povolání, nikoliv na příznakové rysy detektivních próz v titulu 

díla,  těsná spjatost názvu knihy  a jména autora na titulní stránce i stručná informace o tvorbě 

romanopisce na poslední straně obálky jsou významnými aspekty, jež charakterizují uvedené 

literární dílo a naznačují čtenáři, že nepůjde o klasický typ detektivní prózy. 

    Zatímco v titulech tvořených obecným jménem je charakter postavy téměř jednoznačně 

určen (např. mateřská láska, laskavost a moudrost stáří, napětí detektivního prostředí), 

v titulech, jež jsou tvořeny vlastním jménem (Porgess, Josef Fouché), recepci mnohdy 

komplikované osobnosti hlavního hrdiny ponechává autor  na čtenáři. Titul díla tedy sice  

vymezuje hrdinovu významnou úlohu díle, ale  ponechává velký prostor pro individuální 

pojetí hlavní postavy díla a umožňuje příjemci si vytvořit určitý typ literárního hrdiny, 

konkrétní literární postavu, jejíž skutečnou existenci autor v některých případech i zdůrazňuje. 

     Titul Zapadlí vlastenci potvrzuje úlohu obecného jména v názvu díla. Adjektivum zde 

zesiluje příznakovost hrdinů knihy. Podtitul (Pohorský obraz) je uveden pouze na titulním 

listě, na vazbě knihy chybí219. Kromě zpřesňující lokalizace působí spíše jako žánrové 

označení díla a anticipuje rozsáhlost prostoru Raisova románu. 

     Všechny tituly uvedených děl jsou  vzájemně provázány s dalším paratextem nebo 

dokonce několika paratexty díla. Nejčastěji jsou to záložkové texty, které informují 

potenciálního čtenáře o postavě uvedené v názvu díla ( Porgess, Josef Fouché), případně o 

tvorbě autora (Hailey). Dalšími paratexty jsou doslov  a ediční nebo vydavatelské poznámky, 

jež v případě tvorby 19. století  (Babička, Zapadlí vlastenci) přibližují čtenáři 

literárněhistorický kontext díla či interpretují text.   

     Nejvyšší provázanost s ostatními paratexty je patrná u Zweigovy knihy Josef Fouché. 

Protagonista knihy, jehož jméno je zároveň i názvem díla, je zmiňován i v záložkovém textu 

coby „portrét jednoho politika“220  jako „…nenápadný, ale o to mocnější muž v pozadí 

politického života“221, informace  o postavě sděluje čtenáři i sám autor v úvodu knihy 

(S. Zweig jej začíná slovy:„Josef Fouché, jeden z nejmocnějších mužů své doby, jedna 

                                                 
219 Tento úkaz je relativně častým případem produkce českých nakladatelství. Na obálce či vazbě je uvedena 
pouze část názvu díla – většinou jde o titul, zatímco podtitul či žánrový údaj je nakladatelstvím uveden až na 
titulní stránce či tiráži knihy. Důvodem je nejenom nakladatelské rozhodnutí respektovat konkrétní vydání knihy, 
ale i obecná čtenářova znalost   první části  názvu díla, což je způsobeno mj. i teoretickými literárními zdroji 
(např. většina učebnic a slovníkových příruček v případě Raisových Zapadlých vlastenců podtitul díla Pohorský 
obraz vůbec neuvádí).  V takovém případě by přiřazení další méně známé  části názvu díla  do exponovaného 
prostoru knihy mohlo být pro recipienta matoucím a případného příjemce by mohlo odradit. 
220 Zweig, S. :Josef Fouché. Praha 1994, obálka s.2. 
221 Tamtéž. 
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z nejpozoruhodnějších osobností všech dob, dožil se malé obliby u současníků a ještě méně 

spravedlnosti u potomstva.“222), další údaje čtenáři předkládá autor doslovu, Josef Polišenský, 

jenž jej uvádí slovy:“Pochybný vítěz nad Robespierrem a Napoleonem“ Josef Fouché“223 .  

Zweigův idealizovaný pohled na postavu, jež v historii byla symbolem „antihrdiny“, vnášející 

do díla řadu omylů, působí v úvodním autorově slově jako obhajoba postavy, jež si zaslouží 

mít svoji „hrdinskou“ biografii. Stejný pohled na historickou postavu je detekovatelný i 

v záložkovém textu, jehož východiskem byl právě Zweigův úvod (je to patrné i z převzatých 

doslovně uváděných faktů – např. politický život, učitel v kněžském semináři, milionář). Text 

je zde oproti předloze zesílen o řadu superlativ (např. Zweig – několikanásobný milionář, 

záložka – mnohonásobný milionář, nejproslulejší bezpáteřník, o to mocnější muž224) a 

žánrovou charakteristiku díla, jež má vzbudit zájem potenciálního čtenáře o životní peripetie 

významné osobnosti a využít zájmu současných čtenářů o tzv. životopisy slavných. V opozici 

k úvodu a záložkovému textu je doslov historika Josefa Polišenského, jenž se opírá o 

informace, čerpané z českých i světových archívů a konfrontuje tak Fouchého zpracovaný 

příběh se současnými informacemi. Smířlivý závěr Polišenského úvah je pak důkazem 

odlišných přístupů k zobrazované postavě a zvýznamnit tak rozporuplnost této literární 

postavy. 

     Zvláštní postavení mezi protagonistickými tituly zaujímá název Já je někdo jiný225. Jednak 

titul díla je prokazatelně zvolen vydavatelem (jde o posmrtný výbor poezie A. Rimbauda), 

jednak „protagonista“ díla není skutečným hlavním hrdinou knihy, ale leitmotivem či 

východiskem zařazených básní. Titul   a zároveň ono rimbaudovské motto života „já je někdo 

jiný“ zde nejen  naznačuje záměr vydavatele představit prokletého básníka v jiném kontextu 

literární tvorby než-li nezvalovském, ale i ukázat „jinakost“ osobnosti literáta, jenž výrazně 

ovlivnil mnohé generace českých autorů i čtenářů.  Protagonistou knihy  je tedy sám autor 

poezie, jehož „charakteristiku postavy“ čtenář vnímá prostřednictvím nakladatelstvím 

vybraných básnických textů. Postava básníka je tak postavou umělou, fiktivní, jinou než 

skutečnou. Autenticita autorova pojetí světa, zachycená v obraznosti  jednotlivých básní, je 

výrazně významově posunuta (zkreslena, zvýrazněna) rozhodnutím zprostředkovatele literární 

komunikace mezi autorem i čtenářem, do níž již autor zasahovat nemůže (jde o vydání post-

humen), a tak se autor stává objektem nakladatelského záměru vlastní interpretace básníkova 

                                                 
222 Tamtéž, s. 7. 
223 Tamtéž, s. 239. 
224 Tamtéž, s. 9. a záložka. 
225 S stejným názvem knihy Já je někdo jiný  vyšel  v roce 1971 v nakladatelství Mladá fronta i další výbor 
poezie, a to básníka R. Fabryho. 
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díla. Titul díla ve spojení s obklopujícími knižními  paratexty, jež se snaží čtenáři vysvětlit 

rozhodnutí vydavatele, tedy láká a vábí čtenáře na „jiného“, odlišného  Rimbauda, než je 

čtenáři znám. Název knihy  tedy poskytuje čtenáři vedle informace o protagonistovi díla i 

další vjemy – pocit „autenticity“ prostřednictvím volby ich-formy sdělení, pocit „přímého“ 

dialogu mezi autorem a čtenářem, tedy dialogu bez zprostředkovatele, návod k recepci 

jednotlivých básní  a ve spojení s ostatními peritexty i  zvolený způsob interpretačního 

přístupu nakladatelství. 

 

4.2.1.2. Titul temporální 

 

     Temporální titul je dalším frekventovaným typem názvů sledovaných děl. Tento typ názvů 

se objevuje pouze u textů vytvořených ve dvacátém století  a poskytuje čtenáři klíčové 

informace o díle. Vedle „obsahových“ titulů (Kathrinino štěstí, Vražda v orient-expresu, 

Konec poručíka Borůvky) se objevují i tituly nesoucí informaci o konkrétním čase 

(Prázdniny, Časotřesení) či tituly označující klíčový motiv díla (Rakev z Hongkongu).  

     Přehled temporálních titulů je v další tabulce: 

  

Autor Titul Podtitul Žánrový údaj Nakladatelství jiný výskyt 

Balabán Prázdniny   Povídky Host   

Clausenová Kathrinino štěstí     Ivo Železný   

Chase Rakev z Hongkongu     Argo Obálka 

Christie Vražda v orient-expresu     Knižní klub obálka  

Škvorecký 

Konec poručíka 

Borůvky   

Detektivní 

žalozpěv Mladá fronta  Obálka 

Vonnegut Časotřesení     Argo 

záložka, 

předmluva 

 

     Jmenné názvy děl jsou zde v mnohých případech nositeli příznakovosti . Spojení slov  

rakev a Hongkong anticipuje kriminální prostředí, podobně slovo vražda signalizuje 

detektivní žánr a kriminalistická hodnost protagonisty knihy (jakkoliv by tento název díla 

mohl být vnímán jako typ protagonistický) evokuje napětí a nebezpečí, jež je typické pro 

detektivky. Spojení s druhovým údajem díla (Detektivní žalozpěv) potenciálního čtenáře 

explicitně sice utvrzuje o domnělém žánru, elegické označení textu i text na čtvrté straně 

obálky (heroická i tragikomická detektivka) však naznačuje porušení pravidel detektivního 

žánru a výskyt nového typu kriminalisty.  
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     „Čitelnost“ tohoto popisného názvu nevyžaduje příliš  další architekturní složky názvu 

knihy či bližší spojení s ostatními paratexty díla. Spojení názvů detektivních próz s  jménem 

autora v dominantní poloze ve všech třech případech sděluje potenciálnímu čtenáři dostatek 

informací o knize. Texty na čtvrté straně obálky vesměs opakují ( a tím i zvyšují očekávání a 

zájem příjemce textu) „rekvizity“ díla, zesílené typicky příznakovou slovní zásobou (např. 

spojitost s dávno minulou vraždou, překvapivé rozuzlení, nejlepší detektivka226, záhadný hlas, 

soukromý detektiv zapletený do vraždy, čínská prostitutka, překvapující nápady a zvraty, 

jeden z nejlepších thrillerů 227, slavné případy, detektivní génius, sítě Státní tajné bezpečnosti, 

klasika české detektivky228 ).  

     Naopak dílo Kathrinino štěstí, implikující  typ prózy s ženskou hrdinkou, staví svou 

komunikaci se čtenářem výhradně na spojení titulu a ilustrace titulní strany obálky. 

Vizualizace protagonistky (zasněně hledící hrdinka knihy je v kontrastu s činností i postojem 

svého dítěte) je významným dominantním prvkem, jež dále zvyšuje informační hodnotu 

názvu díla. Trojici příznakových identifikačních znaků doplňuje i poměrně významná pozice 

názvu ediční řady, jež je zaměřená na specifickou literární produkci229.  Před čtenářem je tak 

rozehrána předem dobře odhadnutelná hra významů a obsahů literárního díla, která 

nevyžaduje aktivní přítomnost dalších  knižních paratextových prvků díla. 

     Název Vonnegutova díla Časotřesení, který je v podobě jmenného novotvaru, je mezi 

ostatními tituly výjimkou. Jeho příslušnost k popisným názvům děl je sice dána konkrétní 

událostí, o níž se zmiňuje jak sám autor v předmluvě, tak i vydavatel v textu na záložce: 

„Výchozím předpokladem prvního Časotřesení byla krátkodobá porucha ve vesmírném 

časovém kontinuu, jež způsobila, že všichni museli udělat a znovu projít vším, čím si prošli či 

co udělali v minulém desetiletí, ať už to bylo dobré nebo zlé. Takové déjá vu, které trvá celých 

dlouhých deset let.“230 Titul díla, jakkoliv se tváří být pouze nositelem časové i formace, 

mimořádného jevu, který byl na počátku děje knihy, tj. titul popisný, nepříznakový,  však ve 

skutečnosti má   charakter opačný. Titul Časotřesení není jen informací o krátkodobé poruše 

vesmíru, ale je i názvem symbolizujícím, který naznačuje konkrétní úsek lidského života, jenž 

je někde mezi reprízou a tvořivým časem, mezi nesvobodou nařízeného konání a svobodnou 

vůlí, mezi přítomností, minulostí a budoucností a zároveň i tvůrčí přístup autore k textu knihy. 

                                                 
226 Christie, obálka. 
227 CHase, obálka. 
228 Škvorecký konec, obálka. 
229 Identifikace konkrétního tematického typu příslušností v určité edici je velmi častá i u detektivního žánru. 
V tomto případě je to např.  edice Smaragd a Škvoreckého Konec poručíka Borůvky. 
230 Vonnegut, K.:  Časotřesení. Praha 1997, s. 10. 
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Nízká informativní funkce titulu díla je i příčinou dominantního postavení jména autora  ve 

všech pozicích knihy. 

     Balabánovy mnohovýznamové Prázdniny (sbírka je pojmenovaná po jedné z povídek) jsou 

ukotveny koexistencí  druhového údaje, jež má v tomto případě ve spojení se jménem autora 

(je opět v dominantní pozici)  významně vyšší informační hodnotu než titul sám. Druhový 

údaj je podobně jako podtitul Raisových Zapadlých vlastenců součástí až titulního listu díla. 

 

 

4.2.1.3. Titul replikový 

 

     Jediným replikovým názvem knihy je apelativně laděná výzva  Mějte naději, která je 

volným překladem originálního názvu Wir heissen euch hoffen (doslova Poroučíme vám 

doufat, přel. L.M.). 

     Přehled replikových titulů je zaznamenán  v níže uvedené tabulce: 

 

Autor Titul Podtitul Žánrový údaj Nakladatelství Jiný výskyt 

Simmel Mějte naději     Knižní klub záložka 

 

      Německá tvrdost jazyka, jež je pro české potenciální čtenáře z pochopitelných důvodů 

zcela nepřijatelná,  zde byla nahrazena  „měkčí“ anglickou vazbou  (Have you…), jež pomalu 

proniká i do naší frazeologie. Překlad  tedy odráží soudobé tendence pronikání anglicismů do  

češtiny v devadesátých letech minulého století231, čímž proniká do slovní zásoby určité 

skupiny lidí a je pro ně - mnohdy pouze  podvědomým- signalizačním aspektem.  Nepříliš 

srozumitelný název díla, který vznikl spojením imperativu plurálu a abstraktního jména  a 

který je dále poměrně složitě vysvětlován v záložkovém textu, je dalším případem, v němž 

vydavatel spoléhá spíše na informační  a identifikační funkci jména autora než na název díla. 

  

 

4.2.2. Titul symbolický 

 

     Poměrně četně zastoupenou je skupina titulů symbolických, které mají vedle funkce 

identifikační i funkci konotativní. Informační funkce je u nich spíše až druhořadá, jejich 

                                                 
231 Připomeňme například dnes již časté Měj hezký den. 
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snahou je upoutat svou neobvyklostí a zašifrovaností či nabídkou mnoha variant čtenářova 

očekávání a významů. 

     Přehled symbolických titulů je v následující tabulce: 

 

Autor Titul Podtitul Žánrový údaj Nakladatelství jiný výskyt 

Durych Zastavení   

Výbor z povídek a krátkých 

próz Mladá fronta záložka,doslov 

Gellner 

Teplo zhaslého 

plamene   Výbor z poezie Mladá fronta   

Hanuš Konkláve     Ivo Železný   

Kabeš Odklad krajiny     Mladá fronta   

Mácha Máj     Mladá fronta Doslov 

Stendhal Červený a černý     Knižní klub   

Šiktanc Varlat     Mladá fronta   

Škvorecký Lvíče     Ivo Železný 

ediční a 

autorova pozn. 

Vonnegut Kolíbka     Mladá fronta Záložka 

Weiner Škleb     Argo   

 

      První skupinou symbolických titulů jsou názvy děl prokazatelně vytvořené vydavatelem 

knihy (Zastavení, Teplo zhaslého plamene). Jedná se o posmrtně vydané výbory prózy či 

poezie českých  autorů.  Název Zastavení  ve spojení s druhovým údajem (Výbor z povídek a 

krátkých próz – uveden opět až na titulním listu)  symbolizuje snahu editorů  zachytit 

autorovo celoživotní tvůrčí směřování i jeho poselství. Tvůrce paratextů tuto skutečnost 

zdůrazňuje nejenom v záložkovém textu („ Jak autor dostál tomuto předsevzetí a jak se u 

něho „klasická“ povídka vyvíjela v záznam črty, v báseň v próze, v meditaci, v zastavení na 

cestě mezi romány, ukazuje náš výbor ZASTAVENÍ. …ZASTAVENÍ je průhledem do životního 

odkazu Jaroslava Durycha jako autora prozaických miniatur.“ 232), ale dále i v doslovu, jehož 

autorem je Vladimír Justl.  Zastavení však může znamenat i ukončení životní i literární cesty 

Durychova „bloudění“   životem či prostor pro hlubší čtenářovo se ponoření do úvah o světě 

kolem nás a v nás ( k tomu evokuje nejen charakter Durychovy poetiky, text na záložce a 

v doslovu,  ale dále  i Justlem zvolené motto z prózy Kdybych…). Podobně oxymóron 

v názvu Gellnerova výboru Teplo zhaslého plamene implikuje bouřlivý život i literární tvorbu 

anarchistického buřiče a čtenáři naznačuje působivost veršů básníka i v dnešní době. Vladimír 

                                                 
232  Durych, J.: Zastavení. Praha 1996., záložka. 
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Křivánek komentuje v doslovu právě onu mladickou revoltu Gellnera, jež přitahuje čtenáře i 

v současném světě. Další dva názvy knih – Kabešův Odklad krajiny a Weinerův Škleb jsou 

symbolizujícím vyjádřením životního postoje obou autorů ke světu, a tím i navozené poetiky 

díla. Nonsensové sousloví Odklad krajiny souvisí s potřebou neustálého neklidu a proměny 

objektů zdánlivě neměnných a hotových, s potřebou zpřetrhat vazby předchozího a ze zbylých 

fragmentů poskládat svět nový či snahou Kabeše zbavit se světa nenaplněného a prázdného. 

Weinerův expresionistický Škleb anticipuje vnitřní pohled na okolní realitu, pohled plný 

úzkosti, bolesti a zloby, jež navozuje lidská existence. 

      S liturgickou symbolikou  jsou spjaty názvy dalších dvou knih -  Šiktancovy sbírky Šarlat 

a Hanušovy  psychologické prózy Konkláve. V prvním případě jde  o symbol barvy tradičně 

spojované s královskou důstojností, o symbol Země, který  má  schopnost rituálně očišťovat, 

v případě druhém jde o rituál shromáždění kardinálů, kteří volí nového papeže, tj.rozhodují o 

přežití lidstva, o otázce vysoké morálky, dobra a zla. Podobně jako předchozí názvy děl jsou i 

tyto    tituly jsou klíčem k pochopení významu díla, jsou návodem čtenáři k recepci 

primárního textu. Oba však předpokládají poučeného vnímatele, neboť vysvětlení obsahu a 

významu obou rituálů v knize zcela chybí. Neexistence sekundárních knižních textů, které by 

jako „vysvětlovaly“ a „doplňovaly“ název díla je u symbolizujících titulů až na výjimky téměř 

pravidlem. Tato prázdnota souvisí jednak s prostorem, který je dán čtenáři pro jeho úvahy o 

textu, jednak je dán i filozofickým rozměrem primárních textů. 

     Symbolika rituálního aktu z fiktivního náboženství bokononismus podobně jako 

v předchozích případech anticipuje sci-fi příběh o zkáze lidstva a lidech, kteří tuto zkázu 

způsobili233.  Text na obálce sice nevysvětluje symboliku obsahu názvu, informuje však 

čtenáře o kultovním a myšlenkově patrně nejoriginálnějším románu amerického prozaika234 

i jeho čtenářské popularitě Americe.  V komparaci s předchozími texty jsou oba Vonnegutovy 

romány důkazem „samozřejmé přítomnosti“ sekundárních knižních textů ve světové literární 

kultuře i „péčí“ autora či jeho literárního agenta o funkčnost literární komunikace.  

     Konotativním a zároveň protagonistickým názvem díla je Škvoreckého titul Lvíče, u něhož 

ve vydání v Nakladatelství Ivo Železný zcela chybí žánrový  údaj Koncové detektivní 

melodrama. Kniha je sice „vybavena“ záložkovým textem, který objasňuje okolnosti vzniku 

díla a jeho pohnutou historii vydávání, význam názvu však čtenář odhalí až po přečtení díla. 

Dominantní pozice jména autora na obálce knihy a v titulním listě  je funkčním prvkem 

v paratextové komunikaci a „doplňuje“ chybějící informace o díle.  

                                                 
233 Vonnegut, K.: Kolíbka. Praha 1994, obálka. 
234 Tamtéž. 
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     U některých dalších  symbolizujících titulů může význam názvu díla  vyplynout, zejména 

pak mimo historický kontext, v němž dílo vzniklo,  teprve v průběhu četby235  -  např. 

Červený a černý. 

 

 

4.2.3. Titul metatextový 

 

     Poměrně početnou skupinou děl jsou primární texty s metatextovým (žánrovým) typem 

názvu díla. 

     Přehled metatextových titulů: 

 

typ 

titulu Autor Titul podtitul žánrový údaj nakladatelství 

Jiný 

výskyt 

Autor 

názvu 

žánrový Hrubín 

Romance pro 

křídlovku     Mladá fronta Doslov   

žánrový Krchovský Básně     Host     

žánrový Mickiewicz Balady a romance     Mladá fronta   Vydavatel 

žánrový Neruda Knihy básní     

Nakladatelství 

LN    Vydavatel 

žánrový Slavík Básnické dílo  I.   Host   Vydavatel 

žánrový Slavík Básnické dílo  II.   Host   Vydavatel 

žánrový Tolkien Básně  I.   Mladá fronta Záložka  

žánrový Tolkien Básně II.   Mladá fronta Záložka  

žánrový Tolkien Básně III.   Mladá fronta Záložka  

 

     Ve většině případů jde o rozhodnutí vydavatele, neboť se velmi často jedná o posmrtně 

uspořádané výbory z díla. Název Slavíkovy sbírky Básnické dílo I. (Básnické dílo II.) 

jednoznačně  anticipuje souborné vydání básnického díla  Ivana Slavíka. Žánrové označení 

díla je však příznakově neutrální a teprve až v symbióze se jménem autora v rovnocenné 

pozici jak na obálce, tak i na titulním listu knihy, zvyšuje svoji informační hodnotu především 

pro poučeného čtenáře. Obdobně další nepříznakové názvy děl (Tolkienovy a Krchovského 

Básně) informují čtenáře pouze o literárním žánru knihy.  

     Nakladatelem zvolený titul Mickiewiczovy sbírky Balady a romance  oproti polskému 

originálnímu názvu Dzieła poetyckie, tom I Wiersze (Básnické dílo, díl I Verše -  přel. L.M.)  

                                                 
235 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 243. 
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sděluje čtenáři žánrovou informaci o textu autora a oproti polskému názvu anticipuje tematiku 

básní. Žánrový titul zde částečně i ukotvuje tvorbu autora do doby, pro níž jsou balady a 

romance frekventovanou literární formou. Další název knihy – Hrubínova Romance pro 

křídlovku,  je nositelem hned trojí informace – první část titulu vyjadřuje tematickou a  

formální rovinu básně, druhá část je pak symbolem obecně platné existenciální situace v díle. 

Syntéza trojí informace překračuje hranice jednoho typu názvu – Romance pro křídlovku tak 

představuje titul tematicko-symbolicko-metatextový. 

 

     Z uvedeného pojednání je patrné, že vazba mezi titulem a významovou strukturou díla je 

ve sledovaných knihách velmi těsná, byť ne vždy na první pohled zpozorovatelná.  Hra autora 

(či nakladatelství) se čtenářem, zpřesňování významu či naopak jeho záměrné znejasnění je 

pak rozehráno především prostřednictvím působení celistvých svazků knižních paratextů díla. 

Jednoznačně pretextová pozice i charakter  titulu díla činí tento knižní paratext jedním 

z nejdůležitějších sekundárních knižních textů knihy. 

      Ve sledovaném souboru textů tedy lze  nalézt svazky příznakovostí, jež čtenáři 

charakterizují určitý typ četby. Slova vražda, rakev, detektiv, Hongkong jsou příznakovými 

rysy detektivních próz, konkrétní jméno postavy anticipuje  „životopis“v knize, zdrobněliny 

spojené s domácím prostředím upozorňují na přítomnost určitých emocí a dějů spjatých 

s rodinou, stvrzení šťastně končícího děje ve spojení s ženskou hrdinkou  je typickým rysem 

pokleslého typu ženského románu. Symbolika v názvu je často spjata s mimoliterární 

skutečností a je dominantním prvkem v literární komunikaci. Pochopení symbolického 

významu může být trojího charakteru – prerecepční, intrarecepční a postrecepční. Název 

metatextový je využíván  výhradně v poezii, a to častěji záměrem nakladatelství jako název 

básnického výboru. 
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4.2. Jméno autora 

 

 

     Autor má v komunikačním procesu nezastupitelnou roli, a to jak ve fázi vznikání 

primárního textu, kdy je nezbytnou podmínku vzniku díla a jeho identity236, tak i ve fázi 

recepce díla čtenářem jako autor modelový (či interní)237, jenž sděluje příjemci textu 

prostřednictvím díla  svoje názory a pocity. Navíc zájem čtenáře o autorův život , ať již 

soukromý či veřejný, je znám již mnohá desetiletí. Rovina autora je tedy v knižních textech 

ještě dále zesilována třetí osobou – nejčastěji vydavatelem, který sděluje čtenáři další 

informace o tvůrci textu. 

     Jméno autora je tedy obligatorním knižním paratextem, jenž se objevuje v ustálených i 

variabilních pretextových pozicích knihy. V sekundárních knižních textech devadesátých let 

dvacátého století  lze detekovat jméno autora v knize nejméně v šesti prostorech knihy  – jde 

o hřbet, první stranu přebalu, desku knihy (v případě neexistence desky obal), patitul, hlavní 

titulní stranu, autorskou tiráž a nakladatelské údaje v závěru knihy. Vyjma autorské tiráže je 

jméno autora vždy v kombinaci s názvem knihy, případně i s dalšími atributy (název 

vydavatelství, název vydavatelské řady, ilustrace apod.), jež jsou však fakultativními. Párový 

systém jméno autora a název knihy je relativně ustálený a konvencionalizovaný. V konvenční 

podobě je jméno autora  uvedeno jako první a je dále následováno v těsné blízkosti titulem. 

Toto umístění obou knižních textů je ustálené ve všech pozicích knihy a souvisí i s dalším 

literárním životem knihy. Konvencionalizovaný systém identifikačních peritextů je patrný i ve 

sledovaném vzorku textů.   

     Jméno autora je v současné době přirozenou a nedílnou součástí literárního díla a rovněž je 

jedním v povinných vydavatelských údajů. Ačkoliv Genette stanovuje v sekundárních 

knižních textech trojí možnou podobu jména autora (pseudonym, anonym a onym, tj. 

skutečné jméno), v české knižní produkci se anonymní dílo neobjevuje vůbec a pseudonym 

pouze u několika autorů (  Clausenová – autorka není identická se stejnojmennou  německou 

literární vědkyní,  Krchovský, Stendhal a Tolkien). Jméno autora se naopak stává vysoce 

příznakovým rysem díla a významným „vábením“ pro čtenáře. V současné nakladatelské 

praxi se stává značkou, jíž je podřizován charakter  další literární komunikace mezi 

nakladatelstvím a čtenářem. 

 

                                                 
236 Umberto Eco takového autora nazývá autorem empirickým. In: Eco, U.: Lector in fabula. Milano 1979, s. 68.  
237 In: Eco, U.: Lector in fabula. Milano 1979, s. 69. 
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     V následující tabulce je zachycen přehled umístění jména autora v knize: 

 

jméno autora další výskyt další výskyt Další výskyt Nakladatelství 

Balabán Záložka   Host 

Clausenová    Ivo Železný 

Durych Záložka   Mladá fronta 

Gellner Doslov   Mladá fronta 

Hailey zadní strana obálky   Knižní klub 

Hanuš Záložka   Ivo Železný 

Hrubín Doslov   Mladá fronta 

Chase zadní strana obálky   Argo 

Christie zadní strana obálky   Knižní klub 

Kabeš Záložka   Mladá fronta 

Krchovský Záložka doslov  Host 

Lustig Záložka   Mladá fronta 

Mácha    Mladá fronta 

Mickiewicz Doslov   Mladá fronta 

Neruda Komentář   Nakladatelství LN 

Němcová Komentář   Nakladatelství LN 

Rais Doslov   Knižní klub 

Rimbaud Záložka   Mladá fronta 

Seifert    Mladá fronta 

Simmel zadní strana obálky   Knižní klub 

Slavík Záložka doslov  Host 

Stendhal    Knižní klub 

Šiktanc Záložka   Mladá fronta 

Škvorecký zadní strana obálky   Mladá fronta 

Škvorecký Záložka 

autorova 

poznámka  Ivo Železný 

Tolkien Záložka   Mladá fronta 

Vonnegut zadní strana obálky doslov  Mladá fronta 

Vonnegut Biografické údaje   Argo 

Weiner    Argo 

Zweig Záložka úvod doslov Knižní klub 

     

 

     V tabulce není zachyceno povinné umístění jména autora v autorské a technické tiráži, 

patitulu a titulním listě, neboť se objevuje u všech sledovaných děl. Kvantita opakování jména 
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je spjata s komunikační strategií nakladatelství, jež je ovlivňována záměrem vydavatele, 

zamýšleným typem příjemce textu, etablovaností autora v literárním životě či mimoknižní 

komunikací či funkčností opakování jména autora. 

     Pouze v pěti knihách (Clausenová, Mácha, Seifert, Stendhal, Weiner)  se uvedený knižní 

paratext již dále v knize neopakuje.  V případě díla Clausenové je silným příznakovým rysem  

textu jeho příslušnost k řadě Knihovnička večerů pod lampou, a to konkrétně k  edici Na 

výsluní, jež jednoznačně signalizuje potenciálnímu příjemci díla tematické zaměření díla.  

Informační hodnota „edičního zařazení“ je posílena i dominantní pozicí názvu knihy na 

titulním listě a figurální ilustrací protagonistky díla. U tohoto typu díla je autor knihy 

v podřazené pozici k textu, je téměř zbytnou informací pro potenciálního čtenáře,  neboť  

očekávání příjemce textu je soustředěno výhradně  na tematickou rovinu díla. Opakování a 

zdůrazňování jména autora v dalších částech knihy proto není funkční a je nakladatelstvím 

Ivo Železný  v prostoru knihy až na povinné údaje zcela eliminováno.  

     Poněkud odlišná situace je u knihy Stendhalovy. Etablovanost autora a díla v literárním 

životě umožňuje Knižnímu klubu zaměřit komunikaci se čtenářem právě na informační 

působení  názvu díla i jména autora. Nakladatelský předpoklad známosti díla („Klasický 

román francouzského autora…“238 ) i autora, určitá edukace potenciálních příjemců díla, 

typografická úprava a další mediální zobrazení díla („ Z neméně klasického zfilmování tohoto 

románu si snad každý zapamatoval…“ 239) jsou výraznými komunikačními rysy, 

podporovanými i v dalších peritextech knihy. Tomu odpovídá i grafická podoba  titulního 

listu, na němž jsou v rovnocenném postavení oba zmíněné knižní paratexty. Jméno autora je 

pak dále dominantní v povinných částech knihy  a stává se hlavním komunikačním 

prostředkem nakladatelství se čtenářem. 

     Obdobný záměr se objevuje i u dalších dvou děl edice Květy poezie nakladatelství Mladá 

fronta. Autorství Máchovo i Seifertovo je dominantním prvkem literární komunikace mezi 

vydavatelem a čtenářem. Vzdělanostní obeznámenost příslušným autorem  i  zařazení do 

uvedené edice, jež je zaměřena na určitý typ děl známých autorů české i světové tvorby a 

poskytuje čtenářům ustálenou podobu i  kvalitu informačního aparátu, signalizuje čtenáři  

očekávatelný proces recepce díla. Tomu odpovídá i charakter dalších přítomných peritextů 

v knize – pro edici typické doslovy či vydavatelské poznámky informují čtenáře pouze o 

poetice díla, případně vydavatelských úpravách textu. Předpoklad znalosti základních 

                                                 
238 Stendhal: Červený a černý. Praha 1993, zadní strana obálky. 
239 Stendhal: Červený a černý. Praha 1993, zadní strana obálky. 
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biografických dat se tak stává významnou, avšak neverbalizovanou součástí paratextexové 

komunikace.  

     Zcela odlišně je organizován proces paratextualizace v díle Weinerově. Ačkoli autor nebyl 

až na jednu výjimku v předchozím dvacetiletí v českém prostředí vydáván, a tudíž se nedostal 

do širšího čtenářského povědomí, přesto nakladatelství Argo zcela eliminovalo jakékoliv 

biografické údaje o autorovi240. Kontakt s potenciálním čtenářem tak probíhá prostřednictvím 

názvu díla, které je v dominantním postavení i na titulní straně knihy a charakterizuje 

nejenom poetiku, ale i životní postoj autora díla.   

 

          Další pozice umístění jména autora v knihách jsou zachyceny v následujícím grafu: 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

počet knih

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

typ umíst ění

umíst ění jména autora v knize

 
Legenda – typ umístění jména autora v knize: 
  
1. díla bez dalšího umístění jména autora 
2. jméno autora na záložce – biografické údaje 
3. jméno autora na záložce – tvorba 
4. jméno autora na zadní straně obálky – tvorba 
5. jméno autora v úvodu díla 
6. jméno autora v doslovu díla – tvorba 
7. jméno autora v doslovu – biografické údaje 
8. jméno autora v komentáři 
9. jméno autora v poznámkách (autorových) 
10. jméno autora v nakladatelských textech (biografické údaje) 

 

                                                 
240 Možným vysvětlením  absence životopisných dat autora je počáteční nedostatek zkušeností začínajícího 
nakladatelství či obtížná dostupnost údajů. 
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     Nejčastěji se  tento peritext  objevoval na záložce a  zadní straně obálky, doslovech a 

úvodu, komentářích, poznámkách a nakladatelských textech biografického charakteru.        

V případě životopisných dat, a to jak záložkových, tak i nakladatelských textů, jméno autora, 

případně ve spojení s profesí,  celý text uvozuje, a to bez ohledu na komunikační záměr 

nakladatelství ( např. „Jan Balabán se narodil roku...“241 , „Spisovatel Arnošt Lustig – autor 

knih...“242). Pokud  jsou záložkové texty informací o tvorbě autora, je jméno spisovatele 

ukotveno na počátku textu a tvoří „nadpis“ záložky (např.Vonnegut – Časotřesení, 

Krchovský, Simmel, Tolkien), případně text uvozuje (např. Kabeš, Zweig, Šiktanc) či je 

součástí  informačního textu (např. Hanuš, Durych) a zdůrazňuje   především autorství knihy. 

     Obálkové texty  jsou  v případě tohoto peritextu spjaty pouze s informací o především 

tematické rovině díla. Jméno autora je – většinou ve spojení se superlativním hodnocením 

tvorby – připomenutím autorství popisovaného díla (např. „Tato jedna z nejlepších detektivek 

Agathy Christie, v nichž prokázala své mimořádné mistrovství...“243, „Tyto a mnohé další 

překvapující nápady a zvraty zaručují jednomu z nejlepších thrillerů Jamese Hadleyho 

Chase...“244, „Takřka kultovní a myšlenkově patrně nejoriginálnější román amerického 

prozaika Kurta Vonneguta ...“245).  

     S podobnou funkčností knižního paratextu jména autora jsou spjaty i doslovy ( např. 

Hrubín, Gellner, Mickiewicz, Rais) a komentáře (Němcová, Neruda). 

     Autorské peritexty jsou naopak jménem tvůrce ukončeny. Peritext zde slouží jako 

signatura  a je velmi často spjat i s uvedením data a místa (např. „Josef Škvorecký Toronto, 

duben 1996“ 246). V některých případech je sice jméno neuvedeno, nicméně kontextově 

příjemce díla je schopen chybějící „podpis“ autora doplnit ( např. Zweigův úvod: „/jméno 

neuvedeno, pozn. L.M./ V Salcburku na podzim 1929“247).   

      Jméno autora je tedy polyfunkčním peritextem knihy. Vedle sdělení informace o autorství 

knihy (především  na titulní stránce) je uvedený knižní paratext spjat s informací o povolání 

autora (spisovatel, básník, prozaik, autor bestsellerů) a kvalitou jeho vykonávání (známý 

romanopisec, uhrančivost Krchovského poezie, brilantní vypravěč apod.).  V některých 

případech je klíčem k textu (nadpis záložky, doslovu) či naopak celý text uzavírá a autentizuje 

                                                 
241 Balabán, J.: Prázdniny. Brno 1998, záložka s. 3. 
242 Lustig, A.: Porgess. Praha 1995, záložka s. 2. 
243 Christie, A.: Vražda v Orient-expresu. Praha 1994, obálka s. 4. 
244 Chase, J.H.: Rakev z Hongkongu. Praha 1994, obálka s. 4. 
245 Vonnegut, K.: Kolíbka. Praha 1994, obálka s. 4. 
246 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996, s. 272. 
247 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 11. 
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(signatura). V nakladatelských  aparátech knihy  má  funkci „protagonisty“ (např. komentář 

ke knize B. Němcové).   

 

     Analýzou párových knižních paratextů díla (název díla/jméno autora) lze objevit určité 

tendence. Pořadí uvedení obou peritextů a párový vztah dominance-subdominance je jedním 

z významných komunikačních prvků procesu paratextualizace. 

     V prvním případě  je až na  výjimky uplatňováno jednotlivými nakladatelstvími ustálené 

pořadí peritextů na titulní stránce knihy. Prvním peritextem je jméno autora, druhým je název 

díla. Výjimkou  jsou pouze dvě knihy – Básně J.H.Krchovského a Odklad krajiny P. Kabeše. 

V obou případech je na přebalu knihy jako první uveden titul díla a jméno autora je řazeno až 

jako druhé. U Krchovského je toto výjimečné řazení  uplatňováno i na dalších místech, 

v Kabešově sbírce je systém jména autora a titulu díla takto variován pouze na přebalu a 

v dalších pozicích je již ve své konvenční podobě. V obou případech je změna pozic vyvolána 

pravděpodobně248 grafickou úpravou přední části přebalu, neboť dominantní pozice jména 

autora je u obou děl zachována.  

     Sledovaná nakladatelství  propagují své knihy spíše prostřednictvím autora, jak je patrné 

z následujícího grafu: 

0
2
4
6
8

10
12
14

počet knih

Argo Host KK IŽ MF NLN

nakladatelství

Jméno autora/název díla na titulním listu dle 
nakladatelství:

dominantní jméno autora dominantní název díla rovnocenná pozice
 

     Jméno autora je v takovém případě  pro vydavatele  marketingovou kategorií značky, 

kterou recipient snadno identifikuje, ať již z hlediska „užitných“ vlastností, tak i z hlediska 

„kvality“. 

                                                 
248 Svoji hypotézu jsem se pokoušela ověřit u grafiků jednotlivých nakladatelství. Návrh přebalu byl v obou 
případech intuitivním procesem, jenž se nepodařilo ani v jednom případě racionalizovat. 
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     Dominance párového systému jméno autora + název díla je zachycena v následující 

tabulce: 

 

jméno 

autora titul díla podtitul dominance nakladatelství 

Balabán Prázdniny Povídky jméno autora Host 

Clausenová Kathrinino štěstí   titul díla Ivo Železný 

Durych Zastavení 

Výbor z povídek a 

krátkých próz jméno autora Mladá fronta 

Gellner 

Teplo zhaslého 

plamene Výbor z poezie není Mladá fronta 

Hailey Detektiv   titul díla Knižní klub 

Hanuš Konkláve   titul díla Ivo Železný 

Hrubín Romance pro křídlovku   není Mladá fronta 

Chase Rakev z Hongkongu   jméno autora Argo 

Christie 

Vražda v orient-

expresu   jméno autora Knižní klub 

Kabeš Odklad krajiny   není Mladá fronta 

Krchovský Básně   jméno autora Host 

Lustig Porgess   jméno autora Mladá fronta 

Mácha Máj   není Mladá fronta 

Mickiewicz Balady a romance   není Mladá fronta 

Neruda Knihy básní   jméno autora Nakladatelství LN  

Rais Zapadlí vlastenci Pohorský obraz titul díla Knižní klub 

Rimbaud Já je někdo jiný   jméno autora Mladá fronta 

Seifert Maminka   není Mladá fronta 

Simmel Mějte naději   jméno autora Knižní klub 

Slavík Básnické dílo    titul díla Host 

Němcová Bábička   jméno autora Nakladatelství LN 

Stendhal Červený a černý   jméno autora Knižní klub 

Šiktanc Varlat   titul díla Mladá fronta 

Škvorecký 

Konec poručíka 

Borůvky Detektivní žalozpěv jméno autora Mladá fronta 

Škvorecký Lvíče   jméno autora Ivo Železný 

Tolkien Básně  I. jméno autora Mladá fronta 

Tolkien Básně II. jméno autora Mladá fronta 

Tolkien Básně III. jméno autora Mladá fronta 

Vonnegut Kolíbka   jméno autora Mladá fronta 
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Vonnegut Časotřesení   jméno autora Argo 

Weiner Škleb   titul díla Argo 

Zweig Josef Roucho   titul díla Knižní klub 

 

       

     Dominantní postavení jména autora (velikostí či typem písma , umístěním na přebalu 

knihy apod.) je patrné u poloviny textů, jak je zřetelné z následujícího grafu, a to především u 

těch, jejichž tvůrce je dobře etablován v širším literárním prostředí, a to z nejrůznějších 

důvodů (školní výuka, zájmová skupina čtenářů detektivek, výrazná osobnost literárního 

života apod.) nebo jejichž tvůrce byl propagován nakladatelstvím ( např. v edičním plánu). 

V obou případech pak platí všeobecně jednoduchý princip – čím známější autor, tím větší je 

rozšíření jeho jména. Vedle kvalitativního rozšiřování (zajímavá a zároveň potvrzující je zde 

shoda nakladatelství , vydávající tvorbu Škvoreckého a Vonneguta) lze detekovat i 

kvantitativní rozměr (viz výše). 

     Další graf zachycuje vzájemné postavení obou párových peritextů na obálce a titulním 

listu: 

 

 

 

      Nejčastěji se dominance jména autora objevovala u detektivních próz ( u tří děl 

z celkových čtyř) a próz se symbolickým titulem ( u tří knih z celkových deseti),  méně u 

básnických sbírek (celkem tři sbírky z celkových dvanácti) a minimálně u próz s popisným 

titulem ( u tří děl z celkových čtrnácti). Právě detektivní texty jsou typickým příkladem 

propagace literárního díla prostřednictvím jména autora. Předchozí pozitivní čtenářova 

Jméno autora/název díla na obálce a titulním listu:  

dominantní jméno autora 

dominantní název díla 

rovnocenná pozice 
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zkušenost s tematickou, kompoziční i jazykovou výstavbou díla konkrétního autora, velmi 

často téměř identickou v jeho dílech, a to především v rovině tematické, je významným 

prvkem ovlivňujícím  literární komunikaci. Metonymické označení druhu četby ( dílo = 

Chase, Christie  apod.)  implikuje potenciálnímu čtenáři očekávaný a   požadovaný typ 

recepce, propojuje vnitřní a vnější šev procesu paratextualizace (čtenářova zkušenost jako 

prvek komunikace na vnější hranici, poetika díla jako prvek komunikace na vnitřní hranici 

„chodby“) a zároveň celý proces paratextualizace zkracuje na nejmenší možnou míru. Tomu 

odpovídá i minimalizace vybavenosti knihy dalšími knižními paratexty, jež je pozorovatelná 

ve všech třech případech detektivních próz. Jméno autora  ve spojení s temporálním typem 

titulu díla je zde  natolik propagačním a informativním prvkem, že již není dále doprovázeno 

příliš početným svazkem peritextů, ale pouze textem na zadní obálce knihy, v němž je dále 

doprovázeno superlativním hodnocením tvůrce peritextu ( o tom již viz výše). Toto výrazně 

pozitivní hodnocení autora pak dále zesiluje propagační hodnotu peritextu jména spisovatele a 

ubezpečuje čtenáře o „vhodnosti“ jeho čtenářské volby a identifikace s určitou čtenářskou 

skupinou. Název díla má již pouze sekundární informační hodnotu, jež  je zpřesněna textem 

na zadní straně obálky , avšak již dále významně neovlivňuje příjemcovu volbu249. 

Dominance jména autora je v těchto případech identická s dominancí dalších prostorových 

pozicí uvedeného peritextu (např. na patitulu a titulním listě apod.).  

     V další detektivce je  dominantnějším prvkem titulní stránky sice  název díla, jméno autora 

však není v tak submisivní pozici, jako tomu bylo u předchozích knih u titulu knihy. Snaha 

oslovit nejenom čtenáře tohoto amerického autora, ale i další čtenáře zaměřující se spíše  na 

detektivní typ prózy, tj. snaha o kontakt s významně vyšším počtem potenciálních čtenářů, 

ovlivnila i párový vztah obou peritextů. Pravděpodobným novým čtenářům Haileyho je určen 

oproti předchozím detektivkám i text na zadní straně obálky, který příjemce informuje 

především o autorovi díla. Soustředění se na tvůrce je rovněž umožněno volbou 

protagonistického typu titulu díla, jež nese i vysokou informačně-sdělnou hodnotu a ukotvuje 

děj románu do snadno identifikovatelného prostředí.  Uvažovanou komunikaci textu na zadní 

obálce se čtenářem detektivních próz potvrzuje i informace o žánru knihy, který není zcela 

shodný s uvedeným tematickým typem. 

     I v dalších knihách s temporálními názvy děl jsou až na jednu výjimku v párovém svazku 

peritextů dominantními jména autorů (Balabán, Vonnegut). Nepříliš sdělné tituly děl (např. 

Časotřesení je vysvětlováno na záložkových textech i autorem samým v úvodu, Prázdniny 

                                                 
249 Výjimkou může být již recipovaní dílo, k němuž se již čtenář nechce z nejrůznějších důvodů vrátit. 
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jsou v tomto případě jakýmsi mnohovýznamovým názvem) jsou zde i graficky v submisivní 

pozici ke jménu autora, jež se pak stává prvotním impulsem procesu paratextualizace díla.  

V prvním případě je komunikace dále posilována především autorskou  předmluvou, 

persuasivním citátem  autora  a napodobením Vonnegutova stylu v textu na záložkách, 

v druhém případě je komunikace dalších peritextů směrována také k tvůrci díla, a to 

nakladatelským medailonem a fotografií. 

     Jediným temporálním titulem, jenž je ve výrazně dominantní pozici vůči jménu autora, je  

próza Clausenové. Výrazná zaměřenost příjemců díla na tematickou rovinu u tohoto typu díla, 

která již  byla  popsána výše, ovlivnila i párový vztah obou peritextů. Jméno autorky knihy je 

zde zcela pro čtenáře nedůležité (jde o pseudonym) a celý proces paratextualizace se posouvá 

do roviny  komunikativnosti titulu.  Peritext jména autora v tomto případě má význam až  

(pokud vůbec) v oblasti konkrétní edice. 

     Vztah jména autora/název knihy  u protagonistických titulů existuje v obou variantách. 

Dominantnost jména autora se objevuje u knih, v nichž není  protagonista díla čtenářům 

dostatečně znám (např. Lustigův Porgess, jehož postavu vysvětluje nakladatelský text na 

záložce knihy) nebo  je nekonkrétní  a obecný (např. Rimbaudův „někdo jiný“), případně je   

podřízen jednotné komunikaci edice specificky zaměřené na „významné autory a významná 

díla“250  (např. Němcové Babička).  

     Graficky zvýznamněné jméno (název díla je téměř nevýznamným prvkem titulního listu 

knihy) tak rozhoduje za potenciálního příjemce díla o volbě recipovaného textu jako 

„charakteristického“ díla pro zvolenou spisovatelskou osobnost (obdobná situace je i u 

dalšího autora z této edice – Nerudy). 

     Ediční „nadřazenost“ je patrná i u řady dalších děl sledovaného souboru (Gellner, Hrubín, 

Mácha, Mickiewicz, Seifert). Ustálená grafická podoba edice Květy poezie  zrovnoprávňuje 

oba typy peritextů  a kontaktuje potenciální čtenáře spíše svým záměrem.  

     Protagonistický titul, evokující společensky, historicky, literárně či jinak známou osobnost 

naopak zatlačuje jméno autora do pozadí a stává se středobodem paratextualizace. Zweigův 

Josef Fouché je z historie známý politik s rozporuplnou pověstí, zapadlí vlastenci jsou 

známou „postavou“ ze školní četby či případně působí identifikačně  na potenciálního 

příjemce textu. Již zmiňovaný  Škvoreckého poručík Borůvka  jako čtenářům známá literární 

postava se v této části titulu dostává téměř do stejné roviny jako jméno autora. 

                                                 
250 http://www.kniznice.cz/historie.html (15.5.2007) 
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          U symbolických titulů knih se stává komunikačním prvkem procesu paratextualizace 

autor díla pouze u třetiny všech  děl. Názvy z oblasti náboženství (např. Konkláve, Šarlat, 

Kolíbka) jsou dostatečně silnými komunikačními prvky v procesu paratextualizace zvláště 

v uvolňujících se devadesátých letech dvacátého století a upozaďují komunikační roli autora 

díla.  

     Naopak dominantní pozice jména autora u symbolických názvů děl je ve sledovaném 

souboru knih ve dvou variantách – v první knihu „propaguje“ známý, exilově činný a teprve 

v devadesátých letech širší čtenářskou veřejností literárně znovuobjevovaný J. Škvorecký. 

Škvoreckého „značka“ je tedy ve sledovaném období významným propagačním prvkem 

literární komunikace, a to nejen v souvislosti s dosud nedostupnou tvorbou, ale také i díky 

mimoliterárním skutečnostem do českého literárního života v devadesátých letech dvacátehé 

století pomalu pronikajícím. To potvrzuje i dominantnost jména  shodně u knih obou 

nakladatelství (Mladá fronta a Nakladatelství Ivo Železný).  V případě druhého vydavatelství 

je uvedenému propagačnímu prvku podřízena nejen graficky ustálená podoba edice s výrazně 

uvedeným jménem v horní polovině stránky, ale také opakování jména v názvu edice, ten   je 

v těsné blízkosti  autora -  je umístěn mezi jméno autora a název díla.  

      Jiná situace je u výboru Durychova díla. Titul také nevydávaného autora je totiž titulem 

nakladatelským (jde o vydavatelstvím sestavený výbor povídek), a tudíž případnému čtenáři 

na rozdíl od jména autora neznámým – jeho dominantní postavení v počáteční komunikaci  

s příjemcem textu by nebylo funkční. Z tohoto důvodu se na obálce knihy opakuje jméno 

autora dokonce dvakrát – poprvé- v neúplné podobě- je  pouze příjmení autora zvýznamněno 

nejen volbou velikosti, typu a barvy  písma, ale také umístěním do centrální pozice  stránky. 

Podruhé je již uvedeno celé jméno a je graficky i prostorově spjato s názvem výboru.  

     Obdobně je zvolena peritextová strategie i dalších dvou knih  - Tolkienových a 

Krchovského  Básní. V obou případech jde opět o nakladatelský název knihy, tentokrát však 

metatextového typu.       

     Variabilita párového vztahu jméno autora/název díla je zřetelná i  v těchto případech. 

Vedle „rovnocenných“ pozic, způsobených ediční politikou (viz výše) se objevují díla 

s dominantnostní jména autora (např. Krchovský) i s dominantním názvem knihy (Slavík). 

Rozdílné pojetí je způsobeno odlišným přístupem nakladatelství ke knize. U Krchovského jde 

spíše o zvýznamnění básníka – osobnosti, vzešlé z undergroundu, což  oslovujíce především  

čtenáře s tímto proudem se identifikující či tento typ literatury teprve objevující. I další 

nakladatelské svazkové peritexty jsou zaměřeny spíše na vyjádření osobnosti básníka a 

poskytují potenciálnímu čtenáři další informace o tvůrci. Slavíkovo Básnické dílo komunikuje 
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se svým čtenářem spíše prostřednictvím názvu knihy, i když rozdíl mezi jménem autora a 

názvem díla není příliš velký. Podobně jsou pak koncipovány i další poměrně kvantitativně 

početné  nakladatelské texty v knize, které informují čtenáře o autorovi a jeho tvorbě. 

 

     Rozhodnutí o dominantnosti/submisivitě jména autora v peritextové komunikaci 

s potenciálním čtenářem  tedy zahrnuje řadu faktorů, jež vstupují do procesu paratextualizace 

a ovlivňují jeho strategii propagace. Jde o faktory mimoliterární (život autora i „život“ díla, 

poučenost čtenáře, předchozí epitextová komunikace, módnost, potřeba vlastnictví knihy, 

postupy marketingové komunikace  apod.) i literární (žánr díla, aspekty tematické a 

kompoziční roviny, ediční zaměření, „komunikativnost“ titulu díla či jména autora  apod.). 

V některých případech je vztah jména autora a názvu knihy podřízen grafickému řešení knihy 

nebo  celé edice. 
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4.4. Dedikace 

 

     Dedikace (též věnování) je krátký  text, v němž autor své dílo věnuje nějaké osobě. Tento 

text může být v knize přímo vytištěný či dodatečně rukopisně vepsaný. Věnováno může tedy 

být dílo ( v případě tištěné dedikace) nebo pouze jeden exemplář ( v případě vepsaného 

věnování)251.  Umístění dedikace je zpravidla na stránce mezi titulem a začátkem textu , 

případně tvoří jeho úvodní část. Důvody, vedoucí autora věnování k dedikaci, mohou být 

různé – citový vztah ke konkrétní osobě, velebení adresáta (často mecenáše),  upozornění na 

okolnosti vzniku díla, významu či formy textu, návod k recepci díla apod. Adresátem může 

být jednotlivec (konkrétní či anonymní, v době prvního vydání díla žijící či již zemřelý), 

pomyslná skupina nebo jinak utvořená entita.  Dedikací může být krátká zmínka, ale také i 

delší proslov k adresátovi, připomínající již spíše žánr předmluvy,  v některých případech 

dochází ke kombinaci obou variant. V některých případech může věnování splývat s jinými 

typy paratextů, např. s mottem nebo předmluvou.  

     Ve sledovaném souboru děl se dedikace objevila u poloviny z nich. Přehled dedikací v díle 

je v následujícím grafu: 

 

Dedikace v díle:

1515

dílo s dedikací dílo bez dedikace
 

 

          Častěji se dedikace objevovala v tvorbě dvacátého století (celkem v 10 případech) a 

v próze (celkem v 9 případech). Nejfrekventovanějším typem dedikací je věnování obdobně 

smýšlejícím lidem (přátelům, skupině i entitě) a subjektům z literárního života (vědcům, 

                                                 
251 Předmětem analýzy této práce jsou pouze texty tištěné. 
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agentům, vydavatelům, spisovatelům). Dalšími, již méně početnými, byly dedikace vztahující 

se k tematice díla, poetice textu i ryze intimní sdělení autora. Sociální funkce věnování, 

typická ještě pro 19. století, je  nahrazována intimní rovinou věnování, a to lidem, k nimž má 

autor určitý vztah. Ten však není v dedikacích uváděn, dedikace tohoto typu se omezují pouze 

na konkretizaci adresáta. Pouze v jednom případě (A. Hailey) je adresát pravděpodobnou 

předlohou některé  postavy (nebo některých postav)  v díle.  

     Prostorová pozice dedikace ve sledovaných dílech  je konvenční. Vyjma dvojdílné 

dedikace Němcové a Máchy   a těsně k textu přimknuté dedikaci Weinerově jsou všechna 

věnování umístěna hned za titulním listem v pretextové části knihy  a nejsou svojí strukturou, 

obsahem, určením nijak nápadná. 

     V následující tabulce je zachycen přehled dedikací v konkrétních dílech: 

 

Dílo paratext kdo oslovuje Adresát Nakladatelství 

Hailey věnování autor díla Stephenovi L. Vinsonovi Knižní klub 

Kabeš věnování autor díla Iloně a kamarádům ze sešitů Mladá fronta 

Mácha věnování autor díla vlastenci  Hynku Kommovi Mladá fronta 

Mickiewicz věnování autor díla jmenovitě přátelům z doby mládí Mladá fronta 

Němcová věnování autor díla hraběnce Eleonoře z Kounic Nakladatelství LN 

Neruda věnování autor díla 

např. příteli K. Sladkovskému, 

Podřipsku Nakladatelství LN 

Rais věnování autor díla učitelům a buditelům Knižní klub 

Simmel věnování autor díla příteli a lektorovi F. Bollemu Knižní klub 

Slavík věnování autor díla R. Wernerovi Host 

Slavík věnování autor díla Mojmíru Trávníčkovi Host 

Škvorecký věnování autor díla nenarozené dceři Lucii Mladá fronta 

Vonnegut věnování autor díla literárnímu agentovi Littauerovi  Argo 

Vonnegut věnování autor díla vydavateli Lorencovi Mladá fronta 

Weiner věnování autor díla Neznámému Argo 

Zweig věnování autor díla dramatikovi A. Schnitzlerovi Knižní klub 

 

 

      Všechna věnování jsou umístěna v pre-textové pozici k primárnímu textu , a to za titulním 

listem a autorskou tiráží, v případě sebraných děl i uprostřed knihy bezprostředně za názvem 

sbírky (např. Nerudova dedikace sbírky Knihy veršů nebo Písně kosmické).  
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     Obdobně jako u jiných peritextů je zde patrná vyšší obsazenost knižních paratextů u autorů 

zahraničních252, což svědčí pro intenzivnější autorskou komunikaci  mezi tvůrcem primárního 

textu a čtenářem ve světě. Zvyklost české peritextové praxe (dedikace je přítomná u všech 

sledovaných českých autorů 19. století) tedy jen velmi zvolna proniká do současné tvorby 

českých autorů. 

     Typicky pro dřívější literaturu bohaté, mohutné a velmi často idealizované věnování, které 

prostřednictvím superlativů vyjadřuje autorův obdiv ke konkrétní osobnosti, oslavuje 

především významné osobnosti politického a společenského života, ale i osoby, důležité pro 

samotného autora (např. „mnohováženému pánu a panu HYNKOVI KOMMOVI, usedlému 

měšťanu pražskému, vlastenci horlivému, na důkaz uctivosti obětuje SPISOVATEL.“253 ( K.H. 

Mácha – pozn. L.M.),  „Památce učitelů a kněží, buditelů národních“254, sociálně 

reprezentativní dvoudílná dedikace „Vysokorodé paní, paní Eleonoře hraběnce z Kounic, 

rozené hraběnce Voračické z Paběnic, paní řádu hvězdokřížového, členu mnohých 

dobročinných ústavů atd., ve vší úctě věnuje BOŽENA NĚMCOVÁ“255) . První dvě dedikace 

spojuje výrazná vlastenecká frazeologie, byť  u každého z autorů plní jinou funkci. Pro 

Máchu to mohla být pouze jakási „hra“ s dobovou literárností256 či snaha zaslepit oči nejen 

cenzorovi, ale i příliš horlivým a nekritickým vlastencům, kteří si prostě nedovedli představit, 

že by vyšla knížka, jež by nesloužila jejich idejím. Volba příjemce dedikace byla ryze 

účelová, i když není dodnes literárními vědci jednoznačně doložena. Hynek Komm byl 

pražský pekař, člen Matice české a snad i obchodní partner  chudšího básníkova otce. 

Dedikace jej oslavuje jako nositele žádoucích ctností, dobroty, statečnosti, věrnosti Bohu, 

králi a vlasti. Na rozdíl od Hory 257 se domnívám, že skutečným účelem takto stylizované 

dedikace mohla být  Kommova schopnost ovlivnění cenzora či nakladatele, ale i finanční 

půjčka (mecenášský dar, obchodní záměr pekaře), jež byla použita na vydání Máje.  Stylová 

odlišnost dedikace258  od dedikovaného díla je velmi nápadná a pravděpodobně je i důkazem 

čtenářského vkusu adresáta dedikace. Již vložení tohoto typu věnování do knihy je 

propagačním aktem, byť spíše soukromého charakteru. 

     Máchova dedikace je – podobně jako u Němcové – dvojdílná. První část – adresná  

                                                 
252 Viz  Škvoreckého zařazení mezi zahraniční tvůrce v kapitole 4.1. 
253 Mácha, K. H.: Máj. Praha 1999. 
254 Rais, K.V.: Zapadlí vlastenci. Praha 1996. 
255 Němcová, B.: Babička. Praha 1999. 
256 Dedikaci Máchova Máje se věnuje D. Hodrová v díle … na okraji chaosu… Hodrová zde poukazuje na 
rozporuplnost chorálovosti dedikace a charakteru díla, jak ve své rétorice, tak i v poetice.  
257 Zde odkazuji na Horovy Máchovské variace (str. 136-137). 
258 Stylově odlišná je i předmluva a doslov díla, o tom dále v kapitole  Předmluva a doslov.  
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dedikace – je stylově shodná s druhou částí, jíž je  dedikační báseň bez názvu259 a je umístěna  

na dalších stranách knihy. Má formu  nenáročné veršovánky, napodobující poněkud  

průměrnou až podprůměrnou úroveň  agitačního obrozeneckého veršotepectví a výrazně  

kontrastuje s romantickou podobou skladby. Mácha tuto dedikační báseň  konstruoval jako  

něco nevlastního, jako ztělesnění protikladu vůči vlastnímu životnímu pocitu, jako  

romantický rozpor mezi skutečností a ideálem, jako konflikt okolního světa a osobního  
                                                 

259 Čechové jsou národ dobrý! 
Nešťastný, jenž v nouzi lká, 
nechť se k Čechovi obrátí, 
ten mu rychlou pomoc dá; 
byť i Čecha nepřítelem, 
nešetří Čech jeho vin. 
Čechové jsou národ dobrý, 
a Ty Čechů věrný syn!           

 Sbor Věrný syn i bratr náš,dobré Čechů srdce máš! 

Čechové jsou národ statný, 
nepřemožen český voj. 
Nechť se s vítězstvím rozloučí, 
proti němuž český boj. 
Čech kde stojí, krutá bitva 
tamť, i mnohý slavný čin. 
Čechové jsou národ statný, 
a Ty Čechů věrný syn!             

Sbor Věrný syn i bratr náš,dobré Čechů srdce máš! 

Čechové jsou národ věrný, 
věrnost jejich první čest; 
vlasti své i svému králi 
Čech i v smrti věrný jest. 
Bůh můj - král můj - vlasti moje! 
poslední je Čecha vzdech. 
Čechové jsou národ věrný, 
a Ty syn jich - věrný Čech!      

Sbor Věrný syn i bratr náš,dobré Čechů srdce máš! 

Věrný syn jsi Čechů kmene, 
věrný bratr bratřím svým; 
jazyk český je i Tobě 
otců drahým dědictvím. 
České hory - české doly - 
české luhy - český háj - 
šírá vlasť - ta česká země 
nejmilejšíť Tobě ráj.                

Sbor  Věrný Čech jsi - vlastenec, protož vděčný u věnec květ Ti vije Čecha máj! 

In: Mácha, K. H.: Máj. Praha 1999, s. 9-14. 
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prožívání. Do dedikace vložil do tóny, jichž ve své dosavadní tvorbě používal v jiném smyslu  

nebo dokonce vůbec.  

      Poněkud složitá a v jistém smyslu podbízivá „dedikace“ básníkova svědčí o jeho  

nelehké  literární  i životní situaci. Mácha věděl, že má mezi  tvůrci tradiční poezie, kteří jeho 

básnický kosmopolitismus vnímali jako odrodilectví, dost nepřátel. Navíc Mácha provokoval  

tím, že narušoval v té době v poezii vládnoucí básnické přirovnání,využívající vnější  

podobnost čímsi novým, vycházejícím nikoli z reálné podoby, nýbrž  z podobnosti vnitřní,  

umožňující vytváření bohatých básnických obrazů. „Dedikaci“ Máchova Máje, naprosto  

nemáchovského ladění,  lze podle některých interpretací260 považovat za skrytou parodii  

Čelakovského Společné písně z roku 1835, kde každá sloka končí refrénem: "Tys bratr náš,  

tys vlastenec, sem tobě kvítí na věnec! 

     Jiným důvodem takto koncipovaného díla  mohl být cíl oklamat cenzuru a konvenčními  

obrazy odvést její pozornost od samotného díla anebo vyhovět dobovému vkusu obrozenecké  

intelektuální komunitě či přímo adresátovi věnování. V tomto  případě jde o funkci apelační ,  

dedikace láká a vábí čtenáře na „módní“ verše, byť primární text je stylově a obsahově zcela  

odlišný261.  Apelační forma tohoto typu je však poplatná pouze určitému časovému období,  

možná i z tohoto důvodu v některých dřívějších vydáních Máje tato část dedikace chybí.  Ve  

vydání nakladatelstvím Mladá fronta je tento peritext v podobě úplné262. 

     

     V případě Boženy Němcové, kdy Nakladatelství Lidové noviny respektuje první vydání 

Babičky, do něhož autorka výše uvedenou  - též dvojdílnou - dedikaci vložila (byť v graficky 

výraznější podobě), jde spíše o snahu umístit vydané dílo do privilegované skupiny čtenářů a 

případně i získat potřebnou finanční částku263. J. Janáčková pak v komentáři k textu 

upozorňuje na absenci věnování v dalším vydání, skrze nějž Němcová korigovala svůj vztah 

k hraběnce Eleonoře Kounicové , a to v nenaplněném očekávání finanční pomoci a 

hypoteticky i nevčleněním díla do privilegovaných kruhů.264 Janáčková dále uvádí: „ 

Dedikace v Babičce měla /.../ intimně sociální rozměr: urozenou dámu z Čech, známou 

                                                 
260Tento parodický  záměr, cílící k zesměšnění standardních, angažovaně vlasteneckých veršovánek, považují 
však někteří máchovští znalci za neprokázaný. 
261 Volba takového textu jakožto „vábidla“ knihy  byla velmi prozíravá, neboť báseň  si zřejmě získala velký 
čtenářský ohlas a byla – narozdíl od Máchova Máje- dále  publikována během dvou měsíců ve sborníku Věnec 
ze zpěvů vlasteneckých a záhy pak i zhudebněna. Svému primárnímu textu však ve své době příliš „nepomohla“. 
Je to jeden z nemnoha případů proměny peritextu v primární text. Dalším případem takové proměny je např. 
Šiktancův doslov k Máji.  
262 Podobně je báseň obklopena i „doslovem“ Výklad Máje, který byl Máchou přiřazen až dodatečně, a to do pre-
textového umístění. 
263 Srov. se snahami K.H. Máchy. 
264 Němcová, B.: Babička. Praha 1999, s. 272-273. 
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pročeskými sympatiemi, oslovovala česká spisovatelka, předkládající jí svůj výtvor v naději, 

že tak prospěje úspěchu svého díla. Toto oslovení jako by prodlužovalo poměr mezi babičkou 

a paní kněžnou v díle před jeho práh, v naději, že i tam zapůsobí příkladně. 

     Potenciálnímu odběrateli, kupci a čtenáři se touto dedikací Babička představovala jako 

dílo aspirující na úspěch v privilegovaných kruzích, což mohlo ovlivnit úvahu, zda koupit a 

číst. To je však jen hypotéza265, je známo, že selhal nejpragmatičtější účinek dedikace – 

hraběnka Eleonora Kounicová poslala Němcové za věnování díla šest stříbrných lžiček, a ne 

naléhavě potřebný finanční obnos. Vznešená dáma se tak solidarizovala s představiteli české 

veřejnosti, kteří se od bohémsky žijící tvůrkyně Babičky distancovali.“266 Dedikace  Němcové 

je u sledovaných děl jednou z nejrozsáhlejších, a to nejen svojí dvojdílností, ale i mírou 

sdělení. První část věnování „Vysokorodé paní, paní Eleonoře hraběnce z Kounic…“ je 

umístěna na první stránce, je odlišena typem písma a formálně je podobná nejčastějšímu typu 

věnování. Druhá část dedikace je umístěna na další stránce a je stylizována jako dopis a jako 

osobní prosba autorky o přízeň  a podporu mecenáše: „Je způsob, když koho milého z domu 

provázíme, že mu dáváme na cestu s sebou požehnání.“ 267 Dvoudílnost, grafické řešení i 

vysoký styl dedikace řadí věnování B. Němcové k dobově reprezentativním dedikacím 

s klasicistními zvyklostmi.  Tento typ věnování, byť pouze jednodílný  – tj. svému 

„mecenáši“, který lze detekovat jak u básníků, tak i prozaiků 19. století, později uplatňuje ve 

svých knihách pouze K. Vonnegut, jenž  obě dvě věnování shodně adresuje  osobnostem 

literárního světa –  vydavateli  i literárnímu agentovi (např. Na památku Seymoura Lawrence, 

romantického a vznešeného vydavatele zvláštních příběhů, psaných inkoustem na vybílenou a 

vyhlazenou buničinu.268). Věnování postavě z literárního života lze spatřit i v díle J. M. 

Simmela, byť  již  pro dvacáté století v typičtější stručnější podobě ( „ VĚNOVÁNO FRITZI 

BOLLEOVI příteli a lektorovi“269), S. Zweiga  rakouskému dramatikovi A. Schnitzlerovi  („S 

láskou a úctou Arturu Schnitzlerovi“270 či I. Slavíka R. Wernerovi a M. Trávníčkovi 271. 

Takové věnování tedy vyjadřuje nejen většinou reálný  vztah autora k jím zvolené osobě, ale 

intertextovost  dedikace významnému tvůrci ovlivňuje recepci  obeznámeného příjemce textu 

či  posouvá například literárního agenta do role celebrity, případně autority. Některá výše 

                                                 
265 Viz. např. úvahy J. Janáčkové v doslovu k Babičce.  
266 J. Janáčková v doslovu. In: Němcová, B.: Babička. Praha 1999s. 272-273. 
267 Němcová, B.: Babička. Praha 1999, s. 9. 
268 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998. 
269 Simmel, J.M.: Mějte naději. Praha 1993. 
270  V textu byla opravena tiskařská chyba . Původní znění je : „S láskou a ústou Arturu Schnitzlerovi“. Zweig, 
S.: Josef Fouché. Praha 1994.  
271 O vztahu I. Slavíka k R. Weinerovi píše Hana Svanovská ve své studii Ivan Slavík jakožto čtenář a 
pokračovatel Weinerův. In: Česká literatura 2005, č. 1., s. 63-77. 
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uvedená věnování připomínají v mnohém  středověké dedikace mecenášům, byť jsou bez 

superlativů a idealizovaného pojetí vztahu.  

     Dalšímu „obdarovanými“ jsou většinou  přátelé či spolupracovníci ( např. „Janu 

Czeczotovi, Tomaszi Zanovi, Jozefu Ježowskému a Franciszku Malawskému, mým přátelů, na 

památku šťastných chvil mladosti, kterou jsem s nimi prožil věnuji Adam Mickiewicz“ 272, 

Nerudova dedikace „V ěnuju svému drahému příteli DR. KARLU SLADKOVSKÉMU“273 či 

Kabešovo „Ilon ě a kamarádům ze sešitů“ 274). Rovněž Kabešovo věnování je významově 

spjato s literárním životem. Osud knihy Odklad krajiny se v mnohém  podobá osudu 

literárního periodika Sešity pro mladou generaci z let 1966-1969. Vedle sociální roviny 

vztahu Kabeše a přátel i spolupracovníků v uvedeném periodiku je aluze  i  života 

konkrétního literárního díla. Pouze v jednom případě je text věnován prostředí ( Neruda  

„Podřipsku“275).  

     Neobvyklými nejsou ani dedikace post humen (uveďme např. dedikaci A. Haileyho 

„Památce STEPHENA (STEVa) L. VINSONA, někdejšího seržanta tajné policie z oddělení 

vražd Siamské městské policie, rádce a dobrého přítele, který zemřel ve věku padesáti dvou let 

krátce před dokončením této knihy.“276, Slavíkovo „Památce Richarda Weinera“ 277apod.). 

Výjimečnou je dedikace ante humen J. Škvoreckého  nenarozené dceři („Lucii, dceři, která se 

nikdy nenarodila278).       

     Zajímavá je až dvě výjimky absence jakékoliv fiktivní postavy ve věnování (např. 

vypravěče nebo postavy z díla), což svědčí o snaze autorů (a potažmo i nakladatelství) o 

zreálnění textu díla. Dedikace  se posouvá do intimní a reálné polohy, případně k tzv. 

celebritám literárního světa. Výjimkou je Raisovo „Památce učitelů a kněží, buditelů 

národních“279 a Weinerovo věnování  povídky Smazaný obličej  „Neznámému“280. V prvním 

případě jde o signalizaci tématické roviny díla, v druhém případě , jak uvádí D. Hodrová , o 

postavu či její předobraz, tj. dedikace je způsobem označení adresáta v duchu tajemného světa 

povídky  vtažena do nitra díla281. 

                                                 
272 Mickiewicz, A.: Balady a romance. Praha 1998. 
273 Neruda, J.: Knihy básní. Praha 1998. 
274 Kabeš, P.: Odklad krajiny. Praha 1992. 
275 Neruda, J.: Knihy básní. Praha 1998. 
276 Hailey, A.: Detektiv. Praha 1998. 
277 Slavík, I.: Básnické dílo II. Brno 1999. 
278 Škvorecký, J.: Konec poručíka Borůvky. Praha 1992. 
279 Rais, K.V.: Zapadlí vlastenci. Praha 1996. 
280 Weiner, R.: Škleb.Praha 1993. 
281 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 270-271. 
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     Stabilní zůstává i umístění dedikace v knize, jež je řazeno hned za titulní stranou. 

Výjimkou je věnování Weinerovy povídky, které je umístěno v pozici  až za názvem povídky. 

U výborů z díla jsou dedikace umístěny i uprostřed knihy, ale vždy za „titulní“ stranou sbírky 

(např. u J. Nerudy) se záměrem ponechat textu jeho původní podobu.  

     Ve sledovaném souboru děl lze spatřit některé tendence dedikací děl. Věnování je téměř 

výhradně pretextovým knižním paratextem s ustáleným typickým umístěním  v knize. 

Zároveň dochází  k  proměně sociální funkce věnování, jež se mění  ve funkci intimní. To 

ovlivňuje formu i obsah sdělení. Věnování současné doby je kratší, často omezené pouze na 

konkretizaci adresáta. Tím je ve většině případů aktivní subjekt literárního života, k němuž 

má autor dedikace spíše neformální vztah, případně je jím subjekt (jedinec, skupina, i entita) 

tvůrci blízký. Kvantitativně velmi málo  jsou věnování spjata s tematickou rovinou díla či 

poetikou autora. V některých případech dedikace anticipuje tendence konkrétního období 

literárního života. 
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4.5. Motto 

 

     Motto (též epigraf) je krátký textový útvar, který je umístěn většinou před začátkem 

vlastního textu díla, v některých případech se objevuje i v meziprostorech autorského díla 

(např. na začátku kapitol, dílů apod.). Motto má rozličnou formu – může to být epigram, 

moudrá sentence, přísloví, citát z jiného textu apod. Jeho účelem je instruovat  čtenáře a 

pomáhat  mu (otevřeně či skrytě, jednoznačně či dvojsmyslně) interpretovat dílo nebo 

vytvářet literární či pocitovou atmosféru, a to na základě určité podobnosti, případně napětí 

obou textů. Motto se může  vztahovat k celému dílu, jindy se váže pouze k části díla (např. 

k určité okolnosti, k atmosféře, k postavám díla), případně se obrací  vně knihy – tedy ke 

kontextu literatury.  Obdobně jako dedikace má tedy motto intertextový charakter. Jméno 

autora použitého textu je většinou uvedeno pod tímto textem. 

     Hodrová vyjadřuje vztah mezi mottem a primárním textem díla  prostřednictvím trojí 

opozice: 

motto           text 

___________________ 

 

krátký           x             dlouhý 

cizí              x            vlastní 

úryvek         x    celistvý text282 

 

     Motto může  mít v knize čtyři funkce283:  

1. vysvětluje a zdůvodňuje nikoliv text, ale titul díla 

2. může být zpřesňujícím  „komentářem“  k dílu 

3. intertextově působí skrze identitu autora či citovaného dílo 

4. působí jako tzv. motto – efekt, tj.  je rozpoznávacím rysem určité epochy, tvorby či 

tendencí díla. Rautenbergová uvádí tyto dvě funkce motta – naladění se čtenáře na obsah 

knihy a samozobrazení se autora284. 

     Motto tedy poskytuje nejen návod k interpretaci díla, ale vytváří i literární či pocitovou 

atmosféru díla či případně identifikuje dobové tendence literárního života. 

                                                 
282 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 274. 
283 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989, s. 152. 
284 Rautenbergová, U.: Reclams Sachlexikon des Buches. Stuttgart 2003, s. 359. 
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     Ve sledovaném souboru děl se motto objevilo celkem v jedenácti dílech, tj. přibližně ve 

třetině pozorovaných knih: 

 

Motto v díle:

11

19

motto v díle dílo bez motta
 

 

     Existence tohoto knižního paratextu je – podobně jako dedikace- v české a světové 

produkci sledovaného souboru děl téměř identická. Obdobně shodná je i pozice mott, která je  

vždy  pre-textová, tj. motto se nalézá vždy  před primárním textem a je vyděleno písmem i 

umístěním na samostatné stránce. Výjimkou jsou díla dvou autorů – Lustiga , Stendhala a 

Škvoreckého , jejichž motta jsou součástí první kapitoly  a jsou umístěna do těsné blízkosti 

autorského textu. V případě Škvoreckého knihy jde však pouze o část „koláže“, která je 

umístěna až za název první kapitoly. 

     Kvantitativní výskyt mott českých i světových autorů je patrný z  dalšího grafu: 

Motto v české a sv ětové tvorb ě:

6

5

motto v české tvorbě motto ve světové tvorbě
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     V následující tabulce je zachycen přehled mott v jednotlivých dílech, nichž nejčastěji jsou 

citovány úryvky z německé tvorby (Simmel, Němcová, Škvorecký): 

 

autor dílo typ autor motta Umístění Nakladatelství 

Durych Zastavení meditace Durych před textem Mladá fronta 

Hailey Detektiv citát Voltaire před textem Knižní klub 

Lustig Porgess text 

Z Talmudické školy 

v Bruselu v kapitole Mladá fronta 

Mácha Máj citát Mácha před textem Mladá fronta 

Němcová Babička 

citace 

něm. Gutzkow, Ritter vom Geiste před textem 

Nakladatelství 

LN 

Simmel Mějte naději báseň Goethe před textem Knižní klub 

Slavík Básnické dílo I. citát F.L.Čelakovský před textem Host 

Slavík Básnické dílo II. citát 

I. Blatný, J. Kainar,            

V. Brjusov před textem Host 

Stendhal Červený a černý citát Hobbes v kapitole Knižní klub 

Škvorecký 

Konec poručíka 

Borůvky citát Karel Čapek před textem Mladá fronta 

Škvorecký 

Konec poručíka 

Borůvky citát Bertolt Brecht před textem Mladá fronta 

Škvorecký 

Konec poručíka 

Borůvky citát E.M. Foerster před textem Mladá fronta 

Škvorecký 

Konec poručíka 

Borůvky citát John Dos Passos v kapitole Mladá fronta 

Vonnegut Kolíbka citát Knihy Bokononovy I,5 před textem Mladá fronta 

Vonnegut Časotřesení text neuvedeno před textem Argo 

 

     Jediným autorem, který ve svém díle vrství motta285, je J. Škvorecký286. Jednotlivé úryvky 

anticipují lidské ctnosti i nectnosti, s nimiž se protagonista knihy ve svém literárním životě 

potýká: křivdu, nenávist,  spravedlnost, právo, zradu bližního, individualismus (např. „ Já 

viděl takovou bídu, že každý kriminál je proti ní zrovna blahobyt: a přece nás ta nejhorší bída 

tak neurazí jako křivda. Já bych řekl, že v nás je nějaký justiční instinkt a že vina a nevina, 

právo a spravedlnost jsou stejně prvotní, strašné a hluboké city jako láska a hlad. Karel 

Čapek“ 287).  Přítomnost více mott nesignalizuje autorovu bezradnost  v rozhodování, ale vztah 

                                                 
285 Tento typ lze nazvat motto – koláž. 
286 V minulosti docházelo k vrstevní mott především v anglické próze 19. století. 
287 Škvorecký, J.: Konec poručíka Borůvky. Praha 1992, s. 8. 
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jednotlivých ukázek k různým částem a polohám díla, zde jednotlivých povídek. Motta 

anticipují spíše psychologický román než klasickou podobu detektivní prózy a charakterizují 

Škvoreckého přístup k tomuto žánru, jenž je čtenáři znám nejen z prvního dílu detektivní 

trilogie. Všechna Škvoreckým vybraná motta jsou autorizována a jsou myšlenkami 

významných  českých, německých, anglických a amerických prozaiků 19. a 20. století.  

        Dalším typem motta jsou autorské knižní texty  polemizující s jinými peritexty. 

Takovým knižním paratextem je motto Máchova Máje („Dalekáť cesta má! Marné 

volání!!“ 288), které na jedné straně signalizuje  autorův romantický životní pocit  a je takto 

významně spjato s primárním textem díla. Na druhé straně však ostře kontrastuje s ostatními 

peritexty díla (dvojdílné věnování, případně i Výklad Máje) a vystupuje jako ironizující prvek 

dobového očekávání. Máchův odpor k oficiální literatuře ( a lze se jen domnívat, že oba 

uvedené peritexty splňují dvojí účel – jednak vyhovění autora dobovému vkusu jako pokus 

získat vyšší šanci vydání díla, jednak máchovská parodie tehdejšího literárního života) 

zesiluje i zdůraznění druhého zvolání, jež je zvýrazněno dokonce dvěma vykřičníky. 

Máchovský svazek peritextů, stylově i významově zcela nesourodý, umožňuje autorovi 

rozehrát mnohovýznamovou hru se čtenářem, jenž do hry chce (a může ) vstoupit. 

Romantická touha individuality na straně jedné a opozitní  masové „vlastenectví“ na straně 

druhé představují rozpor jedince a společnosti, tedy charakteristický rys romantismu. Vedle 

explicitního  Máchova vyjádření autor  v mottu díla autor umožňuje čtenáři projít „cestu 

poznání“ prostřednictvím recepce peritextového rámce díla či naopak nechat se zavést do 

„slepé uličky“ dobového vnímání literatury. 

     Jiný způsob hry se čtenářem lze detekovat v obou knihách K. Vonneguta. Vedle  téměř již 

klasického „Podobnost všech živých či mrtvých postav s jinými živými či mrtvými postavami je 

čistě náhodná“ 289, jež není obranou autora před možným napadením, ale  především 

provokativní výzvou čtenáře k recepci díla, uvozuje Vonnegut své druhé dílo citací z fiktivní 

Knihy Bokononovy290, která svým tvarem nápadně připomíná úryvek z biblického pojednání. 

Opětovné zpochybnění reálnosti díla („Nic v této knize není pravda“ 291), jež je opět autorovou 

hrou, neboť je umístěno do podoby reálného náboženského textu, rozptýleného v řadě 

autorových děl, anticipuje nejen fiktivní svět vonnegutovského příběhu, ale i nutí čtenáře 

„rekonstruovat“ Knihu knih tohoto náboženství. Vedle návodu k  recepci  díla a navozené 

                                                 
288 Mácha, K. H.: Máj. Praha 1999, s. 7. 
289 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, s.7. 
 
291 Vonnegut, K.: Kolíbka. Praha 1994, s.6. 
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atmosféry  knihy  dociluje autor i spontánních postrecepčních čtenářských činností s textem, 

jež vyúsťují v dílo další292 

     Citátovým typem motta jsou úryvky v knihách  dalších dvou prozaiků – Stendhala a 

Haileho293. Autory obou mott jsou filosofové 17. a 18. století294.První z nich je, jak již bylo 

uvedeno, součástí první kapitoly a je těsně svázáno s dějovou složkou díla. Druhé je umístěno 

mezi dedikaci a primární text knihy a  intertextově je spjato s antickou mytologií. Jeho 

prosotorové umístění blíže věnování upřednostňuje významovou spjatost spíše s tímto 

peritextem než s primárním dílem. Následné spojení obou knižních paratextů pak vytváří 

rámec knihy a zahrnuje oba aspekty svazku peritextů – konkrétní naznačený příběh reálné 

postavy a metaforické vyjádření hrozby.  

     Další citátový typ motta – báseň německého básníka295 v díle J. M. Simmela – je ve 

sledovaném souboru knih  jedním z nejrozsáhlejších útvarů. Intertextový charakter otvírá 

dialog nejen s tvorbou dalších autorů, ale zasahuje i do mimoliterárního kontextu. Poslední 

verš („Ó, doufejte pevně!“ 296) je rozpoznatelný spíše německy hovořícím čtenářem 

(Simmelova kniha má v originále titul Wir heissen euch hoffen –  Poroučíme Vám doufat – 

překlad L.M.) a je spjat s titulem díla, jehož vysvětluje a zdůvodňuje. 

     Uvedené tři příklady citátových mott naznačují variabilitu a dynamičnost tohoto peritextu, 

jenž je dle rozhodnutí autora svázán nejen s primárním textem díla (ten je mnohdy 

upozaďován), ale i s dalšími knižními paratexty díla, s nimiž tvoří synchronně vystupující 

svazek peritextů či naopak napětí vytvářející rámec díla.  

     Obdobné tendence lze spatřovat i v knize B. Němcové. Její dobově poplatné německy 

psané motto297, akcentující významovost celého svazku peritextů. 

     Dalšími typy motta jsou nakladatelské citace, které jsou přítomny ve výborech a sebraných 

spisech dvou autorů – J. Durycha a I. Slavíka. Durychův úryvek z meditace  Kdybych je čistě 

nakladatelským peritextem, jenž byl původně vytvořen jako primární  text. Má podobu 

mnohařádkového prozaického úryvku a je umístěn mezi tiráž a autorský text. Není signován 

                                                 
292 Tyto pokusy čtenářů o „rekonstrukci“ jsou dostupné zejména na internetu.  
293 „Shromáždi tisíce lepších 
      V méně pestré kleci. Hobbes“ In: Stendhal: Červený a černý. Praha 1993, s. 5. 
     „Život připomíná Damoklovu hostinu: meč stále visí.“ Voltaire In: Hailey, A.: Detektiv. Praha 1998, s. 3. 
 
294 Thomas Hobbes, Voltaire. 
295 J.W.Goethe : Symbol. 
296 Simmel, J.M.: Mějte naději . Praha 1993, s.8. 
297 „ Daraus siehst du, daß die Armen nicht so ganz elend sind, wie wir uns denken; sie haben wirklich mehr 
Paradies, als wir uns einbilden und selbst besitzen! Gutzkow, Ritter vom Geiste“ („Z toho vidíš, že chudí nejsou 
tak docela ubozí, jak si myslíme, jsou opravdu blaženější, než si představujeme a než my sami jsme. Karl 
Gutzkow: Rytíři ducha“). In: Němcová, B.: Babička. Praha 1999, s.352. 
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(je uveden pouze zdrojový text – „Z meditace Kdybych“298) a vytváří atmosféru zamýšleného 

povídkového výboru. Zároveň je významně spjat s primárním textem, neboť další povídky ze 

stejnojmenné knihy jsou součástí próz díla. Motto zde splývá i s dalším typem 

nakladatelského peritextu, jímž jsou záložkové citáty z díla, umisťované především na zadní 

straně obálky a sloužící k přivábení čtenáře svým  literárním působením. Jakkoliv tedy tento 

úryvek připomíná jiný typ knižního paratextu, jeho umístění v prostoru knihy jej ukotvuje 

jako nakladatelský typ motta. 

     Za nakladatelské peritexty lze považovat i motta z výboru I. Slavíka, které sice působí 

autenticky autorsky (jde o autorem zvolené citáty z děl Čelakovského, Blatného i Kainara), 

původně však tvořily v řadě případů rámec jediné básně. Editor sice ve vydavatelských 

poznámkách uvádí, že jde o „posun do čela sbírky z vůle autorovy“299, nicméně lze 

předpokládat nakladatelský vliv na rozhodnutí autora. 

     Motto v produkci českých nakladatelství devadesátých let dvacátého století je 

charakterizováno souborem příznakových rysů uvedeného peritextu. Především si udržuje 

svoji pretextovou pozici, ať již jako součást kapitoly – pak je velmi těsně spjato s primárním 

textem,  či jako součást svazku peritextů díla. Pokud je umístěno mezi jiné knižní paratexty,  

dochází k obousměrné těsné interakci, ať již synchronizaci nebo naopak kontrastu a 

kontroverzi. V české produkci lze detekovat typologickou rozmanitost motta (citáty třetí 

osoby i vlastní  autorské texty, motto autorské i nakladatelské,  poezie i próza, rčení, použití 

českého i německého jazyka, motto - koláž).  Výrazným rysem je intertextualita motta, 

odkazující nejen k jiným literárním dílům a epochám, ale i do mimoliterárního kontextu. Lze 

říci, že motto je jediným peritextem, kde dochází k nejčastější proměně primárního textu 

v knižní paratext, byť ve výrazně zkrácené podobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, s. 7. 
299 Slavík, I.: Básnické dílo. Brno 1999, s. 379. 
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4.6. Předmluva  a doslov 

 

4.6.1. Předmluva 

 

     Předmluva a doslov (někdy uváděné jako prolog a epilog) obklopují bezprostředně 

autorský text z obou stran a vyskytují se buď samostatně nebo ve dvojici. Patří 

k nejstabilnějším znakům rámce literárního díla. Předmluva je pretextem a stojí hned za 

titulem díla, dedikací a mottem, doslov je posttextem a stojí za autorským textem knihy. 

Pokud se v díle objeví oba tyto knižní paratexty, obklopují zdrojový text symetricky.  

     Cílem předmluvy je potenciálnímu čtenáři vysvětlit, proč by měl knihu číst (dílo 

talentovaného autora, zajímavé téma, výjimečnost zpracování apod.), poskytnout mu návod 

k recepci, objasnit genezi díla či kontext knihy atp.  

     Hodrová rozlišuje předmluvu a doslov metatextový a komentující jako text psaný 

empirickým, reálným autorem (často ex post), jenž stojí na hranici mezi dílem a knihovou a 

jehož hlavními postavami jsou nakladatel, čtenář a kritik.300 Metatextová předmluva tedy 

může příjemci textu přibližovat obsah díla a vnucovat mu jeho určitou interpretaci.Jiný  typ 

představuje předmluva, která uvádí do děje, je součástí vyprávění. Autorem této tzv. narativní 

předmluvy není již skutečný autor, ale autor modelový301, tvořící tento text před psaním svého 

autorského textu, neboť jde o text (a postup), jenž je strukturotvorným302. Hodrová dále 

sleduje rozdílnou vazebnost těchto knižních paratextů k textu autorskému: nejtěsněji se váže 

taková předmluva, v níž se začíná vyprávět příběh, volnější vazbu má její parodická podoba, 

která je podobně jako narativní předmluva psána již v kódu díla. Nejvolnější je pak autorská 

předmluva metatextová.  Specifickým typem je předmluva vydavatelská, jejímž vypravěčem-

autorem je fiktivní „nálezce“ díla. 

     Genettova typologie zohledňuje jednak autorství předmluvy ( a doslovu), jednak míru 

autenticity textu, případně i časové hledisko vzniku a připojení se tohoto knižního paratextu 

k textu autorskému. Kombinace prvních dvou hledisek přináší devět možných variant303 

uvedených knižních paratextů, které Genette pojmenoval pouze písmeny a doplnil příklady 

z děl, vědom si větší složitosti načrtnuté typologie. Pole A ještě rozlišuje na předmluvu 

(doslov) pozitivní (afirmativní), označenou jako  A1, a negativní, označenou jako  A2. Podle 

                                                 
300 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 281. 
301 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 281. 
302 Naopak metatextová předmluva či doslov vzniká teprve až po dopsání díla. 
303 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1993, s. 176. 
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časového hlediska rozlišuje předmluvu (a doslov) na knižní paratext vzniklý současně 

s autorským textem, paratext dodatečný (připojený např. k druhému vydání) a pozdní.  

     Typ A1 pak dále existuje ve čtyřech možných typech (autorský pozitivní, autorský 

negativní, autorský dodatečný a autorský pozdní text texty předmluvy či doslovu), typ B a C 

je typ  autentický neautorský (alografický/aktoriální). Všechny ostatní typy - A2, D, E, F, 

případně i G, H a I- jsou posledním funkčním typem - fiktivním předmluva/doslov. Jednotlivé 

varianty jsou zachyceny v následujícím přehledu: 

 

vypravěč autor 3.osoba postava děje 

míra  (auktorial)   (allograph) (aktorial)  

autentický A B C 

smyšlený D E F 

podvrh G H I 

      

         Celou situaci komplikuje i stírání hranic mezi jednotlivými žánry, příp. i druhy. 

Předmluva může splývat s jinými pretextovými knižními paratexty - například se začátkem 

vyprávění, s mottem či dedikací, přechody mezi jednotlivými paratexty lze nalézt 

v posttextové pozici – například mezi doslovem a koncem vyprávění. 

     Předmluvy se ve sledovaném souboru textů objevily pouze pětkrát, jak je patrné i 

z následující tabulky: 

Předmluva v díle:

5

25

předmluva v díle dílo bez předmluvy
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     Knihy českých autorů byly předmluvou vybaveny  o něco častěji a dokumentují přítomnost 

tohoto peritextu v tvorbě autorů 19. i 20. století:  

 

Předmluva v české a sv ětové tvorb ě:

3

2

předmluva v české tvorbě předmluva ve světové tvorbě
 

         

     Přehled konkrétních zařazených předmluv do díla je zachycen v následující tabulce: 

 

autor titul předmluvy předmluva 

autor 

předmluvy nakladatelství 

Hanuš Místo obvyklé výhrady fikce/non-fikce Hanuš Ivo Železný 

     

Němcová bez titulu Postava díla 

neuvedeno  

(B. Němcová) 

Nakladatelství 

LN 

Slavík 

Úvod 

Básník nad svým 

rukopisem motivy díla Ivan Slavík Host 

Vonnegut Předmluva vznik díla 

neuvedeno 

(K. Vonnegut) Argo 

Zweig Úvodem Postava díla Zweig Knižní klub 

 

        V čtyřech případech se jedná o autorský knižní paratext, vzniklý současně se zdrojovým 

textem, autentický a metatextový typ předmluvy, byť ve dvou případech není signován. 

Jedinou výjimkou je předmluva uvozující Slavíkovo Básnické dílo. I když je autorem 

signovaná a datovaná (vznikla jako úvod k pořadu veršů, který byl vysílán Československým 
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rozhlasem 15. prosince 1980 a dále publikován ve Zprávách Spolku českých bibliofilů v roce 

1984304), přesto je nutné ji považovat za nakladatelský peritext. Přestože  má tento prolog  

tvar autorského knižního textu  a vzniklo jako primární text (veškeré dílo básníka bylo do 

souborného vydání zařazeno s jeho svolením305),  jde o nakladatelské rozhodnutí umístit právě 

tento původně primární  text do pre-textové pozice knihy. Tento způsob „vzniku“ peritextů 

(nejen předmluvy a doslovu, ale zvláště i motta306) je typický především pro nakladatelstvím 

koncipované výbory z díla, jejichž tvůrci pociťují potřebu „vybavit“ knihu dalšími peritexty, a 

tak jednak naznačit čtenáři záměr selekce textů, jednak knihu „autentizovat“.  Vlastní 

Slavíkův text je vložen do samostatné části  nazvané ÚVOD. Vznik předmluvy, její záměr a 

název je vydavatelským počinem. Vložený autorský text je ve skutečnosti  rozsáhlejším 

citátem, jenž fiktivně vytváří atmosféru autentičnosti básníkova sdělení a čtenáře ovlivňuje 

obdobně jako obálkový autorský text.  I. Slavík se v něm zamýšlí nad motivy své tvorby a 

anticipuje tak poetiku svých veršů i rozsáhlost své tvorby i svízelnost svého života : „K řísil 

jsem:světy zaniklých kultur – Aztéku , Mayů. Objevoval jsem: zapomenuté a přehlédnuté 

básníky. Žil jsem jako každý, zkušenosti se ve mně ukládaly  jako letokruhy, rány se 

zajizvovaly a otvíraly, tajemství  mě pokoušelo a vždycky něco přesahovalo. Vábilo dobýt 

útokem nebo lstí, podle pravidel poezie. A chtěl jsem žít dobře, v řádu a spravedlnosti k sobě i 

druhým. A protože je to nesnadné, protože jsem ledacos zkazil, i zavřenými dveřmi jsem ještě 

chtěl vejít aspoň zaklínadlem slova. Aspoň jeden zajíkavý verš, který snad  bude slyšen. 

Klopýtal jsem, padal, povstal, dral se vzhůru, zapřísahal a prosil, radoval se. A z toho se snad 

dělá báseň.“307  

     Obdobně je koncipován i doslov knihy s názvem Po letech a nyní s podtitulem (Místo 

doslovu). Autorský text byl přednesen na bítovském setkání básníků v roce 1966 a publikován 

ve sborníku Bítov ´96 s názvem Slovo ke konci milénia308. Rozhodnutí o existenci epilogu a 

jeho obsahu je opět nakladatelským činem, jenž je tentokrát provázen i změnou názvu 

doslovu. Snaha o „autentičnost“ peritextu je zřejmá i z vydavatelských poznámek, v nichž 

                                                 
304 Slavík, I.: Básnické dílo. Brno 1999, s. 374. 
305 Tuto skutečnost zmiňuje editor Slavikova souborného vydání díla Mojmír Trávníček ve vydavatelských 
poznámkách. In: Slavík, I.: Básnické dílo. Brno 1999, s. 369. 
306 Viz příslušná kapitola. 
307 Slavík, I.: Básnické dílo. Brno 1999, s. 9-10. 
308 Předloha pro tento text pochází již z roku 1991, kdy byla koncipována pro dny čsl.kultury a přednesena ještě i 
o rok později na setkání s mnichovskými autory. In: Slavík, I.: Básnické dílo. Brno 1999, s. 491. 
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editor knihy explicitně mluví o doslovu Ivana Slavíka309 ( na rozdíl od vydavatelských    

poznámek k předmluvě knihy, v nichž editor mluví „pouze“ o úvodním textu310).  

     Kniha Básnické dílo potvrzuje i výše popsanou párovost peritextů předmluva – doslov. 

Oba knižní paratexty rámují „primární text“311. Zatímco prolog otvírá celé souborné dílo 

vkročením do atmosféry básníkovy tvorby, epilog jej  uzavírá  shakespearovskou úvahou 

přizpůsobit se či nepřizpůsobit. Oba texty – či spíše filozofické úvahy nad některými aspekty 

lidského i spisovatelského života – tak plní v knize dvojí funkci – jednak jsou  součástí 

souborného vydání díla autora, jednak jsou  určitým metatextovým návodem  k recepci 

ostatních textů a zároveň vysvětlují kontext Slavíkovy tvorby. Oba peritexty jsou příkladem 

nakladatelského peritextu typu fiktivně autorského a dokumentují účelovou proměnu 

primárního textu v peritext. 

          Další uvedené prology jsou již peritexty autorskými typu A1. Předmluva Němcové a 

Zweigova je cele věnována hlavnímu hrdinovi díla a je typickým příkladem předmluvy, jež je 

věnována idealizovanému protagonistovi díla. Němcové předmluva začíná retrospektivní  

charakteristikou hlavní postavy, v níž vyjadřuje svoji pokoru: „Dávno, dávno již tomu, co 

jsem se posledně dívala do té milé tváře, co jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela 

do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky, dávno tomu, co mne posledně 

žehnaly staré její ruce!“312 Vzpomínka, oživující u čtenáře případnou autentickou 

mimoliterární zkušenost, je vzápětí změněna v dialog , jenž jednak potvrzuje charakter hlavní 

postavy, ale také se je omluvou autorky, naznačující velikost a nesnadnost úkolu: „Kdybych 

štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych tě, milá babičko, jinak, ale nástin tento, perem 

kreslený – nevím, nevím, jak se komu zalíbí!“313 V pořadí již třetí pretextový knižní paratext 

Němcové, jenž je nejtěsněji spjat s textem autorským, předkládá čtenáři „obraz“ výjimečné 

autentické osobnosti, jejíž „životnost“ Němcová v prologu potvrzuje právě oním fiktivním 

dialogem.  

     Podobně ke své literární postavě přistupuje i S. Zweig v předmluvě, ve srovnání s textem 

Němcové mnohonásobně rozsáhlejším. Protagonistou knihy je francouzský politik 

napoleonského období, jehož role v historii je dodnes hodnocena historiky velmi rozporuplně. 

                                                 
309 Slavík, I.: Básnické dílo. Brno 1999, s. 491. 
310 „Úvodní text Básník nad svým rukopisem byl napsán jako úvod k pořadu z veršů Ivana Slavíka...“ In: Slavík, 
I.: Básnické dílo. Brno 1999, s. 374. 
311 Za primární text zde považujeme publikované básnické sbírky autora, jež tvoří jednotlivé kapitoly díla a 
jejich názvy jsou pak analogicky názvy kapitol. 
312 Němcová, B.: Babička. Praha 1999, s. 10. 
313 Němcová, B.: Babička. Praha 1999, s. 10. 
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Přesto, a možná právě proto, je jeho životopis zpracován řadou autorů314. S. Zweig svého 

hrdinu – podobně jako Němcová - představuje jako výjimečnou osobnost v dějinách lidstva, 

jež  ne vždy byla doceněna: „ Josef Fouché, jeden z nejmocnějších mužů své doby, jedna 

z nejpozoruhodnějších osobností všech dob, dožil se malé obliby u současníků a ještě méně 

spravedlnosti u potomstva.“315 Svůj obdiv k této historické postavě zdůrazňuje i dále, a to i 

přesto, že ví (nebo tuší) jeho bezcharakternost a vlastnosti spíše teroristy než diplomata: „ Ale 

čím byl charakter, nebo spíše necharakter tohoto nejdokonalejšího machiavelisty nové doby 

ve svých proměnách nepostižitelnější, tím se mi zdál zajímavější, tím víc mne vzrušoval jeho 

politický život, zcela zahalený v pozadí a tajemnosti, a tím jedinečnější, ba démoničtější se mi 

jevila jeho osobnost.“316 Čtenář je tak svědkem neustálé oscilace opozitní párové 

charakteristiky postavy  jako hrdiny a významné osobnosti vyvolávající kladné charakterové 

vlastnosti na straně jedné, a jako podlého zrádce, intrikána a mizery na straně druhé, jehož 

negativní chování  je však Zweigem neutralizováno až manipulativně převraceno (např. 

spojení podivuhodně důsledná bezcharakternost, hrdinská biografie apod.). Zesílení této 

tendence je způsobeno i oporou autora knihy  v osobnosti Balzacově: „Jen jediný básník 

rozpoznal velikost této jedinečné postavy dík své vlastní velikosti, a nebyl to nikdo menší než 

Balzac. Tento výsostný a zároveň pronikavý duch, jemuž nestačil pouhý pohled na povrch 

doby, nýbrž který se vždycky díval i za kulisy, neomylně objevil ve Rouchem psychologicky 

nejzajímavější charakter svého století.“ 317 Pozice zneuznání, ústrků a zapomenutí nutí čtenáře 

se nad postavou „smilovat“ a odpustit všechny prohřešky, jichž se ve svém životě dopustila.  

Dalším, ne nepodstatným důvodem této idealizace je  snaha obhájit takové dílo před sebou 

samým i před čtenáři a představit ho jako návod k odhalování dobra a zla: „…pokusme se pro 

svou sebeobranu odhalit za těmito silami lidi, a tím i nebezpečné tajemství jejich moci. Tento 

životopis Josefa Fouchého budiž jedním takovým příspěvkem k jejich typologii.“ 318 Čtenář je 

zde, podobně, jako u Němcové, jakýmsi rukojmím, skrze nějž autor obhajuje své dílo. 

Němcová svou předmluvu uzavírá slovy: „Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů, 

kteří o tobě s takovou oblibou čísti budou, a jakou já o tobě píšu.“319, Zweig se stává 

„mluvčím“ čtenářské skupiny: „ jež jsou s to rozšířit náš duševní obzor… jsme byli svědky 

                                                 
314 Známé je například dílo J. Pularda či L. Madelina, o nějž se S. Zweig faktograficky i názorově opíral. 
315 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 7.   
316 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 7-8. 
317 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 8. 
318 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 11. 
319 Němcová, B.: Babička. Praha 1999, s. 10. 
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toho… znovu se přesvědčujeme…“ 320.      Dalšími typickými znaky jsou přemíra superlativů, 

„dialog“ s příjemcem textu a „vysoký“ styl.      

     Vonnegutova předmluva v knize Časotřesení je typem, v němž autor díla seznamuje 

čtenáře s okolnostmi vzniku díla, ale zároveň se stává fiktivním nálezcem textu (autorský, 

fiktivní). Autor v předmluvě propojuje několik celků, jež lze vnímat jako poselství určená 

čtenáři knihy a lákající jej k četbě. První z nich je podobenství životního neúspěchu – 

Vonnegut se zde opírá o vlastní interpretaci jedné z povídek E. Hemingwaye a vedle 

biblických symbolů moře a rybáře  celou situaci zesiluje přítomností literární autority. Druhý 

celek na pozadí „oživení“ původně nepříliš přijaté knihy zdůrazňuje zmoudření, 

„zezkušenostnění“ autora a láká tak i ty čtenáře, jimž se původní text nelíbil .Autor jako 

fiktivní nálezce povídek protagonisty knihy do díla „vstupuje“ jako jedna z postav, ale 

zároveň si pohrává s fikcí a metaforickým zobrazením, jež jsou základním výstavbovým 

prvkem autorova textu.  Vonnegut vábí čtenáře na přepracovanou verzi svého díla z pozice 

nejen zkušeného spisovatele, ale i moudrosti starce („ Moje velká ryba , která tolik zapáchala, 

se jmenovala Časotřesení.  Říkejme jí Časotřesení I.. A pojďme říkat téhle nové, kterou jsem 

usmažil z jejích nejlepších porcí, smíchaných s myšlenkami a zkušenostmi posledních zhruba 

sedmi měsíců, Časotřesení II. Platí?“321) a „marketingově“ propaguje výjimečnost svého díla 

: „Nařezat z ryby filé a zbytek vyhodit. A to jsem také v létě  a na podzim roku 1996 udělal. 

Včera, 11. listopadu 1996, mi bylo čtyřiasedmdesát! Opakuji, čtyřiasedmdesát! Johannes 

Brahms přestal skládat nové symfonie v pětapadesáti. A dost! Když bylo pětapadesát mému 

otci, měl architektury už po krk. A dost! V tom věku už měli američtí spisovatelé dávno 

napsané své nejlepší knihy. A dost! Pro mě dnes pětapadesátka představuje dávnou minulost. 

Smilování!“322 Na jedné straně autor anticipuje dílo jako lepší než nejlepší americké knihy, na 

straně druhé se obává  neúspěchu a prosí čtenáře o shovívavost vzhledem k věku  autora.  

Čtenáři bez předchozí znalosti Vonnegutova textu tvůrce nabízí „vylepšený“ text, 

recipientovi, jemuž je původní text znám, spisovatel předkládá příležitost komparativní hry 

s textem. 

     V dalších částech Vonnegutova předmluva poskytuje návod k recepci díla – vysvětluje 

výchozí motiv díla a jeho důsledky,  genezi některých částí knihy, objasňuje výskyt postav 

v textu i hru s časem díla. Celá předmluva je pojata jako dialog mezi autorem a čtenářem, 

příjemce je na mnoha místech spisovatelem oslovován, aktivizován, vtahován do fiktivního 

                                                 
320 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 10. 
321 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1997, s. 10. 
322 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1997, s. 10. 
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rozhovoru i děje knihy :„A nemohli jste si ani postěžovat, že už to všechno znáte, ani si lámat 

hlavu nad tím, jestli náhodou nemagoříte, či jestli náhodou nezmagořili všichni. Během této 

reprízy jste nemohli říct absolutně nic jiného, než co už jste řekli v té první dekádě. Nemohli 

jste si dokonce ani zachránit život někoho blízkého, pokud se vám to nepodařilo již v právě 

uplynulém desetiletí.“ 323 Pocit, k němuž dospívají hrdinové díla, a v průběhu recepce knihy 

pravděpodobně i čtenáři, autor explicitně vyjadřuje jako  s příjemci knihy sdílené vnímání 

světa kolem sebe. V primárním i záložkovém textu říká: „ Cítím a myslím stejně jako vy, mám 

starost o hromadu stejných věcí jako vy, přestože většině lidí jsou ukradené. Nejste sami.“324 

Sounáležitost se čtenářem , stejný pohled na svět i obdobné pocty z prožívání jsou  spolu 

s formou dialogického rozmlouvání významnými aspekty, prostřednictvím jichž se autor 

přibližuje ke svému čtenáři a vystupuje jako jeho blízký subjekt, nikoliv jako vnucovaná 

autorita či kdosi vzdálený. Je to oběma stranami přijímaná hra autora se čtenářem, reflektující 

základní psychologické postuláty lidského chování a jednání, na jejímž konci je autorem  a 

potažmo i nakladatelstvím realizovaná žádoucí recepce (či vlastnictví) díla.  

     Obdobně recepčně návodná je předmluva k Hanušovu dílu Konkláve. Prolog s názvem 

Místo obvyklé výhrady anticipuje předchozí recipientovu znalost peritextové praxe. Zpočátku 

připomíná obsah jiného peritextu, a to motta, v němž autoři zpochybňují  z nejrůznějších 

důvodů reálnost svých postav325, Hanuš naopak o reálnost svých postav usiluje: „Abych se 

vyhnul podezření, že jsem zpodobil někoho žijícího, ať ženu či muže, prohlašuji, že Lucie, 

Andrea, Mario a Konrád jsou nečekané a nevymyšlené představy mé obrazivosti. Proto jsou 

bez příjmení, bez národnosti, bez státní příslušnosti, bez země a města, kde by žili. Přitom jsou 

to ale veskrze normální lidé vybavení rozumem, který se často dopouští omylů, a citem, který 

nezklame nikdy, pokud je to cit a nikoli jeho předstírání.“326 Zdůraznění „reálnosti“ jeho 

postav  je započetím autorovy hry se čtenářem, autorovy výstavby příběhu, jenž  se posléze 

„vymkne z mezí přijatelné skutečnosti a vystoupí do imaginárního absurdna“327. Dalším 

textem naznačený princip výstavby textu poskytuje čtenáři recepční návod („Proč konečně 

odmítat, co se právě nehodí příliš rozumářskému čtenáři a co vybočuje z rámce námi předem 

definovaného?“ 328)  i vlastní postoj samotného autora („Proto se s námětem a řešením příběhu 

ani neztotožňuji, ani k němu nehodlám zaujmout zásadně záporné stanovisko. Autor“ 329 ). 

                                                 
323 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1997, s. 10. 
324 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1997, obálka s. 2. 
325 Připomeňme například motto Vonnegutovo. 
326 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, s. 5. 
327 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, s.5. 
328 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, s.5. 
329 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, s. 5. 



 140 

Takto explicitně vyjádřený názor autora, byť je opět hrou s recipientem díla, není ve 

sledovaných předmluvách výjimečný a v mnohém připomíná „provokativní“ Máchovu hru 

mott.  

 

 

 

4.6.2. Doslov 

 

     Výše uvedená typologie předmluvy  diferencuje  varianty i druhého párového prvku – 

doslovu. Důvodem jeho vzniku je potřeba autora či nakladatele dílo dovysvětlit, ovlivnit jeho 

interpretaci, informovat o životě nebo tvorbě autora či reagovat na určitou aktuální 

kontextovou situaci díla. Podobně jako předmluva je doslov časově proměnlivým peritextem, 

tj. v opakovaných vydáních knihy se může měnit a vrstvit. Od doslovu je třeba odlišit 

komentář díla, jenž je součástí naučného příslušenství knihy (viz další kapitola). 

     Ve sledovaných dílech se doslov objevil přibližně v jedné třetině knih, jak je patrné 

z následujícího grafu: 

 

Doslov v díle:

9

21

doslov v díle dílo bez doslovu
 

 

 

     V knihách českých tvůrců se doslov objevoval téměř čtyřikrát častěji než v tvorbě autorů 

zahraničních (viz následující graf): 
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Doslov v české a sv ětové tvorb ě:

7

2

doslov v české tvorbě doslov ve světové tvorbě
 

 

     Doslovem vybavené knihy byly nejčastěji výbory  či sebraná díla poezie českých ( Gellner, 

Krchovský, Slavík) a polských (Mickiewicz) básníků, českých „klasiků“ poezie (Mácha, 

Hrubín) a prózy (Rais, Durych). Výjimečné postavení má pak doslov k dílu S. Zweiga. 

Nejvíce doslovů bylo zařazeno  nakladatelstvím Mladá fronta, a to především v knihách z 

edice Květy poezie. Vždy jde o nakladatelské peritexty typu B. Jediným autorským doslovem 

je  Máchův Výklad Máje (typ A1). 

     Přehled jednotlivých  nakladatelských doslovů je v následující tabulce: 

 

autor titul doslovu Doslov autor doslovu nakladatelství 

Zweig 

Doslov 

Pochybný vítěz nad 

Robespierrem a 

Napoleonem: Josef Fouché  Postava díla Josef Polišenský Knižní klub 

Durych Tam a tady Tvorba Vladimír Justl Mladá fronta 

Gellner Doslov Tvorba Vladimír Křivánek Mladá fronta 

Hrubín 

Romance, v níž o  křídlovku 

nejde autor díla Petr A. Bílek Mladá fronta 

Krchovský Princip stínu Motivy Miroslav Balaštík Host 

Mácha Dar sluchu Motivy Karel Šiktanc Mladá fronta 

Mickiewicz Básník balad a romancí autor díla Vlasta Dvořáčková Mladá fronta 

Rais Doslov vznik díla Jaroslava Janáčková Knižní klub 

Slavík Po letech a nyní život autora 

neuvedeno  

(M. Trávníček) Host 
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     Doslov s názvem Básník balad a romancí ke knize polského autora Mickiewicze je 

typickým  faktickým doslovem, jenž stojí na hranici mezi epilogem a komentářem díla. Vlasta 

Dvořáčková se v něm, nejprve zabývá životopisem tohoto tvůrce, posléze jeho tvorbou a 

dobovým čtenářským ohlasem. Básníka představuje jako významnou osobnost polské 

literatury, ale také jako člověka, jehož život byl poměrně bouřlivý. V celém doslovu 

vystupuje jako mluvčí čtenářské skupiny, jímž zahrnuje do vyslovených soudů i čtenáře 

knihy: “Dnes nám ty verše připadají samozřejmé.../.../ Také u nás bychom měli Mickiewiczovu 

poezii znát a mít rádi. Vkročila do naší literatury hned v počátcích našeho obrození.“ 330 

Právě závěr doslovu, z něhož je část předchozí ukázky, se mění v didaktizující prolog. Čtenáři 

dříve vzdálená polská poezie proniknutím do českých reálií se stává příjemci textu mnohem 

bližší, zvláště, je-li spjata se známými osobnostmi českého literárního prostředí. Recipient se 

v epilogu dozvídá, že Mickiewicze osobně znal F. L. Čelakovský, „ horlivým čtenářem 

Mickiewicze byl rovněž Karel Hynek Mácha: dělal si z četby výpisky, obdivoval jazyk a 

plynulost verše. Také Karel Jaromír Erben znal velmi podrobně Mickiewiczovo dílo, zejména 

vše, co navazovalo na lidovou tradici: svou kytici – podobně jako Mickiewicz balady 

Prvosenkou – zahajuje Mateřídouškou, Svatební košile stejně jako Mickiewiczův Útěk 

zpracovávají námět Bergerovy Lenory. A tak bychom mohli dlouho pokračovat – přes Hálka, 

Sabinu, Vrchlického, Čecha až k Zeyerovi a dalším. Mnozí z našich známých básníků 

Mickiewicze překládali: Karel Havlíček Borovský např. Paní Twardowskou a tři Budrysy, 

Vrchlický Dziady, J. V. Sládek  Konráda Wallenroda, Eliška Krásnohorská Pana Tadeáše, 

dlouhá řada Mickiewiczových překladatelů u nás končí Vladimírem Holanem (Sonety), 

Františkem Halasem (Gražina, Konrád wallenrod, Dziady) a Erichem Sojkou (Pan 

Tadeáš)“331. Sounáležitost s určitou skupinou příjemců332 a dostupnost polských děl  je 

významným stimulem čtenářského aktu. Zároveň Dvořáčková vyvrací případné obavy 

potenciálních recipientů z dobově příliš vzdálené poezie a říká: „Každá generace si 

Mickiewicze přečte maličko jinak – hledá v něm hodnoty blízké svému vlastnímu pohledu na 

svět, problémy podobné těm, které musí řešit sama. V každém případě však platí, že pokud  se 

chceme dostat ke kořenům dneška, měli bychom číst i poezii velkých básníků včerejška.“333 

     Doslov Vladimíra Křivánka ke Gellnerově výboru poezie Teplo zhaslého plamene je sice 

nazván nepříznakově (Doslov), je však uvozen mottem z Gellnerovy tvorby, které 

symbolizuje Gellnerovu roli v životě i literatuře. Křivánek se zde snaží překročit klišé, v nichž 

                                                 
330 Mickiewicz, A.: Balady a romance.Praha 1998, s. 156-158. 
331 Mickiewicz, A.: Balady a romance.Praha 1998, s. 158. 
332 O problematice recipienta v knižních paratextech viz dále v kapitole Čtenář v peritextech knihy. 
333 Mickiewicz, A.: Balady a romance.Praha 1998, s. 158. 
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je autor uvězněn a upozorňuje čtenáře na zřetelné stopy symbolisticko-dekadentních 

východisek jeho tvorby i prvky romantismu v díle. Východiskem doslovu je pokus o novou 

interpretaci básnického díla Gellnera, jíž je podřízena nejen architektura výboru i výběr 

jednotlivých básní, ale i výklad díla autora v epilogu knihy. Křivánek si rovněž zvolil pozici 

mluvčího čtenářské skupiny, jíž využívá především jako interpretační návod (Např. „ Můžeme 

si též povšimnout obdobné hrdosti plebejce, shodného básnického pohledu ze dna  lidské bídy, 

obdobné ironie, hořkosti a skepse, jež jsou charakteristickými rysy jak Nerudovy prvotiny, tak 

i Gellnerova debutu.“ 334). 

     Pozici mluvčího určité čtenářské skupiny335 si zvolil i autor doslovu Durychova  Zastavení 

Vladimír Justl.  Název doslovu Tam a tady, motivovaný Durychovou sbírkou nábožensko-

filozofických úvah o vztahu k Bohu a rodné zemi, o smrti a o poslání básníka (Tam), 

anticipuje Justlův  meditační přístup k tvorbě autora (Tady). Vlastní interpretaci klíčových 

témat básníka (smrt, bytí, skutečnost, sen, krása)  Justl prokládá (a dokládá) úvahami 

významných literárních osobností (K. Čapek, V. Závada) i Durychovými myšlenkami. Justlův 

epilog je tedy plně zaměřen na zachycení žánrového rozpětí autora, na jeho vyhraněný přístup 

ke skutečnosti, osobitý výběr témat i vidění světa , ale i nezaměnitelný styl a ponoření se do 

sebe sama.  

     Obdobně je koncipován i doslov ke Krchovského souboru sbírek Básně, jehož autorem je 

Miroslav Balaštík. Již název epilogu (Princip stínu) navozuje atmosféru meditace.  Stín je 

nevědomou součástí naší osobnosti, kterou jsme vytěsnili a o které obvykle vůbec nevíme. 

Stín je to, co sami na sobě nepříjímáme a nemáme rádi, něco s čím se nedokážeme smířit.  

Naopak  Krchovského stín je  vidina vlastní sochy na hrobě, jež symbolizuje zanechanou 

stopu po fyzické přítomnosti člověka zde, stín je  pro něj paradox, proměna, východisko, 

trvání, existence, ale i poselství, jež autor prostřednictvím své poezie předává čtenáři a jímž 

ho láká a vábí do svých osidel. Kromě kategorie stínu jsou v doslovu interpretovány i další 

motivy Krchovského (nomen omen) představy o tom, co bude po jeho smrti – hrob  a socha. 

Autor doslovu tak rozvíjí jedno nahodilé téma rozhovoru s autorem básní, které vnímá jako 

životní pocit autora a skrze nějž interpretuje Krchovského tvorbu. 

     Zcela odlišným doslovem je epilog Josefa Polišenského ke knize Josef Fouché autora S. 

Zweiga336. Profesor obecných dějin podrobuje Zweigovu románovou biografii kritické revizi, 

a to především z pohledu historického a upozorňuje na problematičnost Zweigovy literární 

                                                 
334 Gellner, F.: Teplo zhaslého pramene. Praha 1997, s. 129-131. 
335 O ní více v kapitole Čtenář v peritextech knihy. 
336 Epilog byl plně beze změny převzat z více než dvacet let starého vydání knihy v roce 1973. 
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předlohy. Jeho úvahy vedou k pokusu odhalit literátův záměr napsat životopis Fouchého  a 

zpochybňuje „oficiální“ důvody, o nichž Zweig píše ve své předmluvě : „Je pravda, Zweig 

zdůrazňuje znova a znova, jak nesympatický je mu policejní minist tří režimů, Josef Fouché. 

Ale zároveň mu imponuje a vidí v něm „jednoho z nejvýznamnějších mužů své doby“, 

státníka, který zvítězil nad Robespierrem i Napoleonem. Bylo by asi střízlivější, kdyby zastával 

názor, že fouché dokázal Robespierra a Napoleona přežít. Aby ovšem mohl ukázat na 

Fouchého případě, jak se dostat k moci, musel Zweig z Fouchého udělat důstojný protějšek 

Maxmiliána Robespierra a Napoleona Bonaparta.“337 Nastiňuje tak pravděpodobně 

frekventovanou podobu autorských peritextů, jejichž explicitní tvrzení často zastírá skutečné 

motivy či záměr autora. Odmítá literátovy důvody psaní „pro svoje soukromé 

potěšení“,vytvoření  „biologie diplomata“338 či „portrétu jednoho politika“ a nahrazuje je 

hypotézami o čtenářském úspěchu předchozí biografie a nesouhlasu Zweiga s nastupujícími 

monarchiemi ruských Romanovců, rakouskouherských Habsburků a německých 

Hohenzollerů, s nimiž jsou spjaty Zweigem neakceptované změny v Evropě   na sklonku 

prvního desetiletí dvacátého století. Korigující Polišenského doslov se tedy netýká  poetiky 

literárního díla, jako spíše problematického přístupu autora  k předloze a historickým faktům  

zmíněného  uměleckonaučného žánru.  

      „Předlohu“ k dílu pozoruje v dalším doslovu ke knize F. Hrubína Romance pro křídlovku 

také Petr A. Bílek. Předlohou však tentokrát není konkrétní historická událost či postava, ale 

korespondence, básnická tvorba  a autobiografický prožitek autora. Konfrontace reality a 

literární fikce vyúsťuje v interpretaci díla, a to především obrazu Teriny jakožto východiska  

přístupu k dílu. Reálný a literární svět je předmětem komparace dalšího doslovu. Prostorovou 

ukotvenost (a ukotvitelnost)  příběhu, příznakové rysy Raisovy poetiky, ale i čtenářský ohlas  

detekuje v posttextovém peritextu k autorovým  Zapadlým vlastencům  Jaroslava Janáčková, 

která  sleduje především  reálný místopis  díla a primární text umisťuje  do Krkonoš jako 

bájných hor dobové literatury ( a možná i Raisovy touhy, neboť ten  v době psaní románu  

pobýval v horách sice nižších, ale obdobně nehostinných).  

     Předchozí tři typy doslovů mají mnoho společných rysů. Geneze textu , konfrontace 

reálného a literárního, vliv předlohy na poetiku díla a alespoň naznačený čtenářský ohlas (u 

Janáčkové veřejně  čtenářský, u Polišenského individuální, u Bílka teoreticko-kritický) jsou 

základními  kameny posttextově umístěných  knižních paratextů.  

 

                                                 
337 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 242. 
338 To byl velký omyl Zweigův, protože dle historických pramenů se Fouché nikdy za diplomata nepovažoval. 
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     Jediným autorským doslovem ve sledovaném vzorku knih  je Máchův Výklad Máje: 

 

 

      

      Máj vydaný v mladofrontovní edici Květy poezie je mezi sledovanými díly výjimečný 

zařazením dvou doslovů. Ten první je autorský a je umístěn blíže primárnímu textu díla. 

Název Výklad Máje je nakladatelským titulem, neboť původně titulován nebyl. K primárnímu 

textu byl přiřazen až dodatečně, a to do pre-textového umístění. V současných vydáních Máje 

(včetně mladofrontovního) je tento knižní paratext umístěn bezprostředně za primární text 

(zde mezi primární text a nakladatelský doslov).  Peritext   „vysvětluje“ tvůrčí záměr básníka 

(„Následující básně jest oučel hlavní, slaviti májovou přírody krásu, k tím snadnějšímu 

dosažení oučelu tohoto postavena jest doba májová přírody proti rozdílným dobám života 

lidského.“339) a usměrňuje čtenářovu interpretaci („Pověst tedy čili děj básně této nesmí se co 

věc hlavní považovati, nýbrž jen tolik z děje toho v báseň přijato, jak daleko k dosažení oučelu 

hlavního nevyhnutelně třeba. /…/ Ostatních co se oučelů dotýče, jakož i sententia moralis 

z celého snadněji se vyrozumí.“340 Máchův Výklad Máje  byl  s největší pravděpodobností 

určen pro tehdejšího cenzora J.N.Zimmermanna, aby zastřel smysl své básně. Upozorněním 

na mravní naučení  se pokoušel odvést pozornost přísného cenzora, jenž dbal na 

nedotknutelnost panujícího řádu, od skutečného poselství básně , v níž hrdina – zločinec  je 

nositelem Máchových poměrně na svou dobu odvážných myšlenek o smrti  a věčnosti. Oslava 

jarní přírody je tedy návodem k účelově mylné interpretace díla, zesilovaná i odmítnutím děje 

jakožto dominantního interpretačního prvku.  Pomlčkou oddělená poslední věta Máchova 

doslovu však  anticipuje odlišné interpretační přístupy než k jakým je poukazováno. Triáda 

máchovských autorských peritextů – motto, dedikace a doslov – je důkazem  značných snah 

autora uspět v dobovém literárním životě, jenž byl ovládán mocenskou cenzurou a dobovým 

obrozeneckým vkusem. Motto  však vystihuje Máchův romantický  postoj k životu (touhu po 

svobodě, lásce, ale také  pochybnosti naplnění svého snu) a je spjato s primárním textem díla. 

Šiktancův doslov nazvaný Dar sluchu je básníkovou reflexí právě  na vrcholné romantické 

Máchovo dílo341, poetiku skladby  i situaci poezie na sklonku devadesátých let. Lyrizovaný 

výklad Máje, či spíše Šiktancova lyrizovaná výběrová interpretace příznakových rysů ústí ve 

                                                 
339 Mácha, K. H.: Máj. Praha 1999, s. 75. 
340 Mácha, K. H.: Máj. Praha 1999, s. 75. 
341 Vlatenecky laděné „přívěsky“ této skladby Šiktanc ponechává stranou svého zájmu. 

autor titul doslovu Doslov autor doslovu nakladatelství 

Mácha Výklad Máje Interpretace K.H. Mácha Mladá fronta 
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výzvu autora, jenž podobně jako v předchozích peritextech, je mluvčím čtenářské skupiny,  

vrátit se k ověřeným hodnotám života i literatury. Uvedený peritext je – vedle Máchovy 

dedikační básně – dalším příkladem proměny knižního paratextu v text primární, a to 

v později vydané knize Dílo 7342, jež je souborným vydáním Šiktancovy tvorby. 

     Zvláštním případem je autorský  prolog a epilog v Simmelově díle, který je vkomponován 

přímo do primárního textu a tvoří první a poslední kapitolu díla. Nelze zde mluvit o 

peritextech  v pravém slova smyslu,  ale spíše o potřebě autora zarámovat příběh názvy 

kapitol vypůjčenými z rámce knihy. 

     Předmluvy a doslovy v produkci českých nakladatelství posledního desetiletí dvacátého 

století jsou peritexty, které vysvětlují a obhajují autorský, případně nakladatelský  záměr díla  

a zároveň poskytují recipientovi recepční návod, ať již autorský, nakladatelský nebo návod 

třetí osoby.  Pouze u dvou knih (Slavík, Zweig) se tyto knižní paratexty objevují v párové 

pozici, v prvním případě jde o nakladatelské peritexty, v případě druhém jde o kombinaci 

kontroverzních textů :  autorské předmluvy – doslovu třetí osoby. Ve všech ostatních 

případech  je ve sledovaných knihách buď pouze jeden ze sledovaných knižních paratextů 

(předmluva nebo doslov) nebo existují ve svazku s jinými dílo bezprostředně obklopujícími 

peritexty ( např. Němcová: předmluva – komentář třetí osoby, Mácha: motto, dedikace – 

autorský doslov, doslov třetí osoby, Mickiewicz: dedikace – doslov třetí osoby). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
342 Šiktanc, K.: Dílo 7. Praha 2006. 
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4.7. Poznámka, komentář 

 

     Poznámka a komentář patří mezi peritexty věcné povahy. Za určitých okolností lze do 

tohoto typu knižních paratextů zařadit i předmluvu a doslov, o nichž bylo pojednání 

v předchozí kapitole. Ve sledovaném vzorku knih se tyto knižní paratexty objevily téměř ve 

dvou třetinách z celkového počtu knih. Nejčastěji to byla přítomnost jednoho či dvou typů  

peritextů, v jednom případě dokonce tří typů peritextů v jedné knize, jak je zřetelné 

z následujícího grafu: 

 

     

      V dalším grafu jsou zachyceny jednotlivé variantní skupiny peritextových  svazků knihy: 

 

Svazky knižních paratext ů podle typ ů:

2
2

3

16

1
1 1 1

předmluva doslov

poznámky vydavatelské poznámky autorské

poznámky vyd.+doslov poznámky vyd. + aut.

poznámky vyd.+komentář předmluva+doslov

předmluva+doslov+komentář
 

Svazky  knižních paratext ů věcné povahy v díle (typy):  

8

9 

1

1 knižní paratext 2 knižní paratexty 3 knižní paratexty 
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     Varianty jsou tříděny dle typů peritextů a nezohledňují případný vyšší počet peritextů 

stejného  typu v knize. Vzájemné působení  takových knižních paratextů je sledováno níže 

v této kapitole. Nejčastější variantou svazku peritextů vecné povahy byla vydavatelská 

poznámka a  koexistence knižních paratextů  doslov - vydavatelská poznámka, tedy textů 

umístěných posttextově. Přehled jednotlivých svazků konkrétních knižních paratextů 

naučného typu v jednotlivých dílech je zachycen v následující tabulce: 

 

autor název díla 

předmluva, 

doslov poznámky komentář Nakladatelství 

Durych Zastavení tvorba vydavatelská   Mladá fronta 

Gellner 

Teplo zhaslého 

plamene tvorba ediční   Mladá fronta 

Hanuš Konkláve 

fikce/non-

fikce     Ivo Železný 

Hrubín 

Romance pro 

křídlovku autor díla     Mladá fronta 

Kabeš Odklad krajiny   autorská   Mladá fronta 

Krchovský Básně motivy     Host 

Mácha Máj motivy     Mladá fronta 

Mickiewicz Balady a romance autor díla ediční   Mladá fronta 

Němcová Babička 

postava 

díla vysvětlivky, ediční okolnosti díla 

Nakladatelství 

LN 

Neruda Knihy básní   ediční zpráva 

historické 

souvislosti 

Nakladatelství 

LN 

Rais Zapadlí vlastenci vznik díla vydavatelská   Knižní klub 

Rimbaud Já je někdo jiný   

vydavatelská, 

redakční ,dodatky   Mladá fronta 

Seifert Maminka   vydavatelská   Mladá fronta 

Slavík Básnické dílo I., II. autor díla 

vydavatelská, 

bibliografická   Host 

Škvorecký Lvíče   

ediční,autorova, 

textologická   Ivo Železný 

Vonnegut Kolíbka   autorská   Mladá fronta 

Vonnegut Časotřesení vznik díla     Argo 

Zweig Josef Fouché 

postava 

díla     Knižní klub 
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4.7.1. Poznámka  

 

      K sekundárním knižním textům věcné povahy   patří i  poznámka. Její umístění v knize je 

velmi variabilní. Poznámka může být umístěna v meziprostorech autorského textu (pod 

čarou343, přímo v textu344 či na jeho okrajích345 nebo se nalézá za autorským textem346 (ať již 

jako samostatná část či jako součást svazku knižních paratextů). Poznámka bývá zpravidla 

odlišena  velikostí a typem písma, vždy méně výrazným a menším. Pokud je umístěna 

v autorském textu, může být ohraničena závorkou či jiným znakem.Poznámka může být se 

zdrojovým textem vizuálně spjata  číslem nebo symbolem ( v takovém případě i méně 

zkušený čtenář ji může číst jako odbočku). Pokud takto spojena není, její zahrnutí do 

přijímaných textů  závisí na čtenářské zkušenosti příjemce. 

          Genettova typologie  zde zohledňuje  - podobně jako u předmluvy a doslovu - jednak 

autorství poznámky, jednak míru autenticity textu, případně i časové hledisko vzniku a 

připojení se tohoto knižního paratextu k textu autorskému. Jednotlivé varianty jsou zachyceny 

v následujícím přehledu347: 

 

vypravěč autor 3.osoba postava děje 

míra (auktorial)   (allograph) (aktorial)  

autentický A B C 

smyšlený D E F 

podvrh G H I 
   

     Poznámka je tedy pojednání o různé délce (někdy i jednoslovné), které  vysvětluje nebo 

komentuje určitý segment  nebo pasáž textu. Informacemi , které příjemci poznámka 

zprostředkovává, mohou být údaje o zdrojích a pramenech primárního textu či jeho částech 

(metatextové odkazy apod.), o genezi a kontextu díla, o recepci, o autorovi, o jiným dílech aj.       

     Vedle literárních a scénických poznámek, jež většinou vyplňují autorský text, existují i 

poznámky vysvětlující, které jsou  publikovány až za zdrojovým textem a odhalují čtenáři 

                                                 
343 Pod čarou je umístěna glosa  a tzv. poznámka pod čarou (patová poznámka). Druhý typ poznámek může být 
od primárního textu oddělen i tzv. prázdným místem (Leerraum, Leerstelle). 
344 Jde o tzv. interlineární glosu, která je uvedena malým písmem mezi řádky. 
345 Poznámkou takto umístěnou jsou margináli , tj. komentář vysázený většinou menším typem písma na vnějším 
nebo vnitřním okraji strany. 
346 Jde o tzv. koncovou poznámku (Endnote), která je umístěna nakonec kapitoly nebo na konec celého díla. Má 
stejnou funkci jako patová poznámka, oproti ní však ztěžuje recepci díla, a to nutností četného listování čtenáře 
knihou. 
347 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1993, s. 176. 
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skryté symboly, citace, souvislosti či okolnosti vydání díla. První typ poznámek je útvarem 

druhotným, fakultativním, druhý typ se již stává nedílnou součástí díla a vytváří metatextovou 

vrstvu. 

     D. Hodrová rozlišuje následující typy poznámek: 

1. poznámka učená – vážná či parodická 

2. poznámka „vydavatelská“(fiktivní vydavatel) 

3. poznámka narativní (v próze, dramatu) 

4. poznámka metatextová (autorská) 

5. poznámka scénická (v dramatu, poezii, próze) 

(6. poznámka empirického autora)348 

     V typologii Hodrové zcela chybí další typy poznámky, a to poznámka vydavatelská, která 

je součástí informačního aparátu knihy a vysvětluje  původ textu, okolnosti vydání knihy, 

charakter a rozsah textových úprav, a autorská, v níž autor sděluje čtenáři okolnosti geneze 

díla, šíři dosavadního čtenářského ohlasu či návod k recepci textu.  

      Podle  zaměření  lze poznámku  rozdělit  na bibliografickou a vysvětlující (slovníková i 

interpretační). V jednotlivých knihách se můžeme setkat s různými ekvivalenty názvu tohoto 

sekundárního knižního textu – vydavatelská, ediční, redakční, případně i textologická 

poznámka apod. 

     Dále Hodrová uvádí:“ Jednotlivé typy poznámek, umístěných pod čarou, za textem, uvnitř 

textu ( v závorkách, jako samostatný blok), na jeho okraji (před vlastním textem části, 

kapitoly, dějství, scény), se k textu [autorskému, pozn. L.M.] vážou různě těsně. Nejtěsněji se 

s ním pojí poznámky narativní (zejména v próze) a scénické ( v dramatu …), dále pak 

poznámky „vydavatelů“ nalezených rukopisů, které „zvěrohodňují“ statut díla a bez kterých 

by dílo nabylo zcela odlišného charakteru.“ 349 Někdy téměř neexistuje rozdíl mezi koncem 

zdrojového textu a poznámkou, poznámkou a komentářem. V tvorbě 20. století dochází 

k osamostatňování poznámky jako svébytné součásti literárního díla, která určitým způsobem 

autorský text dokonce vytěsňuje. 

     Základní funkcí poznámky je tedy definovat nebo vysvětlovat termíny, skryté nebo 

přenesené významy , citáty a další zdroje, k nimž odkazuje autorský text. Poznámka rovněž 

zprostředkovává další informace a dokumenty, které souvisí se zdrojovým textem či případně 

                                                 
348 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 297. 
349 Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha 2001, s. 297. 
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objasňuje proces vzniku knihy (např. textologické úpravy apod.). Specifickou funkcí 

poznámky je její fiktivní informace.      

     Poznámky jsou poměrně frekventovaným knižním paratextem, jak je patrné 

z následujícího grafu: 

 

Poznámka v díle:

13

17

poznámka v díle dílo bez poznámky
 

 

     V převážné většině případů jsou  poznámkami opatřena díla českých autorů: 

 

Poznámka v české a sv ětové tvorb ě:

10

3

poznámka v české tvorbě poznámka ve světové tvorbě
 

 

     Poznámkami jsou obklopena (či vyplněna) především básnická díla, a to jak v české, tak i 

ve světové tvorbě ( jde o celkem osm českých básnických sbírek, a to především 

nakladatelských výborů z díla, a dva básnické výbory světových autorů). Poznámky jsou 
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v jednotlivých dílech nazývány rozdílně – vydavatelská poznámka, ediční poznámka, ediční 

zpráva, redakční zpráva či dodatky, a lze je souhrnně označit jako nakladatelské poznámky 

týkající se zdrojového textu díla a bibliografické poznámky, jež obsahují zkrácenou informaci 

o autorově životě a díle. Dalším existujícím typem jsou autorské  poznámky. 

     Ve sledovaných dílech převažují poznámky rozsáhlejšího charakteru, jež jsou umístěny za 

autorským textem, pouze ve třech případech jde o poznámky vyplňující zdrojový text. 

     Přehled poznámek umístěných za autorským textem je v následující tabulce: 

 

Autor název díla Poznámky Autor350 Nakladatelství 

Durych Zastavení Vydavatelská Z.T. (Zina Trochová) Mladá fronta 

Gellner 

Teplo zhaslého 

plamene Ediční V.K. (Vladimír Křivánek) Mladá fronta 

Kabeš Odklad krajiny Autorova p.k. (Petr Kabeš) Mladá fronta 

Mickiewicz Balady a romance Ediční V.D. (Vlasta Dvořáčková) Mladá fronta 

Němcová Babička Ediční R.A. (Robert Adam) Nakladatelství LN 

Němcová Babička Vysvětlivky R.A. (Robert Adam) Nakladatelství LN 

Neruda Knihy básní ediční zpráva neuvedeno (A.Haman) Nakladatelství LN 

Rais Zapadlí vlastenci Vydavatelská Redakce Knižního klubu Knižní klub 

Rimbaud Já je někdo jiný 

Vydavatelská 

(ediční) L.Č. (Lumír Čivrný) Mladá fronta 

Rimbaud Já je někdo jiný Redakční G.Ch. (G. Chalupská) Mladá fronta 

Rimbaud Já je někdo jiný 

Dodatky 

k 2.vydání J.P. (J. Pelán) Mladá fronta 

Rimbaud Já je někdo jiný Bibliografická Neuvedeno Mladá fronta 

Seifert Maminka Vydavatelská Jarmila Víšková Mladá fronta 

Slavík Básnické dílo I., II. Vydavatelská neuvedeno (M. Trávníček) Host 

Slavík Básnické dílo I., II. Bibliografická neuvedeno (M.Trávníček) Host 

Škvorecký Lvíče ediční  Vladimír Justl Ivo Železný 

Škvorecký Lvíče Autorova Josef Škvorecký Ivo Železný 

Škvorecký Lvíče Textologická Lenka Ščerbaničová Ivo Železný 

Vonnegut Kolíbka Bibliografická Neuvedeno Mladá fronta 

 

     Nakladatelské poznámky v produkci českých nakladatelství v 90. letech 20. století 

nejčastěji informují čtenáře o prvním vydání autorského textu (např. Rais, Němcová, Neruda, 

Slavík) , případně podobách dalších vydání (např. Němcová, Škvorecký, Neruda): „ Dílo 
                                                 
350 Přepis signatury tvůrce poznámky respektuje uvedení v díle, tj. včetně pravopisných odchylek. V závorce jsou 
uvedena jména editorů, jejichž identifikace byla provedena pomocí údajů v tiráži.  Pokud by byla identifikace 
nejednoznačná, autorství je označeno jako „neuvedeno“.  
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[Babička, pozn. L.M.] vyšlo poprvé na jaře až v létě 1855 ve čtyřech sešitech nákladem 

Jaroslava Pospíšila v Praze, rukopis se nedochoval. Podruhé bylo vydáno roku 1862 jako 

první díl Sebraných spisů Boženy Němcové u Antonína Augusty v Litomyšli (rovněž ve čtyřech 

sešitech). Druhé vydání vypouští motto a dedikaci a obsahuje řadu tiskových chyb a 

neautorských úprav…“ 351 .  

     Dalšími sděleními jsou informace o jazykových úpravách autorského textu v aktuálním  

vydání a jejich zdůvodnění příjemci textu (např. Rais, Neruda, Škvorecký, Němcová, 

Durych): „Funkční odlišnosti v psaní velkých písmen tolerujeme (…). Sjednotili jsme však 

psaní velkého písmene u zájmena Ty, Tvůj na ty, tvůj. Funkční odlišnosti respektujeme i 

v interpunkci (…). Zachováváme i plynulost veršů a převážně šetříme malá písmena po 

otazníku či vykřičníku. Sjednotili jsme též psaní uvozovek.  /…/ Cílem úprav bylo zachovat 

zvláštnosti Nerudova stylu a zároveň přizpůsobit text přítomnému jazykovému úzu tak, aby i 

jeho podoba přispěla k vědomí životnosti básníkova odkazu.“352   

     U básnických výborů je nakladatelská poznámka často věnována autorskému záměru 

editora sbírky.  Zatímco tedy editorka básní A. Mickiewicze zařadila „v souladu s polskými 

zvyklostmi /…/ napsané básně tematicky příbuzné Baladám a romancím…“ 353, „Snahou 

pořadatele [editora povídek J. Durycha, pozn. L.M.] bylo soustředit ty prózy, které mohou 

demonstrovat vývoj Durchovy povídkové tvorby a které si přitom dodnes zachovaly nespornou 

uměleckou hodnotu a čtenářskou svěžest.“354 Editor Gellnerova díla uvádí: „Respektoval jsem 

čtenářský záměr edice, v rámci kterého jsem se pokusil o novou interpretaci básnického díla 

Gellnerova. Rezignoval jsem na zachování knižních souborů  básníkem vydaných či 

připravených k tisku a vytvořil tři oddíly nové, přičemž jsem v obsahu označil zkratkami 

původní zařazení jednotlivých básní…“ 355 Volba ich-forma či er-formy, případně 1. osoby  

plurálu  je plně  identická s rozhodnutím  přístupu editora k autorskému textu. V případě 

subjektivní interpretace díla editor prostřednictvím těchto knižních paratextů komunikuje se 

čtenářem intenzivněji a emotivněji, někdy i manipulativněji,  v případě kritického vydání se 

zaměřuje spíše na faktografickou stránku editorského procesu.  Zmíněná emotivnost a 

subjektivita se neprojevuje ani tak v ediční poznámce, jako v dalším typu knižního paratextu, 

s nímž je v tomto případě ediční poznámka těsně spjata – v doslovu ( viz kap. o doslovu). 

                                                 
351 J. Janáčková v Ediční poznámce. In: Němcová, B.: Babička. Praha 1999, s. 345.  
352 A. Haman  v Ediční zprávě. In: Neruda, J.: Knihy básní. Praha 1998, s. 478. 
353 V. Dvořáčková v Ediční poznámce. In: Mickiewicz, A.: Balady a romance.Praha 1998, s. 150. 
354 Z. Trochová ve Vydavatelské poznámce. In: Durych, J.: Zastavení. Praha 1996 s. 327. 
355 V. Křivánek v Ediční poznámce. In: Gellner, F.: Teplo zhaslého pramene. Praha 1997, s. 137. 
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     Součástí vydavatelských poznámek jsou i bibliografické údaje, ať již jako součást 

poznámky (např. Durych, Neruda, Mickiewicz)  či  jako samostatný text (např. Vonnegut, 

Rimbaud). Vonnegutova bibliografie nápadně připomíná charakter záložkového textu a do 

bloku knihy byla zařazena  z důvodu brožovaného výtisku, a tím i omezeného prostoru obálky 

knihy. Součástí takových bibliografických údajů jsou již hodnotící soudy editora a 

interpretační charakter textu ( např. „Rozpačitou  čtenářskou a kritickou odezvu na prvotinu a 

další romány /…/ vystřídala v polovině 60.let ohromná vlna zájmu a popularity…“, „ 

Vonnegutova charakteristická jízlivá kritika technokratické a antropocentrické moderní 

společnosti ve formě antiutopie se objevuje i v dalších románech…“ 356. Bezprostřední 

blízkost autorskému textu a v tomto případě neexistence dalších textů tohoto typu však 

zesiluje  „vědeckou“ informační hodnotu  tohoto knižního paratextu a stává se jakousi 

náhradou chybějícího aparátu.  

          Výjimečné místo  mezi sledovanými díly zaujímá  Rimbaudův výbor poezie a 

korespondence.  Je totiž  téměř jedinou knihou, v níž lze sledovat Genettem popsané časové 

vrstvení knižních paratextů357, které zvláště u tohoto typu peritextu reflektuje spíše genezi a 

obsah původních peritextů než  primární text. První  vydání358  Rimbaudovy  knihy dopisů a 

poezie bylo  sestaveno L. Čivrným, který uvedený výbor  peritextově „vybavil“ – napsal 

úvodní studii s názvem Zdroj neporovnatelného světla, která čtenáře informuje o kontextu 

autorovy tvorby,  vybral obrazový materiál a postextově zařadil i dvojdílnou ediční poznámku 

s názvem  Život Arthura Rimbauda a Vydavatelova poznámka, jež obsahuje rozsáhlý soupis 

rimbaudovské biografických dat a bibliografie. Druhé vydání o téměř třicet let později (1999) 

v témže nakladatelství obsahuje navíc Dodatky k druhému vydání a Redakční poznámku. 

První text (Dodatky) doplňuje především Čivrného Vydavatelovu poznámku, a to o tři nová 

souborná Rimbaudova díla z let 1961, 1972 a 1991 a o nové, v předchozím vydání neuvedené,  

literární zdroje o Rimbaudovi jak v českém, tak i ve francouzském literárním prostředí. 

Zatímco tedy „originální“ Čivrného předmluva prezentuje a komentuje primární text a 

Čivrného Vydavatelova poznámka tento text „prodlužuje“ a moduluje vnesením dalších 

informací týkajících se primárního textu, pak v dalším vydání následně  připojené  Pelánovy 

dodatky  již komentují a doplňují všechny tyto uvedené texty knihy (primární i peritextové) 

                                                 
356 Autor neuveden ani v tiráži. In: Vonnegut, K.: Kolíbka. Praha 1994, s. neuvedena. 
357 Další knihou, v níž dochází k vrstvení peritextů, je např. Škvoreckého dílo Lvíče. Jde však o jinou koncepci 
knižních paratextů ( o tom viz dále v této kapitole). 
358 První vydání vyšlo také v nakladatelství Mladá fronta. 
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dohromady359. Obdobně je funkční i druhý přiřazený peritext knihy – Redakční poznámka od 

G. Chalupské, který komentuje nejen  změny v primárním textu, vyvolané kritickou 

čtenářskou reflexí, ale i formát Dodatků k druhému vydání. Celé působení peritextů knihy lze 

znázornit takto: 

 

                  

    primární text       

           

  předmluva 
 

primární text       

           

   předmluva+  primární text 
 

poznámka     

                  

                  

   předmluva+  primární text+  poznámka  dodatky    

           

   předmluva+  primární text +  poznámka + dodatky 

 

poznámka 2   

                  
 

     Vysvětlivky: 

primární text – Rimbaudova poezie, korespondence – výbor z roku 1961 (L. Čivrný)  
předmluva – Zdroj neporovnatelného světla - 1961 (L. Čivrný ) 
poznámka – Život Arthura Rimbauda a vydavatelova poznámka – 1961 (L. Čivrný) 
dodatky -  Dodatky k druhému vydání – 1999 (J. Pelán) 
poznámka 2 – redakční poznámka – 1999 (G. Chalupská) 
 

     Lze říci, že dříve vydaný peritext se v takovém případě stává komunikačně  nedílnou 

součástí primárního textu, jakýmsi „prodlouženým“ zdrojovým textem, jenž je zahrnut do 

perspektivy pozorování později vydaného knižního paratextu. Takový peritext je pak 

„odpovědí“ kritickým ohlasům knihy, reflexí  případných korektur primárního textu i 

aktualizací kontextové roviny díla.  

                                                 
359 Pokud by v díle existovala předmluva téhož novějšího data, byla by i ona zahrnuta do souboru textů 
komentovaných poznámkou dalšího vydání. 
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        Autorská poznámka se ve sledovaném souboru děl devadesátých let dvacátého století 

objevuje pouze dvakrát, a to  v knihách Škvoreckého Lvíče a Kabešově Odkladu krajiny – 

pokaždé však v jiné podobě. 

     Autorská poznámka v knize J. Škvoreckého je součástí celkem tří post-textově zařazených 

peritextů knihy, z nichž dva jsou nakladatelské ( V. Justl, L. Ščerbaničová) a jeden autorský.  

J. Škvorecký jej napsal právě pro Železného vydavatelství ojedinělý projekt  edice Spisy 

Josefa Škvoreckého a popisuje v něm nejen vznik knihy Lvíče a její osudy v literární historii, 

ale zároveň čtenáře informuje o její úspěšnosti („Na Západě se stalo Lvíče – spolu se Zbabělci 

a Bassaxofonem – mou nejvydávanější knihou obvykle pod titulem Minulost slečny Stříbrné 

(Miss Silver´s Past), o němž americký nakladatel opět usoudil, že je komerčně vhodnější. 

Kniha vyšla nejméně v osmnácti vydáních v různých zemích západního světa. K prvnímu 

americkému vydání (...) napsal předmluvu Graham greene, a tu převzala všechna pozdějšá 

anglická vydání, i některá jinojazyčná...“360 (zvýrazněné pasáže -  L.M.). Čtenářská úspěšnost 

románu je ve zmíněném svazku knižních paratextů dána do kontrastu s  předchozí autorovou 

detailní informací o komplikovaném prosazování díla: „K  vydání jsem román nabídl Mladé 

frontě, někdy v roce 1967, když tam byl šífredaktor Karel Šiktanc. Přislíbil  vydání, jenže měl 

nad sebou ultraskalního Ivana Skálu jako ředitele. Ten si mě zavolal a sdělil mi, že takovýhle 

román pochopitelně vyjít nemůže...“ 361, autorským záměrem : „Posedly mne precizní 

formulace (...) a jeho podmanivý důraz na vizuálnost textu(Mým cílem ...je, abyste pod vlivem 

psaného slocva slyšeli, cítili, především jím však je, abyste viděli). Jako každý žák velkého 

mistra jsem to ve lvíčeti možná trochu přehnal, ale sned ne zase tak moc.“362 a  s informací 

ediční poznámky, která  Škvoreckého pojednání předchází a popisuje další nesnadný literární 

život knihy: „ Vydání Lvíčete , napsaného v letech 1963-1967, nenašlo v roce dokončení 

nakladatele, taktak uteklo stranickému dohledu na jaře 1969, následná reedice šla do stoupy. 

Poté vyšlo česky pouze v exilu v březnu 1974 v torontském nakladatelství manželů 

Škvoreckých Sixty –Eight Publishers, Corp.“363  

      V druhé části Autorovy poznámky poskytuje J. Škvorecký svému potenciálnímu příjemci 

recepční návod a možnost identifikace se „správným“ interpretačním řešením předloženého 

díla: „Nejnápadnějším rysem románu je samozřejmě zpodobení kabaretu ideologicky správné 

(na Západě se tomu dnes říká politically correct) literární kritiky a nakladatelské politiky. 

Jenomže v mém autorském záměru to byla spíš vedlejší kolej. /…/  Všechny postavy románu 

                                                 
360 J. Škvorecký v Autorově poznámce. In: Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996,s. 272-273. 
361 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996,s. 272-273, s. 269. 
362 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996,s. 272-273, s. 271. 
363 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996,s. 272-273, s. 269. 
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mají protějšky ve skutečném životě – až na slečnu Stříbrnou.364 etc. Škvorecký se soustřeďuje 

především na jednotlivé prvky tematické roviny díla, a to zvláště tématu a postav, a explicitní 

objasnění vlastního,  pro Škvoreckého typického,   pojetí detektivního žánru: „...detektivka, 

kde povinná vražda je spáchána nikoliv na začátku, ale na samém konci příběhu. Čtenář, 

který chce porozumět tajemství slečny ze Zverexu, musí si všímat stop, jež se v textu vyskytují 

všechny před vraždou a na něž čtenář nesoustřeďuje pozornost, obvyklou u čtenářů 

detektivek, protože neví, že vlastně čte detektivku“365 . 

       Poslední část autorské poznámky je opět informačně identická s nakladatelskou 

poznámkou – proměna primárního textu, vyvolaná zkušenostmi z amerického 

nakladatelského prostředí, je také závěrečnou  částí ediční poznámky. Splývání hlediska 

autora a „literárního agenta“ či „vydavatele“ je zde zřetelné. 

      Koexistence obou peritextů díla lze znázornit takto: 

 

          

  nakladatelská poznámka  autorská poznámka   

       

  záměr nakladatelství  
záměr autora, vznik knihy 
(inspirační zdroje)   

    X   

  problémy s vydáním  problémy s vydáním   

    X   

  
definitivní přepracovaná 
verze 

 čtenářský úspěch románu, 
peritext literární autority   

       

    návod k recepci díla   

       

    
definitivní přepracovaná 
verze   

          
 

Vysvětlivky: X – kontrast 

 

     Lákadlem  čtenáře je tedy rozehraná autorsko-nakladatelská hra mnoha  aspektů – 

inspirace u nás dlouho nevydávaného a známého  autora u čtenářsky ověřených literárních 

autorit , „problematičnost“ vydání díla, čtenářský úspěch, autoritou napsaný peritext, 

„aktualizovaná“ verze dříve u nás vydaného díla , vyvolaná americkým nakladatelským 

prostředím i „usnadnění“ četby explicitním návodem k recepci díla  - která v polovině 

                                                 
364 J. Škvorecký v Autorově poznámce. In: Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996,s. 272-273. 
365 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996,s. 272-273, s. 272.. 
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devadesátých let spolu s mimoknižním aspektem sběratelské potřeby (Lvíče vyšlo jako 5. titul  

ediční řady) vytváří účinnou propagačně orientovanou komunikaci nakladatele s potenciálním 

čtenářem.  

     Systém vrstvení  – zde pouze posttextových- peritextů lze zobrazit následujícím způsobem: 

 

                

  primární text        

         

  
aktualizovaný 
primární text 

 
  

autorská 
poznámka    

          

  
aktualizovaný 
primární text 

  autorská     
+ poznámka 

 
vyd.poznámka1     

          

  
aktualizovaný          autorská 
primární text     +    poznámka + vyd.poznámka1 

 
 vyd.poznámka2   

                
 

Vysvětlivky: primární text – text prvního vydání Lvíčete z roku 1970 
                      aktualizovaný primární text – vydání lvíčete v roce 1996 
                      autorská poznámka – Autorova poznámka – 1996 (J. Škvorecký) 
                      vyd.poznámka 1 – Ediční poznámka – 1996 (V. Justl) 
                      vyd. poznámka 2 – Textologická poznámka – 1996 (L. Ščerbaničová) 
 
 
 
     Ve Škvoreckého díle je tedy patrný další typ  hierarchického  působení knižních paratextů 

v prostoru knihy, v němž je podobně jako v díle S. Zweiga zřetelné primární postavení 

autorského peritextu před knižním paratextem nakladatelským. Z uvedených tří příkladů 

peritextových svazků (Zweig, Rimbaud, Škvorecký)  a dalších výše popsaných  dalších 

souvislostí lze vyvodit  obecný model vztahů jednotlivých prvků svazku  peritextů v knize: 
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primární 
text      

           

   
autorský 
 pretext  

primární 
text      

           

    
autorský 
pretext  + 

primární 
text  

autorský  
posttext    

           

  
nakladatelský 
pretext 

 autorský 
pretext  + 

primární 
text     + 

autorský 
posttext     

           

   
nakladatelský 
pretext       + 

autorský 
pretext  + 

primární 
text     + 

autorský 
posttext 

nakladatelský 
posttext   

           

   
nakladatelský 
pretext       + 

autorský 
pretext  + 

primární 
text     + 

autorský 
posttext  + 

nakladatelský 
posttext    

                  
 

     Další vrstvení jednotlivých peritextů následných  vydání díla  postupuje analogicky dle 

zobrazeného modelu. Přítomnost všech peritextů v knize není nezbytná ( a není ani obvyklá) a 

absence některého z nich neovlivňuje změnu hierarchické posloupnosti jednotlivých prvků 

řady.  

      Naopak Kabešovy autorské poznámky v úvodní části  informují čtenáře  o vzniku 

jednotlivých básní („většina veršů vznikala v l. 1966 a 67. pouze druhá smrt je z léta 1968, 

odklad safari a konečná redakce starší kůže pod buben spadají pak do jara 1969, kdy jsem 

sbírku odevzdal nakladatelství“366 – v ukázce je respektováno autorovo užití jazyka, L.M.) a 

posléze přijímají podobu  peritextů tzv. otvírajících text367 – jde  o  fragmentárně pojaté 

vysvětlivky autora zasazující verše do literárního a duchovního kontextu a připomínající spíše 

rejstřík knihy.  

     Rozsah jednotlivých poznámek ve sledovaných knihách je velmi rozmanitý. Vedle 

obsáhlých mnohastránkových vydavatelských poznámek kritických vydání Nakladatelství 

Lidové noviny se objevují i kratší útvary, soustřeďující se spíše na méně detailní informace,  a 

poznámky pouze několikařádkové, omezující se na sdělení základních a nezbytných 

informací. Relativní stručnost vydavatelských poznámek je v řadě případů „vyvážena“ 

                                                 
366 P. Kabeš ve své poznámce. In: Kabeš, P.: Odklad krajiny. Praha 1992, s. 83. 
367 Do tohoto typu knižních paratextů patří např. rejstřík, registr a všechny druhy soupisů (obsah, seznam 
pramenů, ilustrací a zkratek) apod. 
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dalšími typy knižních paratextů, jež jsou věnovány dalším, rozšiřujícím informacím o díle či 

autorovi. .   

     Poznámky umístěné v meziprostoru autorského textu jsou zaznamenány v následující 

tabulce: 

 

Autor název díla Poznámky Autor nakladatelství 

Mickiewicz 

Balady a 

romance 

autorství části 

básně neuvedeno Mladá fronta 

Krchovský Básně názvy sbírek neuvedeno Host 

Němcová Babička regionální název neuvedeno Nakladatelství LN 

 

     Poznámky vyplňující meziprostor autorského textu jsou méně početné a  oproti 

předchozím oběma typům poznámek rozsahem výrazně kratší. Jejich heslovitá podoba zcela 

odpovídá jejich doplňkové funkci. Mickiewicz přiznává autorství části  básně jinému tvůrci, 

v Krchovského díle slouží poznámky k identifikaci sbírky, z níž je báseň vybrána a v knize 

Babička jde o zpřesnění méně známého místa děje. Autorství  všech poznámek však není 

explicitně uvedeno a v některých případech se stanovuje pouze velmi obtížně.    
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  4.7.2.   Komentář 

 

     Komentář je součást vědeckého či vzdělávacího příslušenství knihy. Jeho funkcí je 

vysvětlit a interpretovat bez znalosti problematiky nesrozumitelné nebo obtížné části 

autorského textu, kontext díla či autorskou tvorbu a literární aluze,  a to redaktorem/editorem 

nakladatelství, autorem, postavou díla (jako porte parole autora368) či třetí osobou (např. 

literárním vědcem, historikem). Předmětem komentáře může být objasňování jazykových jevů 

díla (gramatických, lexikálních, historických, individuálních či regionálních), postav a 

událostí  ( historických, mytologických, literárních, geografických, společenských  atp.) a 

dalších reálií, jež souvisejí s dílem. Komentář může být  umístěn v meziprostorech autorského 

textu (např. pod čarou či na boční části stránky, v takovém případě je velmi často spjat se 

zdrojovým textem prostřednictvím odkazů různého typu) a za textem, kdy je samostatnou 

„kapitolou“ knihy. Charakter komentáře je podřízen úrovni zamýšleného příjemce textu či 

záměru nakladatelství. 

     Podle typu autorství komentáře lze rozlišit komentář autorský, vydavatelský, expertní a 

narativní.  

     Ve sledovaném souboru knih  se objevil komentář pouze dvakrát, jak je patrné 

z následujícího grafu: 

 

Komentá ř v díle:

2

28

komentář v díle dílo bez komentáře
 

 

     Ve světové tvorbě se sekundární knižní texty tohoto typu neobjevily vůbec: 

                                                 
368 Velmi často tímto mluvčím bývá vypravěč díla. 
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Komentá ř v české a sv ětové tvorb ě:

2

0

komentář v české tvorbě komentář ve světové tvorbě
 

 

     Přehled komentářů v jednotlivých dílech je zachycen v tabulce: 

 

Autor název díla Typ Autor Nakladatelství 

Neruda Knihy básní expertní neuveden (A.Haman) Nakladatelství LN 

Němcová Babička expertní J.J. (J. Janáčková) Nakladatelství LN 

 

     V obou případech jde o specifický typ komentovaného literárního díla, který se objevil až 

ve 20. století. Prvek komentáře se zde uplatňuje stejně významně či dokonce významněji než 

vlastní autorský text ( v případě Babičky tvoří komentář dokonce jednu čtvrtinu knihy). 

Komentář k sbírkám J. Nerudy je věnován historickým souvislostem vzniku jednotlivých 

sbírek básní a mapuje i jejich ohlas. Podobně komentář k Babičce B. Němcové sleduje 

okolnosti psaní, prvního vydání díla  i jeho vstupu do nadnárodní literární komunikace . 

V obou případech jsou tvůrci tohoto knižního paratextu  literární vědci Aleš Haman a 

Jaroslava Janáčková. Obě knihy byly vydány ve specializované edici Česká knižnice369, která 

je Nakladatelstvím Lidové noviny koncipována jako prostor pro vydání nejvýznamnějších děl 

české literatury od středověku po současnost. Vydání jsou graficky jednotná  s dominancí 

jména autora na titulní stránce ( o tom viz kapitola o jméně autora) a jsou nově odborně 

připravována či se opírají o dosavadní spolehlivá vydání. Uvažovaným potenciálním 

příjemcem obou textů (díla i expertního komentáře) je parciálně literárně vzdělaný čtenář 

                                                 
369  Specifičnost je spatřována mj. i v tom, že zde působí vědecká rada nadačního fondu, která rozhoduje o 
titulech, jež budou vydány. 
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s určitými zkušenostmi s estetickým a naučným370 textem. Tomu odpovídá i zaměření obou 

komentářů, jež je funkčně návodným textem pro hlubší odkrytí významového potenciálu díla. 

Svazek nakladatelských knižních  paratextů je v těchto knihách kvantitativně nízký. Vyjma 

povinných sekundárních knižních textů  lze detekovat už pouze ediční poznámku ( v případě  

Němcové je tato nazvána ediční zprávou) a vysvětlivky, které jsou bezprostředně spjaty 

s kritickým vydáním díla.  Soustředění se na  faktické údaje, absence „návodných“ knižních 

paratextů a volba známých literárních děl zvýznamňují paratextovou roli konstantní  triády 

sekundárních knižních textů – jména autora, titulu díla a edice. Tyto spolu s mimoknižními 

faktory (např.  předchozími literárními zkušenostmi vnímatele) zkracují pretextový proces 

paratextualizace a prodlužují paratextualizaci posttextovou. Tomuto odpovídá i prostorové 

umístění expertních komentářů a souvisejících knižních paratextů, jež jsou umístěny až za 

vlastním autorským textem a tvoří samostatné, v obsahu graficky nijak neoddělené, kapitoly 

knihy371. Proměna jednotlivých typů vědeckých sekundárních textů ve 20. století, kdy dochází 

ke zvýznamňování poznámek a komentářů však umožňuje příjemci i druhý přístup, a to 

prostorově posttextový knižní paratext (zde komentář) přijímat jako text pretextový, případně 

i jako kombinovaný. Rozsáhlost komentáře a jeho segmentace  na jednotlivé části („kapitoly“) 

umožňuje příjemci textu přistupovat ke komentáři i zcela odlišným způsobem. 

     Záměr nakladatelství tedy konstituuje kvantitativně málo početný specifický svazek 

knižních paratextů, jenž předpokládá již předem informovaného čtenáře (literárně, 

mimoknižně aj.) a zaměřuje se až na posttetxtové, příp i pretextové působení sekundárních 

knižních textů, a to především svým edukačně-návodným charakterem. 

 

     Poznámka a kometář patří mezi knižní paratexty věcné povahy. Vysvětlují a komentují 

nejen primární text díla , ale i takové peritexty díla, jež jsou hierarchicky prvořadé (viz model 

knižních paratextů). Nejčastějšími informacemi, jež jsou prostřednictvím těchto knižních 

paratextů čtenáři sdělovány, jsou údaje biografické a bibliografické,  literární i mimoliterární 

kontext a  geneze knihy , záměr autora a návod k recepci díla. 

     Přítomnost vyššího počtu stejného typu peritextů v knize způsobuje  nejen velký počet 

variant mikrosvěta peritextů knihy, což je patrné z předchozích pojednání, ale i umožňuje 

rozpoznat mechanismus působení jednotlivých typů peritextů navzájem. Určujícím kritériem 

vztahu nařazenosti/podřazenosti je autorství peritextu, prostorová pozice knižního paratextu  a 

                                                 
370 Tomu odpovídá např. aparát poznámek, který není vložen do meziprostoru autorského díla, ale nachází se až 
za autorským textem, komentářem a ediční poznámkou. 
371 Méně zkušený čtenář se dokonce může domnívat, že jde o nedílnou součást autorského textu. 
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pořadí vydání knihy. Autorský peritext je nadřazen nakladatelskému, pretext je nadřazen 

postetxtu a vyšší pořadové číslo vydání je podřízeno dříve vydaným dílům. 
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4.8. Nakladatelské texty 

 

     Nakladatelskými texty jsou všechny peritexty díla, které jsou vytvořeny nakladatelstvím 

nebo za něž je  vydavatelství zodpovědno.  Mezi  základní nakladatelské peritexty patří text 

na záložce a na zadní straně obálky, autorem nesignovaný úvod, doslov či poznámka, 

propagační a informační texty apod. Nakladatelským peritextem může být i další knižní 

paratext, jenž je obecně pojímán jako autorský (např. titul díla, motto, věnování, předmluva, 

doslov). Takovými peritexty je příslušenství knihy vydané  a uspořádané vydavatelstvím  po 

smrti autora. 

 

 

4.8.1.  Texty na obálce knihy 

 

     Texty na obálce jsou sekundárními knižními texty propagačně-informačního charakteru, 

které jsou umístěny na zadní straně obálky372 a obou záložkách přebalu373.  Jsou to  v řadě 

případů také texty věcné povahy, podobně jako předmluva, doslov, či poznámka. Texty na 

obou vnitřních stranách obalu lze nazývat jako texty záložkové.  Pokud součástí knihy není 

obálka, jsou vnější obálkové texty umístěny na zadní stranu vazby díla a vnitřní obálkové 

texty jsou lokalizovány do pre-textové pozice – nejčastěji před frontispis a hlavní titul,  či  

méně často do  post-textové pozice, a to buď do těsné blízkosti zdrojového textu nebo až za 

post-textové příslušenství knihy.  Takové umístění má pak vliv na jejich funkci v díle. 

Čtenářsky nejfrekventovanější textovou pozicí je zadní strana obálky, tj. s. 4, která může být 

příjemcem díla čtena i bez nutnosti otevřít knihu. Na tuto stranu jsou umisťovány propagačně 

nejpřitažlivější verbální i non-verbální texty s cílem zaujmout čtenáře a docílit toho, aby 

knihu otevřel (koupil, přečetl). Pro potenciální příjemce (kupce) a tudíž i nakladatele je obálka 

a záložkové texty významným strategickým prostorem ke vzájemné paratextové knižní 

komunikaci. Vnitřní strany obálky jsou pak „malým mikrokosmem nakladatelských prahů“374, 

v němž se naplno otvírá proces paratextualizace. 

     Obálkové texty jsou  stručné   a pouze nakladatelské texty, jejichž adresátem je potenciální 

příjemce (kupec) díla. Již zmíněný autorský typ obálkových textů (sdělení autora čtenářům 

prostřednictvím dopisu či rozhovoru) není nonsensovým označením uvedených textů, ale 

                                                 
372 Tj. na 4. straně obálky. 
373 Tj. na druhé a třetí straně obálky. 
374 Genette, G.: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1989, s. 31. 
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charakterizuje tyto peritexty z hlediska vzniku. Rozhodnutí o umístění takových textů do 

určité pozice na obálce knihy je pak plně nakladatelským počinem, usměrňovaným především 

ekonomickým záměrem. Cílem těchto knižních paratextů je zaujmout čtenáře, vzbudit v něm 

jím akceptovaná očekávání o díle, o autorovi či knize jako fyzickém objektu a přivést ho 

k přečtení či koupi díla, poskytnout mu návod k recepci textu nebo zprostředkovat informace 

nejrůznějšího charakteru (o autorovi, o díle, o produkci nakladatelství, o hodnocení třetích 

osob apod.). Významnost obálkových textů spočívá v tom, že jsou první a často také jedinou 

informací o knize. A právě neexistence dalších objektivních informací (hodnocení, 

interpretací) o díle způsobuje to, že obraz o knize je u čtenáře vytvářen nikoliv textem  

samým, ale obálkovými texty.  

     Výrazně pretextové pozici a propagačně-informační funkci těchto paratextů je podřízena 

jejich forma. Jde nejčastěji o krátké texty o účelově zvoleném prvku díla (nejčastěji zápletce, 

postavě či jiném exponované části díla) a o autorovi. Dalším typem  obálkového textu jsou 

např.  zásadně pozitivní ohlasy třetí osoby (experta, autority či jiného čtenáře), čtenářovu 

zvědavost evokující citáty z textu, jiná díla téhož nakladatelství a další informace určené 

čtenáři.   

     Počet přítomných obálkových textů v knize je variabilní a je závislý na záměru nakladatele 

a jím stanoveném účelu obálkových textů. Přehled počtu obálkových textů ve sledovaném 

souboru knih je v následujícím grafu:   

 

 

 

Počet obálkových text ů v knize:

9

9 

11

1

bez obálkového textu 1 text 2 texty 3 a více textů 
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     Z grafu je patrné, že nejčastějšími variantami jsou knihy s jedním nebo dvěma obálkovými 

texty a knihy zcela bez těchto textů. Jediný obálkový peritext v díle je často v knihách, které 

jsou pouze vázány a jejichž součástí není obálka. V takovém případě se obálkový text nachází 

na zadní straně knihy a je nositelem především informace o textu díla, případně o autorovi. 

Pokud je kniha vybavena obálkou, pak jediný obálkový text je umístěn na 2. stránku obalu a 

nese informaci především o díle. Možnost umístit obálkový text  do vnitřního prostoru knihy 

není ve sledovaném souboru knih až na jedinou výjimku využívána. 

     Komunikace se čtenáři v případě neexistujících obálkových textů je zčásti přesunuta do 

roviny non-verbální. Dominantní pozice jména autora je doplňována nezaměnitelnou 

grafickou úpravou i formátem edičních výtisků. Zaměření se na etablované autory literatury a 

zesílená mimoknižní komunikace s již poučeným čtenářem či případně určitá informační 

hodnota zde především post-textového příslušenství knihy nahrazuje obálkovou komunikaci 

čtenáře s nakladatelstvím.   

     Párové umístění záložkových textů v knize je nejčastěji na 2. a 3. straně obalu knihy, zadní 

strana obálky ve sledovaném souboru není využívána. O typických obálkových a záložkových 

textech bude pojednáno dále. 

     Jednotlivými námi sledovanými verbálními typy obálkových textů,  jsou  texty o autorovi, 

texty o díle, propagační , autorské a referenční texty375. Texty  většinou nejsou tvůrcem (tj. 

nakladatelem) signovány, výjimkou je např. záložkový text o kontextu vzniku a historii 

Škvoreckého románu Lvíče, pod nímž jsou uvedeny iniciály V. Justla. 

 

 

4.8.1.1. Obálkové texty o autorovi 

 

     Obálkové texty o autorovi poskytují příjemci nakladatelstvím zjednodušenou informaci o 

životě a díle autora. Cílem těchto textů je představit autora díla jako výjimečnou či již 

dostatečně etablovanou osobnost literárního života, jako člověka, jehož prožívání současného 

světa je blízké či identické s prožíváním recipienta , jako tvůrce čtenářsky přitažlivých textů 

(zábavná funkce literatury) apod. Nejčastěji se tento typ objevuje ve vnitřní části knihy, a to 

na druhé a třetí straně obálky a autor je v záložkových textech představován ve sledovaných 

knihách výhradně jako třetí osoba: 

                                                 
375 Texty s technickými a vydavatelskými údaji a vizuální texty , uvedené v předchozí kapitole jako další typ 
obálkových textů, stojí na okraji našeho zájmu a jsou pozorovány v případě potřeby detailnějšího popisu 
sledovaných paratextů. Jejich výskyt na obálce knihy není příliš frekventovaný a v přehledu byly uvedeny pro 
úplnost. 
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Pozice záložkových text ů o autorovi:

7

5

11

16

strana 2 strana 3 strana 4 jinde bez textu o autorovi
 

      

     Přehled existujících obálkových textů informací o autorovi  je v následující tabulce: 

 

Jméno typ strana další výskyt nakladatelství 

Balabán záložka s.3   Host 

Durych záložka s.3   Mladá fronta 

Halley obálka s.4   Knižní klub 

Chase záložka s.2   Argo 

Krchovský záložka s.3   Host 

Simmel záložka s.2   Knižní klub 

Slavík záložka s.2   Host 

Šiktanc záložka s.2   Mladá fronta 

Škvorecký záložka s.2   Ivo Železný 

Tolkien záložka s.3   Mladá fronta 

Vonnegut*   uvnitř knihy   Mladá fronta 

Vonnegut záložka s.2  Argo 

Zweig záložka s.3   Knižní klub 

 

*jde o tzv. nepravý obálkový text 

 

       Tyto texty  o tvůrci primárního textu, jež se objevují na druhé straně obálky, jsou spjaty 

především s informacemi o textu knihy, jsou v pozici podřízenosti vůči němu a jsou oproti 

informacím o díle významně kratší a torzovitější. Spolu s informacemi o díle tvoří ucelený 

text, nejsou tudíž oproti jiným medailonům autora samostatným celkem.Takto je zaměřen 
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např. záložkový text k románu J. Škvoreckého Lvíče či k dílu K. Vonneguta Časotřesení.  O  

Škvoreckém se čtenář dozvídá pouze, že: „Román Lvíče napsal Josef Škvorecký v letech 

1963-1967, tedy poté, co opustil místo redaktora anglo-americké literatury v SNKLU (později 

Odeon), kam nastoupil brzy po jeho založení roku 1952 a kde přes tři léta (podzim 1955-leden 

1959), tedy až do aféry se Zbabělci, byl duší nově založeného prestižního dvouměsíčníku 

Světová literatura.“376 Podobně se i o K. Vonnegutovi  čtenář dozvídá minimum informací, a 

to, že: „Kurt Vonnegut napsal kdysi román, jejž pojmenoval Časotřesení, nebyl s ním však 

příliš spokojen, a rozhodl se ho tedy odložit do šuplíku.“377  a román Mějte naději je: „další 

z řady strhujících románů J.M. Simmela, narozeného v roce 1924 ve Vídni, světově proslulého 

autora, brilantního vypravěče…“378. Zvyklost  obálkové strany č. 2 zaměřit se především na 

dílo, dominantní postavení jména autora na titulním listě a etablovanost autora v českém 

literárním životě umožňuje jednotlivým nakladatelstvím zaměřit se spíše na „lákavé“ 

souvislosti díla – režimní peripetie románu , možnou  identifikaci čtenáře se známým autorem 

(„ Cítím a myslím stejně jako vy, mám starost o hromadu stejných věcí jako vy…“379), 

výjimečný čtenářský zážitek, exkluzívní témata knih, sounáležitost s jinými příjemci díla 

(„Romány J.M. Simmela byly přeloženy do 26 jazyků a téměř všechny zfilmovány. I tento 

román zaujal čtenáře v mnoha zemích.“380, přenos dalšími médii apod. Imperativní persvaze  

„Tak si to koukejte přečíst“381 i přítomné návody k recepci díla (např. „...zajímalo by vás, kdo 

zavraždil Troutovu matku? Proč vymřel bermudský orel mořský? Proč nebyla po Hirošimě a Nagasaki 

svržena třetí atomová bomba také na Jokohamu?...“) 382 jsou typickým obsahem těchto záložkových 

textů. Součástí této strategie je i minimalizace dalších informací o autorovi a jeho díle. Receptivně - 

hodnotící soudy o dílech (např.“ Čtenářská působivost a originalita díla je znásobena i tím, že je také 

osobitým druhem detektivky, v níž vražda není spáchána, jak je obvyklé, na začátku, ale až na konci 

děje.“ 383), superlativní adjektiva( např. brilantní vypravěč, strhující román, proslulý autor) či dokonce 

uvedení pouze těch děl, která vyšla v témže nakladatelství (např. nakladatelství Argo uvedlo 

v záložkovém textu pouze ta díla, která byla jimi vydána!) jsou dalšími typickými rysy těchto knižních 

paratextů. Takto selektované informace o autorovi nejsou objektivním životopisem tvůrce zdrojového 

textu, ale pouze účelově vytvořeným obrazem spisovatele díla, jež je plně závislý na rozhodnutí 

nakladatelství. J. Škvorecký je zde  v záložkovém textu zařazen do určité skupiny autorů, jejichž 

                                                 
376 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996, obálka s.2. 
377 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s.2. 
378 Simmel, J.M.: Mějte naději . Praha 1993, obálka s. 2. 
379 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s.2. 
380 Simmel, J.M.: Mějte naději . Praha 1993, obálka s. 2. 
381 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s.2. 
382 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s.2. 
383 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996, obálka s.2. 
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vlastnosti jsou „podpořeny“ buď citacemi textu nebo nakladatelskou interpretací díla: „I v tomto 

románu je tedy Škvorecký moralista.“384           

       Výjimkou jsou dvě knihy, a to hostovské souborné vydání básnického díla Ivana Slavíka 

v edici  Křesťanská akademie – Řím – Edice Vigilie, a Šiktancův Šarlat z edice Klub přátel 

poezie  nakladatelství Mladá fronta, jejichž  „samostatně stojící“ medailony o autorovi díla se 

snaží poněkud objektivněji  a detailněji zachytit životní a literární fakta tvůrců. Odlišný záměr 

nakladatelství, jiný literární druh textu, předpokládané jiné spektrum poučenějších vnímatelů ( 

v knize není explicitní „návod ke knize“) i dominantní pozice názvu díla na titulní stránce 

jsou faktory, jež ovlivnily  proměnu poetiky záložkových textů. Zatímco tedy na titulním listě 

dominoval název díla, na záložkových textech je pozornost věnována především autorovi.  

Recepce díla je v tomto případě ponechána jen na čtenáři díla. 

     Typickými párovými záložkovými texty tohoto typu  jsou medailon autora – tvorba autora 

vydaná v tomtéž nakladatelství a medailon autora – tvorba příslušné ediční řady. 

     Obdobné tendence lze vysledovat i v záložkových textech o autorovi na třetí straně obálky. 

Medailony autorů  světové tvorby jsou minimalizovány na základní informace o tematice 

tvorby, případně národnosti a časového určení a z citovaných děl jsou vybírána pouze ta, která 

jsou čtenářsky úspěšná či ta, která se vztahují k dílu autora (např. bibliografie S. Zweiga 

k románu Josef Fouché  je výběrově zaměřena především na „stěžejní“385 životopisná díla. 

Důraz na „známost“ autora a díla, případně „významnost“ jejich děl je opět příznakovým 

rysem uvedených záložkových textů.  

     U méně známých autorů (ve své době Balabán, Krchovský) a dlouho nevydávaného 

Durycha jsou záložkové texty zaměřeny již na stylizovanou formu medailonu autora, a to  

především na  výběr některých životopisných údajů (časové a místní určení, studium a 

profesní kariéra, případně informace o rodinném zázemí ) a bibliografických faktů 

(spisovatelské zaměření, výběr publikovaných textů, získané literární ceny). Balabánův 

„životopis“ doplněný i o fotografii autora se soustřeďuje  svým strohým sdělením 

soukromých detailů především na přiblížení tvůrce jako současného člověka („Vrátil se do 

Ostravy, našel práci technického překladatele. Oženil se. Má dvě děti. Navštívil Anglii, 

Kanadu a Spojené státy. Rozvedl se.“386), zatímco Durychův medailon je již strukturován 

spíše do podoby slovníkového hesla. Párovými záložkovými texty zde je převažující typ 

                                                 
384 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996, obálka s.2. 
385 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, obálka s.3. 
386 Balabán, J.: Prázdniny. Brno 1998, obálka s. 3. 
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v produkci českých nakladatelství, a to  poetika autorského textu – medailon autora. 

V případě Balabánově jde navíc o signované sdělení třetí osoby. 

     Pouze v jednom případě se informace o autorovi objevily na čtvrté straně obálky a uvnitř 

knihy v post-textové pozici. Medailon A. Haileyho je strukturován podobným způsobem jako 

texty na vnitřní straně obálky („autor řady bestsellerů /.../,  je jedním z nejznámějších a 

nejúspěšnějších spisovatelů na světě.  Proslul svědomitým studiem autentického prostředí, do 

něhož zasazuje svůj mistrovsky vyprávěný příběh.“ 387) a „životopis“ K. Vonneguta je zaměřen 

spíše na bibliografická data autora. Jeho post-textové postavení těsně za zdrojovým textem je 

tedy nejen informací o autorovi, ale je i reklamou na další u nás vydanou autorovu tvorbu. 

     Potenciální čtenář je ve sledovaných obálkových textech o autorovi informován několika 

způsoby: jednak je mu tvůrce díla zobrazován jako  člověk, jenž výborně vykonává své 

spisovatelské povolání (pak jsou  informace soustředěny pouze na tvůrčí schopnosti autora), 

jednak je popisován  jako moderní autor či klasik (v takovém případě se tvůrce paratextu 

soustřeďuje na „veřejné“ události  autorova života, jež potvrzují výše uvedenou 

charakteristiku). Poměrně časté je ve sledovaných dílech i zachycení autora jako současného a 

čtenáři blízkého života – tehdy  „medailon“ autora obsahuje i soukromé detaily ze života 

spisovatele. 

     „Životopis“ autora v obálkových textech je tedy nejen prostředkem k vysvětlení a 

objasnění konkrétního autorova díla,  ale v některých případech je i svědectvím významných 

počinů tvůrce či případně je prostředkem k uspokojení čtenářské touhy po privátních 

informacích z autorova života. Vedle objektivního zobrazení autora  se tak  na obálkových 

textech může objevit i idealizovaný a subjektivně jednostranný obraz tvůrce primárního textu. 

 

  

4.8.1.2. Obálkové texty o díle 

 

     Obálkové texty o díle poskytují čtenáři informaci o účelově zvoleném prvku autorského 

textu. Tím může být například něčím výjimečný hrdina knihy, oblíbená tematika díla, 

exklusivní prostředí, v němž se děj odehrává, neobvyklá zápletka, porušení typické 

kompoziční výstavby, poetika díla apod. Cílem těchto textů je vzbudit u čtenáře zájem, napětí 

a  chtění získat text, případně nabídnout čtenářský návod k recepci díla a poskytnout tak 

„správné řešení“ knihy.  

                                                 
387 Hailey, A.: Detektiv. Praha 1998, obálka s. 4. 
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     Nejčastěji se tento typ obálkového textu  objevuje ve vnitřní části knihy, a to na druhé a 

třetí straně obálky, v případě neexistence obalu je pak umístěn na zadní straně vazby. Počet 

textů o textu knihy se oproti předchozímu obálkovému textu nepatrně zvýšil: 

 

Pozice záložkových text ů o díle:

11

1
5

14

strana 2 strana3 strana4 bez textů
 

     V následující tabulce je přehled jednotlivých obálkových textů o díle: 

      

jméno typ strana další výskyt nakladatelství 

Balabán záložka s.2   Host 

Durych záložka s.2   Mladá fronta 

Hailey  s.4   Mladá fronta 
Hanuš záložka s.2  Ivo Železný 
Chase obálka s.4   Argo 

Christie obálka s.4   Knižní klub 

Kabeš záložka s.2   Mladá fronta 

Krchovský záložka s.2  obálka s.4 Host 

Lustig záložka s.3   Mladá fronta 

Rimbaud záložka s.2   Mladá fronta 

Simmel záložka s.2   Knižní klub 

Stendhal obálka s.4   Knižní klub 

Škvorecký obálka s.4   Mladá fronta 

Škvorecký záložka s.2   Ivo Železný 

Tolkien záložka s.2   Mladá fronta 

Vonnegut obálka s.4   Mladá fronta 

Vonnegut záložka s.2-3   Argo 

Zweig záložka s.2   Knižní klub 
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     Velmi frekventovaným prvkem díla, jímž se zabývají obálkové texty tohoto typu, je 

protagonista knihy. Jakkoliv literární hrdina prožívá svůj život, který se v obecně lidských 

dimenzích neliší od života skutečných lidí, je čtenářům hyperbolizován jako významná a 

výjimečná osobnost. S hrdinou Simmelova románu – vědcem-biochemikem  se čtenář setkává 

právě ve chvíli, kdy se literární postava ocitá na rozcestí: „Za několik hodin pojede na 

vídeňské letiště. Celý život se mu promítá před očima, život plný osobních tragedií, cesta 

pronásledovaného člověka, vědce, který pracuje na mimořádném úkolu. Válka, utrpení, 

bolest... a jedno velké tajemství z rozbombardovaného Rotterdamu.“388 Podobně 

hypebolizovaná je postava románu Josef Fouché, pro jejíž zachycení v záložkovém textu 

použil nakladatelský tvůrce knižního paratextu autorův úvod, v němž Zweig obhajuje svoji 

volbu ztvárnit tuto literární postavu a zkresluje až manipulativním způsobem její vlastnosti ( o 

tom viz v kapitole 4.1.): „Zatímco se Francie potácela ve víru revolučních let, nenápadný, ale 

o to mocnější muž v pozadí politického života se za pomoci nejrůznějších intrik postupně 

vypracoval z nevýznamného učitele v kněžském semináři na mnohonásobného milionáře a 

uživatele vévodského titulu.“ 389Podtržené části textu jsou doslovně  nakladatelem vybrány 

z uvedeného úvodu (podtrhla L.M.). O Zweigově nekritickém obdivu k uvedenému politikovi 

bylo již psáno výše, nakladatelský text výjimečnost literární postavy ještě dále posiluje, 

nerespektujíc korigující doslov historika Polišenského. Podtitul díla – portrét jednoho politika, 

jenž je umístěn až na záložku díla, pak umocňuje pocit autenticity a historické pravdivosti 

tohoto protagonisty díla.  

     Postavám díla jsou zčásti věnovány i záložkové texty  autorů Vonneguta a Škvoreckého. 

Hrdina díla je v obou knihách východiskem k verbalizaci poselství literárního díla – u 

Škvoreckého je to „ /nejen/ svědectví o nakladatelské politice padesátých a šedesátých let“ 
390, u Vonneguta : „časový posun /.../. Lidé si tedy museli nedobrovolně opět projít vším, 

dobrým i zlým, čím si právě v uplynulém desetiletí již jednou prošli. Vstoupili zkrátka podruhé 

do téže řeky.“391  V případě Škvoreckého je hlavní postava slečny Stříbrné dle záložkového 

textu jedinou fiktivní postavou v díle, ostatní „postavy románu mají protějšky ve skutečném 

životě“392. A právě skutečná  „životnost“ postav, jež může čtenář potkat i ve své blízkosti, je 

dominantním prvkem  komunikace tohoto peritextu. Reálná existence postav je zde vnímána 

jako jeden z důvodů čtenářského úspěchu knihy, a to právě  ve spojení s oblíbenou tematikou 

                                                 
388 Simmel, J.M.: Mějte naději . Praha 1993, obálka s. 2. 
389 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, obálka s. 2. 
390 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996, obálka s. 2. 
391 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s. 2. 
392 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996, obálka s. 2. 
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a neobvyklou kompoziční rovinou díla. Čtenář je dále ubezpečován o úspěšnosti 

předkládaného díla dalšími informacemi o filmovém zpracování textu a zároveň je lákán na 

prohibiční kontext knihy i filmu. Vábení zakázaného je násobeno i uvedením počtu let 

nedostupnosti díla i výčtem konkrétních osobností, jež ztvárnily jednotlivé postavy 

detektivky. Výjimečnost této konkrétní knihy, tj. vydání ve Spisech Josefa Škvoreckého 

Nakladatelstvím Ivo Železný, je dána i „kvalitnější“ a novější podobou poetiky díla.  Tvůrce 

peritextu V.J. (V. Justl – pozn. L.M.) takto ukončuje celý persuasivně laděný peritext: „Pro 

současné vydání ve svých spisech Josef Škvorecký Lvíče nově zredigoval, dal mu větší 

dramatický spád a definitivní podobu.“393 Celý text připomíná svým tvarem obchodní jednání. 

Na počátku  autor peritextu krátce objasňuje „technické“ parametry „zboží“, vysvětluje 

potenciálnímu příjemci výhody koupě (spjatost s reálným světem, oblíbené téma, neobvyklost 

zpracování, lákadlo zakázaného, filmovou podobu s kvalitním obsazením herců)  a posléze 

svého zákazníka zahrnuje „kompetitivními“ výhodami oproti jinému „zboží“ (nové 

zredigování, dramatičtější kompoziční výstavba i konečná verze dříve nedokončeného (?), 

nedomyšleného (?) díla). Součástí „obchodní“ strategie je i následně popsaný ediční záměr 

nakladatelství o vydání celého díla J. Škvoreckého, jehož začátek je datován do roku 1993 

„nultými“ rozhovory K. Hvížďalou s manžely Škvoreckými a ukončen byl až v roce 2004 

vydáním posledního svazku, jenž obsahoval dílo s téměř symbolickým názvem Obyčejné 

životy: novela pro stálé čtenáře394. Zájem čtenářů o významnou zákazanou literární osobnost a 

její dílo v roce 1996 stále ještě trval, tudíž nabídka nakladatele vlastnit  kompletní soubor 

Škvoreckého  textů byl pro potenciální čtenáře jistě lákavý395, a to i z hlediska mimoknižního 

– sběratelského. Lze říci, že  Nakladatelství Ivo Železný láká a vábí svého čtenáře „všemi 

dostupnými prostředky“ a ujišťuje čtenáře o „správné“ volbě a posléze i recepci nabízeného 

díla. Sounáležitost se skupinou čtenářů , čtoucích úspěšná díla, je významným aspektem 

volby čtenáře, jenž se často rozhoduje podle sdílené zkušenosti jiných recipientů. 

     Poněkud odlišným způsobem přistupuje ke komunikaci se čtenářem nakladatelství Mladá 

fronta. Škvoreckého Konec poručíka Borůvky je rovněž „trochu jiným“ typem detektivní 

prózy, připomínající charakteristikou svého protagonisty výstavbové postupy žánru 

antipohádka. Protiklad skutečné a literární postavy kriminalisty je výchozím komunikačním 

prvkem, od něhož se odvíjí strategie výstavby tohoto peritextu na zadní straně obálky. 

Opozitní charakteristika díla („heroická i tragikomická detektivka,/…/ typ kriminalisty, jemuž 

                                                 
393 Škvorecký,J.: Lvíče. Praha 1996, obálka s. 3. 
394 Škvorecký,J.: Obyčejné životy: novela pro stálé čtenáře. Praha 2004. 
395 Železného projekt se nakonec ukázal jako úspěšný, neboť celkem bylo nakonec vydáno 25 svazků z původně 
plánovaných 20 a ediční činnost byla ukončena  až aktem nuceného zrušení nakladatelství.  
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každé odhalení lidské špatnosti a zloby způsobovalo těžkou depresi./…/ série slavných 

příběhů, které patří do základů literární kriminalistiky.“396 apod.), které „patří k živé klasice 

české detektivky“397, spolu s metatextovostí398 vábí spíše poučené čtenáře, jejichž literární 

zkušenost zahrnuje předchozí receptivní činnosti s obdobnými texty. Dominantnost vyjádření  

poetiky Škvoreckého díla v peritextu potlačuje typické příznakové rysy detektivního žánru. 

Napětí, záhada a spletitost případu zde plní spíše jen doplňkovou funkci sdělení, objasňující 

zařazení knihy do edice detektivních próz. Čtenář detektivek je takto připraven na odlišný tvar 

díla a je kontaktován příznakovými jazykovými prostředky. Zatímco tedy Nakladatelství Ivo 

Železný se zaměřuje vně díla, tedy  na mimoliterární kontext, literární postava je zde jeden 

z mnoha aspektů spjatých s mimoliterární skutečností,  nakladatelství Mladá fronta míří spíše 

dovnitř , tedy k dílu samotnému a navazuje na předchozí literární existenci protagonisty díla. 

J. Škvorecký je v pojetí prvního nakladatelství  kontinuálně budovanou značkou, jež je snadno 

potenciálním příjemcem identifikována a diferenciována, a tak je schopna přinášet jejímu 

„výrobci“ úspěch na trhu. V druhém případě je dílo Škvoreckého jednou z mnoha 

detektivních próz, odlišující se v rámci edice svou poetikou díla a stavějící svou komunikaci 

na předchozí literární zkušenosti potenciálního recipienta. 

     Podobně je koncipován peritext Vonnegutova díla Časotřesení, jenž metatextově  odkazuje 

nejen k protagonistovi díla, ale i samotné tvorbě autora: „ Jeho hrdinou byl starý známý 

Kilgore Trout, spisovatel vědeckofantastických povídek, který měl víc odvahy než jeho 

stvořitel. Své literární výtvory nestrkal do šuplíku, nýbrž je po dopsání okamžitě zahazoval do 

pouličních odpadkových košů. Proč je nezahazoval do koše doma, ptáte se? To nešlo. Kilgore 

Trout byl bezdomovec. /…/ Někdy v polovině této reprízy (akt časotřesení, pozn. L.M.) vytáhl 

pan Vonnegut, elá hop, z šuplíku svůj starý rukopis. Prolistoval jím a zřejmě mu už tak hrozný 

nepřipadal. Některé jeho části použil jako cihly k vystavění svého údajně posledního románu 

na rozloučenou.“ 399 Dominantním komunikačním prvkem je zde opět předchozí čtenářská 

zkušenost, k níž odkazují oba peritexty knihy – záložkový text a autorova předmluva. Jejich 

spjatost – obsahová i jazyková -  je výjimečná ve sledovaném vzorku knih českých 

nakladatelství. Prvotním a rozsáfhlekším textem je Vonnegutova předmluva, zabývající se 

motivy a okolnostmi vzniku díla,hlavní postavou i určitým interpretačním návodem autora. 

Záložkový text je zkrácen a výrazně navazuje kontakt se čtenářem (již výše  popsaný fiktivní 

                                                 
396 Škvorecký, J.: Konec poručíka Borůvky. Praha 1992, obálka s.4. 
397 Škvorecký, J.: Konec poručíka Borůvky. Praha 1992, obálka s.4. 
398 Explicitně jsou zde uvedeno dílo Hříchy pro pátera Knoxe a předchozí dvě detektivní díla, implicitně 
výstavbový princip antipohádky. 
399 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s. 2. 
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rozhovor autora se čtenářem, metatextovost postavy i přepracované starší podoby  díla, 

časově ukotvená zápletka knihy). Literární protagonista díla se stává i rámcem záložkového 

textu a spojuje tak oba nesouvisející komunikační prvky záložky. 

     Posledním záložkovým textem, jenž je věnován postavě díla, je peritext k Hanušově knize 

Konkláve. Čtenář je seznamován s protagonistou knihy v klíčovém okamžiku, jenž není 

v ukázce textu nijak konkretizován a  umožňuje nespočet představ situací  (o  momentu 

hrdinovy klinické smrt se příjemce dozvídá až později) a je konfrontován s pocity a 

prožíváním postavy, což zesiluje dále ještě volba vyprávěcí formy. Druhá polovina peritextu  

je zaplněna návodnými otázkami autora peritextu, jimiž tvůrce jednak ukotvuje ukázku textu 

v prostoru knihy („…který se při implantaci umělého srdce, zřejmě v okamžicích klinické 

smrti, ocitl na jakémsi mystickém konkláve za hranicemi naší galaxie…“ 400) a jednak navrhuje 

čtenáři cestu k porozumění textu: „ Jak bude dosud opuštěný samotář Konrád s touto 

zkušeností prožívat nové přátelství, štěstí, lásku?“401 V Hanušově próze je tedy použit velmi 

častý způsob vábení čtenáře, a to  emocionální působení textu prostřednictvím  zvolené 

ukázky z díla, jež je něčím zajímavá – popisuje klíčový okamžik či dramatickou situaci, 

charakterizuje postavu nebo umožňuje poznat poetiku díla atd. Tyto texty však nelze 

považovat za autorský typ obálkových textů, byť jsou autorského původu, neboť o výběru, 

rozsahu, umístění a následné komunikaci se čtenářem rozhoduje nakladatelství.402  

   

    Další typ obálkových textů se zaměřuje na poskytnutí  informace o tematice díla. Ta může 

být uvedena explicitně -  např.  na záložce Lustigovy knihy („Tématem samostatně poprvé 

knižně uváděné novely Porgess – stejně je tomu tak v celé spisovatelově rozsáhlém a dosud 

neukončeném díle – je válka, v novele Porgess její následky, to, jak se bolestně dotkla životů 

dvou dvacetiletých mužů.“403), velmi často také na zadní straně obálky ( „… román 

francouzského autora (jde o Stendhalovo dílo, pozn. L.M.) o mladém muži, snažícím se 

vyšvihnout mezi smetánku společnosti.“404, „…román amerického prozaika Kurta Vonneguta 

je příběhem o zkáze světa a lidech, kteří tuto zkázu způsobili.“405).  Velmi často je popisovaná 

tematika díla spjata s hodnocením díla, které příjemce textu jednak informuje o určitém 

zařazení díla a nabízí čtenáři návod k recepci díla. Pozitivita uvedeného sdělení je velmi často 
                                                 
400 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, obálka s.2. 
401 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, obálka s.2. 
402 Vedle párové dvojice (úryvek a doprovodný nakladatelský text) existuje v produkci českých nakladatelství  i 
varianta samostatně stojící ukázky. Bývá často umístěna na zadní straně obálky a umožňuje čtenáři si přečíst text 
i bez otevření knihy. Tento způsob komunikace se čtenářem se však mezi sledovanými knihy neobjevil. 
403 Lustig, A.: Porgess. Praha 1995, obálka s.2. 
404 Stendhal: Červený a černý. Praha 1993, obálka s.4. 
405 Vonnegut, K.: Kolíbka. Praha 1994, obálka s.4. 
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spjata s pozicí díla v literární historii (např. „Klasický román francouzského autora (Stendhala 

– pozn. L.M.)“406, „Kolíbka…je považována za jedno z předních děl moderní americké 

literatury.“ 407), s výjimečností v autorově tvorbě („Takřka kultovní a myšlenkově patrně 

nejoriginálnější román amerického prozaika Kurta Vonneguta“ 408, „tato jedna z nejlepších 

detektivek Agathy Christie, v nichž prokázala své mimořádné mistrovství…“409, „…jeden 

z nejlepších thrillerů Jamese Hadleyho Chase…“ 410), s dalším způsobem mediálního 

zpracování, jež je spjato s významnými osobnostmi zde např. filmu („Z neméně klasického 

zfilmování tohoto románu si snad každý zapamatoval Gérarda Philipa.“411, „…/detektivka A. 

Christie – pozn. L.M./ byla v sedmdesátých letech zfilmována Sydney Lumetem a Ingrid 

Bergmanová za vedlejší roli Grety Ohlssonové získala v roce 1975 Oscara.“412, s vysokým 

výskytem superlativů (nejlepší, mimořádné mistrovství, nejoriginálnější, neobyčejné apod.) i 

odkazů ke čtenářské literární či životní zkušenosti („… zfilmování tohoto románu si snad 

každý zapamatoval…“ 413, „…popularity mezi /…/ vysokoškolskou mládeží v polovině 60. 

let…“414).  

     Druhým typem je implicitní způsob sdělování tematiky díla. Čtenář si téma knihy 

sestavuje buď z naznačeného děje knihy („Vybraná společnost se sešla na Bosporu při 

odjezdu Orient-expresu. Stará kněžna Dragomirovová, její společnice slečna Schmidtová, 

hrabě Andrényi se svou mladou chotí, paní Hubardtová, švédská misionářka Greta 

Ohlssonová, americký milionář Ratchett se svým sekretářem a další cestujícíc. Expres, který 

večer vyjel na svou třídenní cestu Evropou na trase Istanbul-Terst-Calais, veze i pana Porota, 

který se vrací do Londýna. Po krátké zastávce v Bělehradě, kde se připojil vagon z Athén, se 

expres již druhou noc vydává na další cestu. Kdesi na Balkáně však uvízne ve sněhových 

závějích a čeká se na pomoc, aby mohl jet dál. Ráno je americký milionář Ratchett nalezen ve 

svém kupé mrtev. Dvanáct bodných ran dýkou vydává svědectví…“ 415) nebo z příznakových 

rysů žánru ( „Záhadný hlas v telefonu, krásná zastřelená Číňanka, bohatý stařec se svědomím, 

které mu nedá spát, soukromý detektiv zapletený do vraždy, čínská prostitutka, která moc 

                                                 
406 Stendhal: Červený a černý. Praha 1993, obálka s.4. 
407 Vonnegut, K.: Kolíbka. Praha 1994, obálka s.4. 
408 Vonnegut, K.: Kolíbka. Praha 1994, obálka s.4. 
409 Christie, A.: Vražda v Orient-expresu. Praha 1994, obálka s. 4. 
410 Chase, J.H.: Rakev z Hongkongu. Praha 1994, obálka s. 4. 
411 Stendhal: Červený a černý. Praha 1993, obálka s.4. 
412 Christie, A.: Vražda v Orient-expresu. Praha 1994, obálka s. 4. 
413 Stendhal: Červený a černý. Praha 1993, obálka s.4. 
414 Vonnegut, K.: Kolíbka. Praha 1994, obálka s.4. 
415 Christie, A.: Vražda v Orient-expresu. Praha 1994, obálka s. 4. 
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mluví a rakev.“ 416). Implicitnost čtenářského aktu pak těsně souvisí s poučeností příjemce díla 

a kvalitě návodných textů v knize. Zde v prvním případě je čtenář po přečtení naznačeného 

děje knihy ubezpečen o tom, že se jedná o detektivní žánr, v druhém opět bezprostředně 

následuje nakladatelské ujištění, že uvedené příznakové rysy jsou charakteristické pro thriller. 

Peritexty tohoto typu jsou tedy funkční na obou švech – vnitřním i vnějším,  spojují vnitřní 

poetiku díla s vnější čtenářskou zkušeností  a vyžadují vyšší míru aktivity příjemce textu. 

     Výše uvedené postupy jsou ve sledovaném vzorku knih četnější zvláště u děl zahraničních 

autorů. Vzhledem k různosti vydavatelství (Knižní klub, Mladá fronta, Argo – vše 1994) lze 

tyto způsoby komunikace považovat za nové přístupy ke čtenáři díla, jež k nám začaly 

pronikat spolu s novými tituly světové tvorby v první polovině devadesátých let dvacátého 

století.Společnými rysy jsou umístění na zadní straně obálky, pozitivní hodnocení díla, aspekt 

výjimečnosti a doprovodné návodné texty k recepci díla. 

 

     Jiné typy obálkových textů informují čtenáře o struktuře díla. V obou případech jde o 

nakladatelské výbory, jak prozaické (Durych), tak i básnické (Tolkien, Slavík, Krchovský). 

Výčtu povídek ve výboru Zastavení předchází Durychovo pojetí povídky a hodnotící soudy o 

jeho prozaické tvorbě („Kratší prózy, a především hutným dějem a nepopisnou psychologií 

prostoupené povídky jsou vděčnou četbou:lze je obsáhnout „v jednom zátahu“, jejich 

atmosféra se vnutí do čtenářova vědomí i nitra, slova básníka – prozaika jsou komponována 

do sevřeného tvaru, který provokuje čtenářovu fantazii.“417). Peritext zde anticipuje čtenáře , 

jehož literární zkušenost s Durychovým dílem není příliš velká či není pozitivní a pokouší se 

mu „nabídnout“ takové akty čtení, které by pro něj byly přijatelné. Záložkový text takto 

oslovuje zcela jinou „cílovou“ skupinu čtenářů než titulní stránka, jejíž dominantní jméno 

autora přitahuje spíše poučeného recipienta. 

     Naopak záložky Tolkienovy , Slavíkovy a Krchovského  záložkové texty sbírek jsou 

výrazně metatextové   s dominantní informativní funkcí (např. záložka ve Slavíkově výboru 

obsahuje výčet sbírek, jež jsou otištěny v uvedeném svazku, Krchovského otištěné knihy se 

objevují dokonce na zadní straně obálky). 

 

       Posledním typem obálkových textů o díle jsou peritexty zaměřující se na poetiku autora a 

předkládaného textu. U čtyř peritextů (Balabán, Hailey, Kabeš, Krchovský)   lze pozorovat  

mnohé typické rysy záložek , jež byly popsány již výše. Peritext jediného zahraničního autora 

                                                 
416 Chase, J.H.: Rakev z Hongkongu. Praha 1994, obálka s. 4. 
417 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, obálka s. 2. 
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je opět umístěn na zadní stranu obálky a superlativně hodnotí autorovu tvorbu („Proslul 

svědomitým studiem autentického prostředí, do něhož zasazuje svůj mistrovsky vyprávěný 

príběh. Důkazem toho je i jeho poslední román detektiv.“ 418). Podobně přistupuje k autorovi a 

jeho tvorbě záložkový text knihy J. H. Krchovského. Výše uvedené postupy ve spojení 

s tvůrcem, jenž začal publikovat v samizdatu (!), potvrzují  snahu o  pochopení mechanismů 

fungování knižního světa a aplikaci základních propagačních postupů (použití nadsázky , 

superlativů , hudební zpracování, čtenářská úspěšnost).  

 

 

 4.8.1.3. Obálkové texty o díle – citáty 

 

     V některých případech volí autor záložkového textu cestu přímého působení zdrojového 

textu. Do záložkové pozice je umístěn krátký úryvek z autorova textu, jenž je zvolen tak, aby 

čtenáři přiblížil vlastní proces a modeloval  proces percepce díla. Tím účelově zvoleným 

úsekem dějem může být dějově příznakový dialog postav, kompoziční zlom díla, zápletka, 

navozená atmosféra děje apod. Cílem je opět propagačním či případně emocionálním 

způsobem působit na rozhodnutí potenciálního příjemce textu a docílit četby či koupě díla.  

     Ve sledovaném souboru děl se tento typ záložkových textů objevil pouze jednou, a to 

v knize M . Hanuše: 

 

jméno typ Strana další výskyt nakladatelství 

Hanuš záložka s.2   Ivo Železný 

    

      Obálkový text je uvozen ukázkou z primárního textu : „Tma. Nic jiného jsem nevnímal než 

černou tmu, absolutní temnou tmu, jaká nebyla nikde na Zemi. Nevěděl jsem, kdo mě uchopil 

za ruku a táhl za sebou, snad do výšky, zdálo se mi, stále rychleji, vichr mi rval dech od úst. 

Potom už jsem neviděl ani tmu, zrak mi vyhasl a čas jako by už nebyl. Nevím, kolik ho 

odplynulo, ani jak daleko a hluboko pod námi zůstala Země.  

     Když jsem procitl, oslnila mě záře, ne oslnila, ale oslepila znovu procitnuvší zrak, bolestivě 

pronikala i zavřenými víčky...“419 Šíři možných konotovaných významů usměrňuje 

nakladatelský text, který čtenáře seznamuje s klíčovým okamžikem knihy, jehož název je 

obsažen i v titulu díla. Vydavatelem formulované otázky  (např. „Jak bude dosud opuštěný 

                                                 
418 Hailey, A.: Detektiv. Praha 1998, obálka s. 4. 
419 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, obálka s. 2. 
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samotář Konrád s touto zkušeností prožívat nové přátelství, štěstí, lásku?“420) mají nejen 

funkci „vábící“ , ale zároveň i naznačují směr recepce díla.   

     Konkrétní dílo je tedy potenciálnímu čtenáři předkládáno několika způsoby. Informace o 

obsahu knihy, soustředěná především na jednotlivé aspekty zvláště tematické roviny, pomáhá 

recipientovi zorientovat se v předkládaném díle, ať již v rozhodovací fázi, tj. v procesu 

paratextualizace, či ve fázi recepce díla.  Informace o obsahu je zároveň i prostředkem 

zvýšení pocitu napětí a očekávání z knihy a prostorem, v němž je objasňován  a vysvětlován 

titul díla. Pozitivní až superlativní hodnocení „nabízeného“ díla je pak v příslušném peritextu   

vždy přítomné. 

 

 

4.8.1.3. Obálkové propagační texty a reklama 

 

     Komunikace nakladatelství se čtenářem prostřednictvím obálkových propagačních textů či 

reklamy je ve sledovaném souboru děl devadesátých let dvacátého století poměrně málo 

frekventovaná. Nejčastěji je to informace o další knižní produkci téhož nakladatelství, méně 

často informace o možnostech objednání a fyzického získání knihy. 

     Přehled přítomné knižní nabídky na obálkách knih je v následujícím přehledu: 

 

jméno knižní nabídka umístění nakladatelství 

Hanuš vyšlé záložka, s. 3 Ivo Železný 

Chase vyšlé i plánované  záložka, s. 3 Argo 

Rimbaud plánované záložka, s.3 Mladá fronta 

Slavík vyšlé záložka, s.3 Host 

Šiktanc plánované záložka,s.3 Mladá fronta 

Škvorecký vyšlé i plánované záložka, s.3 Ivo Železný 

 

 

     Knižní nabídka se objevuje i v dalším prostoru knih, a to zejména v posttextové pozici. 

Protože jde o totožný typ nakladatelského textu, odlišený pouze umístěním v knize, bude o 

propagačních textech a reklamě pojednáno souhrnně v další kapitole.  

 

                                                 
420 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, obálka s. 2. 
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     Obdobně lze detekovat i nakladatelské texty, informující čtenáře o možnosti získání 

zvolené knihy. Podobně jako výše uvedené propagační texty o produkci knih je tento typ 

peritextů umístěn typicky na třetí straně, případně i čtvrté straně obálky:   

 

jméno objednání výskyt nakladatelství 

Clausenová možnost obálka, s.4 Ivo Železný 

Chase imperativ záložka, s.3 Argo 

 

     I o těchto textech bude pojednáno v další kapitole. 

 

 

4.8.1.5. Autorské  a referenční texty na obálce knihy 

 

     Autorské obálkové  texty se ve sledovaném vzorku děl vůbec neobjevují. Možnost 

„promluvit“ ke svým čtenářům využívá pouze K. Vonnegut, S. Zweig a  J. Škvorecký, avšak 

v jiných typech sekundárních knižních textů, o nichž je pojednáno na jiném místě.  

     Referenční obálkové texty zprostředkovávají recipientům díla sdílenou zkušenost jiných 

příjemců – čtenářů, expertů, autorit. Tato verbalizovaná zkušenost je vždy pozitivní a má 

propagační charakter. Ve sledovaném vzorku děl  se objevil jediný obálkový text, vnášející do 

procesu paratextualizace literární zkušenost respektovaného třetího subjektu, a to k dílu J. H. 

Chase: „Pokud se chcete pobavit, stěží najdete lepší knihu. The Times., To nejlepší 

v chaseovské tradici. Grimsby Evening Telegraph 421“. 

     Oba dva typy textů jsou v české nakladatelské produkci devadesátých let  zcela novými 

komunikačními prostředky, a tudíž nejsou ve sledovaném souboru děl takřka používány. I 

výše uvedené referenční texty k Chaseově detektivce, byť jsou umístěny na 

nejexponovanějších místech knihy, tj. na přední straně obálky a  za textem na zadní straně 

obálky, nejsou příliš zvýrazněny a především díky volbě obtížně čitelného písma či těsnému 

přimknutí se k jinému peritextu díla, částečně ztrácejí svoji funkčnost422 . Rovněž „osobnost“  

třetí referenční osoby (The Times a zvláště  Grimsby Evening Telegraph ) je českému čtenáři 

knihy na rozdíl od příjemce amerického  v polovině devadesátých let velmi vzdálená, a tím i 

méně důvěryhodná. Nicméně jde o ojedinělý důkaz zahraničních   způsobů komunikace 

nakladatele se svým čtenářem. 

                                                 
421 Chase, J.H.: Rakev z Hongkongu. Praha 1994, obálka s. 4. 
422 Text na přední straně obálky byl dokonce přelepen signaturou knihovny, tudíž se stal zcela nečitelným. 
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     V produkci českých nakladatelství devadesátých let minulého století lze vystopovat určité 

tendence. Především jde o typizované umísťování jednotlivých typů obálkových textů do 

prostoru knihy. První strana obálky je zónou maximalizované komunikace mezi nakladatelem 

a čtenářem. Dominují zde peritexty jméno autora, titul díla, název nakladatelství, ilustrace, 

případně i ediční zařazení knihy a v jediném případě referenční text. O tomto exponovaném 

prostoru knihy bylo pojednáno v předešlých kapitolách, týkajících se zejména názvu knihy a 

jména autora. 

     Na základě analýzy obálkových textů sledovaných děl lze vytvořit model prostorového 

umístění těchto peritextů v produkci českých nakladatelství devadesátých let: 

 

2. strana obálky 3.strana obálky 4.strana obálky 

především texty o díle texty o autorovi texty o díle 

texty o autorovi texty o produkci   

  (texty o díle) (texty o autorovi) 

  (texty o objednání) (texty o objednání) 

 

Typizace peritextových zón v knize pak umožňuje čtenáři rychlou a bezpečnou  orientaci 

v prostoru knihy, a tím i žádoucí kvalitnější proces paratextualizace. 

     Dalšími tendencemi české peritextové komunikace sledovaného období je minimální či 

dokonce žádné využívání některých typů obálkových textů (referenční, autorské apod.) a 

nízké využívání druhého nejexponovanějšího místa v knize, a to čtvrté strany obálky. 

 

 

 

4.8.2.  Propagační texty a reklama 

 

     Hlavní úlohou propagačních a reklamních textů je informování potenciálních příjemců a 

vlastníků knihy o  její hodnotě (poznávací, sběratelské, čtenářské aj.), o  další produkci téhož 

nakladatelství, o  místě a možnostech  získání knih   a  předkládání dalších informací 

vedoucích k uspokojení ekonomických potřeb nakladatelství. 

     Ve sledovaném vzorku knih byly umístěny následující nakladatelské propagační a 

reklamní texty: informace o další produkci vydavatelství, informace o možnostech objednání 

knih, finanční spoluúčast jiného subjektu, ocenění knihy a reklamní slogan. 
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     V následující tabulce je přehled uvedených knižních paratextů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor objednání spoluúčast 

další 

produkce 

slogan –x 

ocenění - y nakladatelství 

Balabán   x     Host 

Clausenová x   x   Ivo Železný 

Durych x x     Mladá fronta 

Gellner x       Mladá fronta 

Hailey         Knižní klub 

Hanuš x x x   Ivo Železný 

Hrubín x       Mladá fronta 

Chase x   x x Argo 

Christie         Knižní klub 

Kabeš         Mladá fronta 

Krchovský       y  Host 

Lustig x       Mladá fronta 

Mácha x       Mladá fronta 

Mickiewicz x       Mladá fronta 

Neruda   x      NLN 

Němcová    x     NLN 

Rais         Knižní klub 

Rimbaud x   x   Mladá fronta 

Seifert x       Mladá fronta 

Simmel x   x   Knižní klub 

Slavík    x x   Host 

Stendhal         Knižní klub 

Šiktanc x x  x   Mladá fronta 

Škvorecký x       Mladá fronta 

Škvorecký x   x   Ivo Železný 

Tolkien         Mladá fronta 

Vonnegut x   x   Mladá fronta 

Vonnegut x       Argo 

Weiner         Argo 

Zweig         Knižní klub 
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      Texty o tzv. spoluúčasti jsou strohá sdělení o spolufinancování vydání knihy (např. 

„Kniha byla vydána ve spolupráci s MK ČR, v rámci projektu Literatura a autoři ČR.“423, 

„Vydání laskavě podpořili: Spořitelní investiční společnost, Městský úřad Hořovice, SAVA – 

stavební společnost, Křesťanská akademie Řím“424, „Vychází za přispění Nadace Český 

literární fond“425 atp.). Jejich přehled je v následující tabulce: 

 

autor dílo Typ  umístění nakladatelství 

Balabán Prázdniny přispění nadace  tiráž pretext Host 

Durych Zastavení přispění nadace  tiráž pretext Mladá fronta 

Hanuš Konkláve projekt s MK tiráž  posttext Ivo Železný 

Němcová Babička přispění nadace  tiráž pretext 

Nakladatelství 

LN  

Neruda Knihy básní přispění nadace  tiráž pretext 

Nakladatelství 

LN  

Slavík Básnické dílo  

spořitelna, MÚ, 

SAVA  tiráž pretext Host 

Šiktanc Šarlat přispění nadace  tiráž pretext Mladá fronta 

 

     Až na jedinou knihu jsou tyto nakladatelské peritexty umístěny v pretextové pozici hned za 

titulním listem a signalizují čtenáři určitou významnost vydání díla. Spojení vydavatele 

s dalším subjektem může vyvolat trojí reakci čtenáře – neutrální, pozitivní i negativní. 

Umístění do těsné blízkosti tiráže však naznačuje komunikační  úlohu tohoto peritextu. 

     Málo používanými  peritexty jsou referenční nakladatelské texty, které zde mají podobu 

reflexe třetí osoby  ( slogan o reflexi Grimsby Evening Telegraph a ocenění Revolver revue). 

     Frekventovanějším peritextem je text o další knižní produkci téhož nakladatelství, který se 

objevuje přibližně  u jedné třetiny sledovaných knih: 

 

                                                 
423 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, s. 2. 
 
424 Slavík, I.: Básnické dílo. Brno 1999, s. 2. 
425 Balabán, J.: Prázdniny. Brno 1998,s. 2. 
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Knižní nabídka

9

21

s knižní nabídkou bez knižní nabídky
 

 

 

     V dalším grafu je patrný odlišný přístup jednotlivých nakladatelství: 

 

Knižní nabídka - nakladatelství

2

1

3

1

2

Argo Host Ivo Železný Knižní klub Mladá fronta
 

 

     Nejvíce peritextů o další produkci vydavatelství je umístěno v knihách z Nakladatelství Ivo 

Železný. „Vybavenost“ Železného knih je stoprocentní (viz následující tabulka 

s procentuálním výskytem uvedených peritextů), což je dalším důkazem jeho důsledné 

marketingové komunikace již od počátku devadesátých let.  Vysoké zastoupení těchto 

peritextů je také v produkci nakladatelství Argo (66%). Ostatní nakladatelství zařazují texty o 

knižní produkci pouze výjimečně či vůbec.  
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     V níže uvedené tabulce je přehled procentuálního podílu zmíněných knižních paratextů 

v produkci jednotlivých vydavatelství: 

 

  Počet % 

Argo 2 66 

Host 1 33 

Ivo Železný 3 100 

Knižní klub 1 17 

Mladá fronta 2 15 

 

     Nízké procento u nakladatelství Mladá fronta je způsobeno vysokým počtem zařazených 

knih do sledovaného vzorku.  

     V další tabulce je přehled konkrétních textů a jejich umístění v knihách: 

 

jméno knižní nabídka umístění Nakladatelství 

Clausenová plánované posttext Ivo Železný 

Hanuš vyšlé záložka Ivo Železný 

Chase 

vyšlé i 

plánované  záložka Argo 

Rimbaud plánované záložka Mladá fronta 

Simmel 

vyšlé i 

plánované  posttext Knižní klub 

Slavík vyšlé záložka Host 

Šiktanc plánované záložka Mladá fronta 

Škvorecký 

vyšlé i 

plánované záložka Ivo Železný 

Vonnegut 

vyšlé i 

plánované posttext Argo 

 

 

     Nakladatelské propagační texty, informující čtenáře o další produkci téhož nakladatelství a 

téže edice,  se objevují nejčastěji ve dvou místech knihy – na záložce (celkem v 6 případech) 

a za primárním textem (ve 3 případech).  

     Prostor záložky je poměrně stísněný, tudíž informace o vydaných i plánovaných knihách je 

omezena ve všech případech pouze na název edice nebo řady, jméno autora a název knihy.  
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Ve dvou případech jsou čtenáři informováni o knihách, které již vyšly (Hanuš, Slavík) nebo 

vycházejí (Rimbaud, Šiktanc) anebo zahrnují obě možnosti (Chase, Škvorecký).  

     Posttextová pozice uvnitř knihy již umožňuje podrobnější informaci o knihách, což je také 

jednotlivými nakladatelstvími ve všech případech využíváno. Vydavatelství Argo se 

soustřeďuje na edici AAA anglo-amerických autorů a detailně se zaměřuje nejen na 

tematickou rovinu díla, ale i kontext autorský a mimoknižní (např. ocenění  nebo zfilmování 

knihy apod.). Naopak Knižní klub informuje své čtenáře pouze o obsahu knihy a v jednom 

případě připojuje pozitivní interpretaci díla, jež však není autorizována. V těsné blízkosti jsou 

umístěny i vysoce persuazivní texty, o nichž bude pojednáno dále. Nejrozsáhlejším peritextem 

tohoto typu jsou informace o pouze plánovaných  knihách z Nakladatelství Ivo Železný. 

Celkem na sedmi stranách z celkových 55 (!) jsou umístěny zápletky jednotlivých knih, 

seřazené dle pořadového čísla každé edice. Podobně jako u předchozího vydavatelství je 

v blízkosti umístěn systém vydávání knih a možnosti jejich získání. Ojedinělým peritextem je 

informace o knize, jejíž vydání je plánováno na další týden. 

     Nedílnou součástí uvedených knižních paratextů je i informace o možnostech objednání. 

Nejrozsáhlejší instrukce jsou opět v knize z Nakladatelství Ivo Železný, jež jsou koncipovány 

jako příjemci velmi srozumitelný a persuazivně instruktážní dialog mezi vydavatelem a 

čtenářem: „Knihovničky Večerů pod lampou vycházejí, jak již asi víte, pětkrát do týdne a 

knihovničky Rodokapsu obden, čili 3x týdně. Podařilo se nám zorganizovat službu vám, 

zákazníkům, mimo čtenářská konta, která spočívá v tom, že vydané knihovničky dostanete 

zhruba ve stejné době, kdy se objeví na pultech prodejen tisku. /.../ Jednotlivé řady 

knihovniček si můžete objednat zvlášť  nebo všechny najednou.  Stačí poslat žlutou složenkou 

C částku, která je uvedena u každé řady knihovniček, a do Zprávy pro příjemce uvést, kterou 

z nich si předplácíte. /.../ S nabídkou na příští rok se vám včas ozveme.“426 

     Knižní klub naopak vábí čtenáře „ do dobré společnosti“: „-klub, který sdružuje 

desetitisíce odběratelů dobré četby“ 427, nabízí pohodlný knižní servis: „-klub, který Vám 

pětkrát ročně pošle barevný katalog s nabídkou nejzajímavějších titulů –klub, který zasílá 

svým členům knihy až domů –klub, který nabízí svým členům knihy se slevou“428. Součástí 

těchto textů je i vlastní nakladatelské pozitivní hodnocení produkce („z nejzajímavějších 

                                                 
426 Clausenová, B.: Kathrinino štěstí.Praha 1992, s. 50. 
427 Simmel, J.M.: Mějte naději.  Praha 1993, s. 597. 
428 Simmel, J.M.: Mějte naději . Praha 1993, s. 597. 
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našich titulů“429) a apelativní persuazi („STAŇTE SE I VY NAŠIMI ČLENY“430) , a to hned na 

několika místech v textu. 

     V ostatních dílech jsou tyto peritexty výrazně stručnější a méně persuazivní: nakladatelství 

Argo vyzývá své recipienty slovy „Objednávky posílejte na adresu...“431, Mladá fronta : 

„Knihy Mladé fronty si můžete objednat na adrese...“432 apod.  

      Kvantitativní zastoupení propagačních peritextů tohoto typu je zachyceno v následujícím 

grafu:  

  

Objednávka

19

11

knihy s objednávkou knihy bez objednávky
 

 

     Vysoký počet textů je způsoben především přítomností objednávkového knižního 

paratextu v knihách  vydavatelství Mladá fronta a spolu s Nakladatelstvím Ivo Železný se 

přibližuje téměř stoprocentnímu výskytu ve své produkci, což je patrné i z následující tabulky: 

 

nakladatelství Počet % 

Argo 2 67 

Host 1 33 

Ivo Železný 3 100 

Knižní klub 1 17 

Mladá fronta 12 92 

 

                                                 
429 Simmel, J.M.: Mějte naději . Praha 1993, s. 597. 
430 Simmel, J.M.: Mějte naději . Praha 1993, s. 597. 
431 Chase, J.H.: Rakev z Hongkongu. Praha 1994. 
432 Gellner, F.: Teplo zhaslého pramene. Praha 1997,s. 140. 
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     V dalším přehledu jsou pak zachyceny jednotlivé peritexty, jejich umístění v knize a 

způsob komunikace: 

 

jméno objednání výskyt Nakladatelství 

Clausenová možnost obálka Ivo Železný 

Durych možnost tiráž Mladá fronta 

Gellner možnost tiráž Mladá fronta 

Hanuš možnost tiráž Ivo Železný 

Hrubín možnost tiráž Mladá fronta 

Chase imperativ záložka Argo 

Krchovský distribuce tiráž Host 

Lustig možnost tiráž Mladá fronta 

Mácha možnost tiráž Mladá fronta 

Mickiewicz možnost tiráž Mladá fronta 

Rimbaud možnost tiráž Mladá fronta 

Seifert možnost tiráž Mladá fronta 

Simmel nabídka post Knižní klub 

Šiktanc možnost tiráž Mladá fronta 

Škvorecký možnost tiráž Mladá fronta 

Škvorecký imperativ tiráž Ivo Železný 

Tolkien možnost tiráž Mladá fronta 

Vonnegut možnost tiráž Mladá fronta 

Vonnegut ditribuce post Argo 

 

          Z přehledu vyplývá, že prostorové umístění tohoto paratextu je poměrně variabilní 

(vedle obálkové pozice se nalézá i v tiráži a posttextové zóně) a je podřízeno jiným knižním 

paratextům, zvláště těm, které čtenáře informují o další produkci nakladatelství. 

     Kvantitativní i kvalitativní aspekt propagačních a reklamních textů je ve sledovaných 

knihách velmi rozličný. Nejpropracovanější systém lze detekovat v knihách z Nakladatelství 

Ivo Železný, a to právě v triviální literatuře. Komunikace je zde soustředěna na elementární 

činnosti uspokojující ekonomické zájmy nakladatelství.  Některé Železného postupy se 

dostávají i do jeho další produkce, byť v oslabené podobě (např. informace o plánovaném 

vydání celkem dvaceti svazků díla Škvoreckého či možnost objednat si další publikace 

v knize Hanušově). Persuazivní a do jisté míry i manipulativní  propagační a reklamní texty 

jsou přítomné pouze v jediné knize nakladatelství Knižní klub (Simmel, 1993). Absence 
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podobné komunikace se čtenáři v dalších dílech je způsobena pravděpodobnou změnou 

celého marketingu vydavatele, a to v souvislosti s rozrůstajícím se počtem členů klubu. 

Typickou párovou dvojicí je pak text-objednávka a text-další produkce nakladatelství, jež je 

frekventovaná především v produkci Mladé fronty. Ve sledovaném souboru knih je však i 

početná skupina děl, v jejichž prostoru knihy není jediný propagační a reklamní peritext. 
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5.  Čtenář  v sekundárních knižních textech  

 

 

     Čtenář se do prostoru paratextů dostává již ve fázi jejich vzniku. Autor či tvůrce 

současných sekundárních knižních textů směřuje  svůj paratextový „dialog“433 k  anonymní 

mase čtenářů, jejíž identitu pouze předjímá na základě svých znalostí o knize a mechanismů 

literárního života a literární komunikace.  Alfred Döblin o tom říká: „Die früheren Sänger aus 

Vaganten … waren in Konnex mit ihrem Publikum, merkten rash, was sie zu liefern hatten, 

der Autor jetzt kann auf die Strasse gehen, er kann mit seinem Verleger sprechen , die 

Zeitungen lösen, hier und da herum’horen, von einem „Konnex“ mit einem Hörekreis kann 

keine Rede sein. Wir setzen alle auf dem Isolierschemel, zweifellos eine unsympatische 

Situation und der Produktion im Ganze nicht zuträglich… Wohin die Bücher gehen, weiss er 

(zde na mysli je autor) nicht, … er spricht überhaupt für niemand, er spricht ins Leere, … die 

Maschine und die Wirtschaft haben alles zerrissen.“434 Onen zmíněný anonymní čtenář,  

Döblinův nikdo či vakuum však není množinou prázdnoty, ale  zaujímá určitý, individuálně 

konkrétní, ritualizovaný a  historií sociologie literatury specifikovaný postoj k literární 

komunikaci. „Literární“ jednání takového subjektu je tedy nejen zkušenostně detekováno a 

popsáno, ale je do určité hranice  i předvídatelné a konkretizovatelné. Původně anonymní 

masa čtenářů se tedy v určitém bodě literární komunikace rozpadá na již kvantitativně menší 

čtenářské obce,  jež jsou v určité úrovni popsatelné. Znalost těchto „příznakových“ rysů určité 

čtenářské obce pak určuje komunikační formu procesu paratextualizace.V tomto bodě je 

proces literární komunikace, specifický především svými estetickými aspekty, kontaminován 

jiným  procesem, tj. marketingovým vnímáním knihy jako fyzického objektu zboží, a jeho 

pojetím tzv. cílového trhu, tedy skupiny potenciálních spotřebitelů, kteří mají blízké potřeby, 

podobná očekávání a téměř identické vlastnosti. Je to tedy jeden z mnoha časových úseků 

procesu literární komunikace,  v němž dochází k výraznému sepětí knihy jako artefaktu a jako 

fyzického objektu (zboží), jež je zde v dominantním postavení a určuje jednání subjektů 

                                                 
433 V tomto případě nelze mluvit o dialogu v pravém slova smyslu, tvůrce paratextů však koncipuje svoji 
promluvu k potenciálnímu čtenáři tak, aby neztratil kontakt s příjemcem textu a „odpovídal“ na otázky  
recipienta. 
434  Dřívější zpěváci – vakanti  byli ve spojení se svými posluchači a okamžitě viděli, co předávají, dnešní autor 
může být  v kontaktu se svým nakladatelem, může si přečíst noviny, může poslouchat, co se děje okolo, ale 
nemůže mluvit se svým okruhem posluchačů. Všichni jsme umístěni v izolaci, což je bezpochyby  nesympatická 
situace a produkci celkově neprospěšná. … Autor neví, kam knihy jdou… on mluví vlastně k nikomu, do 
prázdného místa… stroje a ekonomika vše zpřetrhalo. (překlad L.M.) 
In: Döblin, A.: Der Bau des epischen Werkes. In: Aufsätze zur Literatur. Ausgewählte Terme in Einzelbänden. 
Freiburg 1961, s. 116. 
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literární komunikace.  Schopnost dorozumět se s potenciálním příjemcem díla435 je pro 

nakladatelství i autora textu zcela klíčová  a  předurčuje celý proces paratextualizace. 

Autor díla či tvůrce sekundárních knižních textů tedy s potenciálním příjemcem textu 

prostřednictvím knižních paratextů rozmlouvá, snaží se „trefit“ do pro něj hypotetické, ale 

předem příznakově verbalizované či intuitivně pojímané konkrétní  čtenářské obce, jež bude 

dílem pravděpodobně zasažena ve smyslu dokončeného procesu recepce. „Dialogu“ 

s potenciálním příjemce tvůrce knižních paratextů podřizuje i formální stránku 

paratextualizace (zvolený jazyk, poskytnuté věcné či emotivně laděné informace, tvar a 

struktura zvolených paratextů, neverbální rovina apod.). Ačkoliv je hypotetický čtenář díla 

určující pro celý proces prostupování, v dominantním postavení však zůstává iniciátor 

„dialogu“. Ten  je tím, kdo oslovuje zvolenou skupinu čtenářů či dokonce vystupuje jako 

mluvčí této skupiny a určuje, zda-li bude se čtenářem rozmlouvat z perspektivy autorské, 

textové, čtenářské či institucionální (např. nakladatelské).  Také on aktivuje jím selektované 

paratexty a v nich naznačuje čtenáři jeho případná očekávání o knize či směr „správné“ 

recepce díla.  

     V sekundárních knižních textech devadesátých let dvacátého století lze detekovat  

následující formy „dialogu“: 

1. oslovení konkrétního čtenáře  

2. přímé oslovení skupiny čtenářů  - 2.os. pl. 

3.  mluvčí čtenářské skupiny  - 1. os.pl. 

4. neosobní forma 436- 3. os. 

Toto schéma je ještě dále variováno perspektivou autorskou, textovou, čtenářskou či 

institucionální. 

 

 

5.1. Oslovení konkrétního čtenáře 

      

     Konkrétní potenciální čtenář  je oslovován výhradně v dedikacích díla a výhradně autorem 

primárního textu. Téměř v polovině knih oslovuje tvůrce  blízkého člověka, jenž však nutně 

nemusí být čtenářem, a to ani budoucím. V dalších typech paratextů se již setkáváme  sice 

v některých případech snadno charakterizovatelnými čtenáři či čtenářskými skupinami, 

                                                 
435 O potřebě dorozumět se s příjemci literárního díla se zmiňuje P. Poslední v knize  Spisovatelé jako čtenáři. 
436 H. Gotthard ve své studii Studien zum Klappentext vnímá pouze tři první skupiny  „dialogů“, teorii tzv. 
prázdného místa nezohledňuje. 
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v rovině jednotlivce však pouze anonymními. Přehled takto kontaktovaných osob437 je 

v následující tabulce: 

 

dílo paratext 
kdo 
oslovuje Adresát nakladatelství 

Hailey věnování autor díla Stephenovi L. Vinsonovi Knižní klub 
Kabeš věnování autor díla Iloně a kamarádům ze Sešitů Mladá fronta 
Mácha věnování autor díla vlastenci  Hynku Kommovi Mladá fronta 
Mickiewicz věnování autor díla jmenovitě přátelům z doby mládí Mladá fronta 
Němcová věnování autor díla hraběnce Eleonoře z Kounic Nakladatelství LN 

Neruda věnování autor díla 
např. příteli K. Sladkovskému, 
Podřipsku (obyvatelům) Nakladatelství LN 

Rais věnování autor díla učitelům a buditelům Knižní klub 
Simmel věnování autor díla příteli a lektorovi F. Bollemu Knižní klub 
Slavík věnování autor díla R. Wernerovi Host 
Slavík věnování autor díla Mojmíru Trávníčkovi Host 
Škvorecký věnování autor díla nenarozené dceři Lucii Mladá fronta 
Vonnegut věnování autor díla literárnímu agentovi Littauerovi  Argo 
Vonnegut věnování autor díla vydavateli Lowrencovi Mladá fronta 
Zweig věnování autor díla dramatikovi A. Schnitzlerovi Knižní klub 

 

     Dedikace je pak spojnicí mezi vnitřním a vnějším, dílem a kontextem díla. Zesílení 

autenticity primárního textu, příjemcův  pocit sounáležitosti s určitou čtenářskou skupinou 

(tvořenou minimálně autorem a adresátem věnování), hlubší průnik do autorova soukromého 

života  či případná metatextovost dedikace jsou jen  některými  aspekty konkrétně adresované 

dedikace. 

 

 

5.2. Přímé oslovení skupiny čtenářů   

 

     Poněkud frekventovanější formou kontaktu se čtenářem je jeho přímé oslovení formou 2. 

osoby plurálu. Nejčastěji se tak děje v propagačních a reklamních peritextech, méně 

v záložkových a obálkových textech, mottu a doslovu. Autor knižního paratextu vystupuje 

jako komunikátor, kontaktující ( a aktivizující)  během procesu komunikace příjemce sdělení, 

tj. čtenáře. Tímto komunikátorem může být autor primárního textu , nakladatel, případně i 

třetí osoba.  

     Přehled tohoto typu oslovení je zaznamenán v následující tabulce: 

     

 

                                                 
437 O nich více v kapitole 4.4. Dedikace. 
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dílo autor paratextu 

kdo 

oslovuje 

způsob 

oslovení Paratext nakladatelství 

Clausenová   nakladatel oznam nakladatelská reklama Ivo Železný 

Clausenová   nakladatel rozkaz nakladatelská reklama Ivo Železný 

Durych Vilém Závada jiný čtenář oznam. citát v doslovu Mladá fronta 

Chase   The Times oznam. 

reference  - zadní 

strana obálky Argo 

Kabeš    nakladatel oznam záložka Mladá fronta 

Simmel   nakladatel oznam.rozkaz. nakladatelská reklama Knižní klub 

Slavík Valerij Brjusov 

 Třetí 

osoba oznam motto Host 

Škvorecký   nakladatel oznam nakladatelská reklama Mladá fronta 

Škvorecký 

John Dos 

Passos 

 třetí 

osoba oznam. motto Mladá fronta 

Vonnegut Vonnegut autor oznam citát na záložce Argo 

Vonnegut    nakladatel rozkaz záložka Argo 

Vonnegut   nakladatel otázka záložka Argo 

Škvorecký   nakladatel oznam, ozkaz. nakladatelská reklama Ivo Železný 

 

     Nejpersuazivněji je čtenář kontaktován v propagačních a reklamních textech, a to 

v souvislosti s ekonomickou oblastí knihy.  Nakladatel Ivo Železný čtenáře svých knih přímo 

vyzývá: „Veškeré publikace nakladatelství Ivo Železný si můžete objednat buď na dobírku 

nebo ze čtenářského konta. Pošlete žlutou složenkou C minimálně tolik peněz, aby stačily na 

to, co objednáváte. Stanete se tak majiteli konta…/…pošlete… uveďte…/…“ 438 Obdobně jsou 

čtenáři apelativně oslovováni i v některých knihách nakladatelství Knižní Klub (např. „Staňte 

se i Vy našimi členy.“439) a ve všech knihách nakladatelství Mladá fronta, které do 

podtextového prostoru (nejčastěji k tiráži) umisťuje informaci o způsobu objednání: „Knihy 

Mladé fronty si můžete objednat na adrese…“ 440.  

     V záložkových a obálkových textech je čtenář oslovován zejména nakladatelem. Obvykle 

tomu tak je na začátku textu (např. „Sbírka, kterou držíte v ruce…“ 441) či na konci textu 

(„Chtěli byste vědět, co se stane, až desetiletá repríza skončí? Tak si to koukejte přečíst.“ 442) a 

                                                 
438 Clausenová, B.: Kathrinino štěstí.Praha 1992, zadní stana obálky. 
439 Simmel, J.M.: Mějte naději . Praha 1993, s. 601. 
440 Např. Mickiewicz, A.: Balady a romance.Praha 1998, s. 155. 
441 Kabeš, P.: Odklad krajiny. Praha 1992, obálka s. 2. 
442 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s. 3. 
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snahou tvůrce peritextu je navázat bližší kontakt s potenciálním recipientem prostřednictvím 

jednostranně vedeného dialogu a započít percepci díla. 

     Mnohem častěji je tento způsob komunikace veden prostřednictvím autora či třetí osoby, a 

to zejména v citátech umístěných na záložce, doslovu či v pozici motta. Takto je čtenář lákán 

a váben citací Vonneguta na začátku záložkového textu: „ ,Cítím a myslím stejně jako vy, 

mám starost o hromadu stejných věcí jako vy, přestože většině lidí jsou ukradené. Nejste 

sami.´ Ujišťuje nás ve svém nejnovějším románu slavný americký…romanopisec.“443  a slovy 

vydavatele na konci textu: „Chtěli byste vědět, co se stane, až desetiletá repríza skončí? Tak si 

to koukejte přečíst.“ 444 Záložkový text je tedy orámován z obou stran nakladatelovým 

oslovením, byť použitím Vonnegutova citátu působí na čtenáře jako dialog vedený spíše 

autorem primárního textu. Tento pocit zesiluje i bezprostřední příklon tvůrce záložkového 

textu ke čtenáři, a to ve formě mluvčího čtenářské skupiny (1.os.pl) a pravidelným střídáním 

obou forem kontaktu  „vonnegutovsky“ oživuje celý záložkový text (o tom viz dále). 

     Čtenář je takto dále oslovován například v  referenčním textu sledovaného souboru knih: 

„Pokud se chcete pobavit, stěží najdete lepší knihu.“445, případně citaci v doslovu: „… vidí 

Durychovu krásu jako majestát duše, jež se skrývá, když ji hledáte, která se vynoří, když už 

zoufale odcházíte, která se objeví tam, kde byste se jí nejméně nadáli, která pohrdá místem, 

kde byste ji najisto očekávali.“ 446  

 

5.3. Mluvčí čtenářské skupiny 

       

     Použití formy anonymního či konkrétního  tvůrce paratextu jakožto mluvčího určité 

čtenářské skupiny je nejčastějším kontaktem s příjemcem textu. Ve sledovaných textech se 

tento způsob komunikace objevuje  na záložkách knih,  v doslovech, komentářích, citátech, 

mottu a vydavatelských textech. Autor sekundárního knižního textu vystupuje jako mluvčí 

všech čtenářů a s příjemcem textu komunikuje prostřednictvím 1. osoby plurálu ( např. „ 

Pokud nepřiznáme Gellnerově poezii i tento existenciální rozměr, který je její komplementární 

součástí. Ochudíme nejen ji, nýbrž především sami sebe.“447) či příslušnými přivlastňovacími 

zájmeny („Motiv vlastního hrobu nás staví přímo do centra paradoxní situace…“ 448). 

                                                 
443 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s. 2. 
444 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s. 3. 
445 Chase, J.H.: Rakev z Hongkongu. Praha 1994, obálka s. 4. 
446 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, s. 323. 
447 Gellner, F.: Teplo zhaslého pramene. Praha 1997, s. 131. 
448 Krchovský, J. H.: Básně. Brno 1998, s. 247. 
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        Přehled tvůrce peritextu jako mluvčího čtenářské skupiny je v následující tabulce: 

 

Dílo jméno "mluvčího" Způsob paratext nakladatelství 

Durych Vladimír Justl Sloveso doslov Mladá fronta 

Durych Karel Čapek Zájmeno citát v doslovu Mladá fronta 

Durych Vladimír Justl Zájmeno doslov Mladá fronta 

Durych Jaroslav Durych Sloveso motto Mladá fronta 

Kellner Vladimír Křivánek Sloveso doslov Mladá fronta 

Hanuš   Zájmeno záložka Ivo Železný 

Hrubín Petr A. Bílek Sloveso doslov Mladá fronta 

Krchovský Miroslav Balaštík Zájmeno doslov Host 

Krchovský   Sloveso záložka Host 

Krchovský Miroslav Balaštík Sloveso doslov Host 

Lustig   Zájmeno záložka Mladá fronta 

Mácha Karel Šiktanc Zájmeno doslov Mladá fronta 

Mácha Karel Šiktanc Sloveso doslov Mladá fronta 

Mickiewicz Vlasta Dvořáčková Sloveso doslov Mladá fronta 

Mickiewicz Vlasta Dvořáčková Zájmeno doslov Mladá fronta 

Neruda Aleš Haman Zájmeno komentář Nakladatelsví LN 

Neruda Aleš Haman Sloveso komentář Nakladatelsví LN 

Rais 

Jaroslava 

Janáčková   doslov Knižní klub 

Rimbaud Lumír Čivrný Sloveso 

vydavatelova 

poznámka Mladá fronta 

Rimbaud   Sloveso záložka Mladá fronta 

Seifert Jarmila Víšková Sloveso 

vydavatelská 

poznámka Mladá fronta 

Slavík Petr Cekota   čtenářský ohlas Host 

Slavík např. Petr Cekota Sloveso citát - zadní obálka Host 

Škvorecký Karel Čapek Zájmeno motto Mladá fronta 

Škvorecký E.M.Forster Sloveso motto Mladá fronta 

Vonnegut   Zájmeno záložka Argo 

Zweig Josef Polišenský Sloveso doslov Knižní klub 

Zweig Josef Polišenský Zájmeno doslov Knižní klub 

Zweig Stefan Zweig Sloveso úvod Knižní klub 

Zweig Stefan Zweig Zájmeno úvod Knižní klub 
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Mluv čí v záložkovém textu 

 

      Až na záložkový text v díle K. Vonnegura Časotřesení jde většinou o minimalizovaný 

kontakt jedním slovesem nebo přivlastňovacím zájmenem se čtenářem, jež většinou uzavírá 

věcnou informaci o díle či autorovi. „Tak jako si v roce 1950 v Římě živě vybavil Arnošt 

Lustig vzpomínku na svého druha z mládí, s nímž se – už umírajícím, nehybným, ale 

s povahou nezměněnou, jen osudem zaskočenou- po válce v Libni sešel, tak i dnes, po řadě 

desetiletí, kdy spisovatel na Porgesse nezapomněl, nás vyzývá k nesentimentální vzpomínce na 

jeden statečný život.“ 449 Vedle „výzvy“ autora, jež je „tlumočena“ tvůrcem sekundárního 

knižního textu lze nalézt i konstatování iniciované tvůrcem paratextu: „Vracíme-li se tedy 

dnes takřka po čtyřiceti letech k tomuto vydání v minimálně modifikované podobě, nečiníme 

tak proto, abychom nadále živili zkreslující podobu francouzského prokletého básníka, který 

na svůj adekvátní český překlad stále ještě čeká, ale proto, že právě v tomto svazku se skrývá 

nepominutelná etapa vývoje českého vnímání moderní poezie.“ 450 Návodný charakter ke 

„správné“ recepci příjemcem textu je patrný v obou ukázkách, v první z nich se tvůrce jakoby 

skrývá za autora primáního textu, v druhém svůj didaktický návod říká zcela otevřeně. 

Podobně je tomu tak i v založkách knih J.H. Krchovského („… si tak nemůžeme být 

jisti…“451) či Hanuše („…za hranicemi naší galaxie…“452). 

     Poněkud výjimečným je jiz zmiňovaný záložkový text v knize K. Vonneguta Časotřesení. 

Jeho odlišnost je dána nejen překladem textu z originálního původního vydání v angličtině. 

Využití recipientsky frekventovaného prostoru záložek díla, snaha o maximální navození 

komunikace mezi čtenářem, dílem a autorem  a spjatost „vnitřních“ a „vnějších“ textů díla 

nenašla v devadesátých letech dvacátého století v českém prostředí své následovníky. Svědčí 

o tom i jiné Vonnegutovo dílo (Kolíbka z nakladatelství Mladá fronta), jež tyto záložkové 

prostory zcela opomíjí (!) a soustřeďuje se pouze na stručný obsah díla na zadní straně 

obálky.  Navíc informace o čtenářské oblíbenosti mezi americkou vysokoškolskou mládeží 

může zbytečně zúžit potenciální okruh čtenářů.  Tvůrce paratextu  Vonnegutova Časotřesení 

(nakladatelství Argo) respektoval charakter dialogu autora primárního textu v předmluvě 

určené čtenáři, v níž autor díla zcela otevřeně komunikuje se čtenářem – současníkem o 

okolnostech vzniku textu a jeho pojetí. Vonnegut v předmluvě říká: „ A nemohli jste si ani 

                                                 
449 Lustig, A.: Porgess. Praha 1995, obálka s.2. 
450 Rimbaud, J. A.: Já je někdo jiný.Praha 1999, obálka s.3. 
451 Krchovský, J. H.: Básně. Brno 1998, obálka s.2. 
452 Hanuš, M.: Konkláve. Praha 1994, obálka s.3. 
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postěžovat, že už to všechno znáte, ani si lámat hlavu nad tím, jestli náhodou nemagoříte, či 

jestli náhodou nezmagořili všichni. Během této reprízy jste nemohli říct absolutně nic jiného, 

než co jste řekli v té první dekádě. Nemohli jste si dokonce ano zachránit život či život někoho 

blízkého, pokud se vám to nepodařilo již v právě uplynulém desetiletí. Autor paratextu vybral 

do záložkového textu následující úryvek: Cítím a myslím stejně jako vy, mám starost o 

hromadu stejných věcí jako vy, přestože většině lidí jsou ukradené. Nejste sami.“ 453 Není 

výmluvnější formulace, jež by potvrdila chtěnou sounáležitost autora textu primárního či 

sekundárního se čtenářem. Následuje věcná informace ( o výběru faktů viz kapitola autor 

v sekundárních knižních textech) o autorovi a díle s kontinuálně udržovaným přímým 

kontaktem se čtenářem (... ptáte se?), jež je ukončena  nepřetržitým sledem otázek, jež se 

snaží vzbudit pozornost autora a závěrečným rozkazem (!) k přečtení díla. „Poslyšte: zajímalo 

by vás, kdo zavraždil Troutovu matku?...Chtěli byste vědět, co se stane, až desetiletá repríza 

skončí? Tak si to koukejte přečíst.“454 Propagačnost je zde skryta v lehce provokativním 

vonnegutovském tónu, patrném již z předmluvy. Respektováním Vonnegutovy poetiky tak 

anonymní tvůrce záložkového textu imituje autora a dialog se čtenářem vede místo něj sám. 

Formou otázek upozorňuje příjemce textu na „klíčová“ místa, jež jsou dle něj potřebná pro 

recepci díla. 

     Společnou vlastností všech těchto sekundárních knižních textů je anonymita tvůrce (ani 

záložkový text Vonnegutova Časotřesení není podepsán, je uveden pouze překladatel) a 

umístěnost na vnitřních stranách obálky.  

 

Mluv čí v doslovech, komentářích 

  

     Dalšími typy sekundárních knižních textů, v nichž tvůrce paratextů vystupuje jako mluvčí 

určité čtenářské slupiny, jsou metatextové a komentující doslovy, komentáře. Oproti 

předchozím typům paratextů jde o výrazně rozsáhlejší textové útvary ( v některých případech 

tvoří až čtvrtinu knihy), jež se nacházejí za primárním textem a jsou součástí bloku knihy. 

Tvůrcův plurál funkčně udržuje kontakt čtenáře s autorem paratextu především v receptivních 

činnostech. Uveďme například :„ V Nerudově epické tvorbě můžeme zřetelně sledovat…, 

…srovnáme-li toto členění s Nerudovým…“ 455, „… u něho nalézáme uhrančivý dech 

                                                 
453 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998, obálka s.3. 
454 Vonnegut, K.: Časotřesení. Praha 1998,  obálka s.3 
455 Neruda, J.: Knihy básní. Praha 1998, s.354. 
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baroka…, … nacházíme řád…“456, „… přesvědčili jsme se, že bychom omezením výběru jen 

na vrše zavdali toliko příčinu k zmatkům a nejasnostem…“ 457, „… můžeme si též povšimnout  

obdobné hrdosti plebejce…, povšimneme-li si blíže stylizace lyrického subjektu dvou prvních 

Gellnerových sbírek, zjistíme…“ 458 apod. Intenzita kontaktu není příliš vysoká, ve všech 

doslovech a komentářích je ponechán poměrně velký prostor pro informační funkci tohoto 

paratextu. V některých textech (např. u Gellnera, Krchovského či Nerudy) dochází ke 

kontaminaci s formou neosobního kontaktu se čtenářem, jež zčásti reflektuje čtenost díla 

předchozí generací („Sbírka se dostala ke čtenářům po deseti letech od prvního vydání…“ 459) 

či popisuje konkrétní čtenářskou reflexi, často  kontrastně pojímanou: „… čtenář této poezie 

(je) překvapován na každém kroku řadou promyšlených efektů ironických, parodických a 

v některé básni se stává svědkem mnohonásobných významových zvratů jednoho výchozího 

motivu, který v různých kontextech mění své významy, posilován refrénem, až do nemaskující 

pointy. V každém případě pak nelze souhlasit s těmi, kdož Gellnerovi  přisuzují jen přízemní 

banalitu, jen pragmatický a přehlíživý vztah ke skutečnosti a k životu.“460 Tvůrce doslovu –

Vladimír Křivánek  zde tímto způsobem dočasného odosobnění potlačil výrazně didaktizující 

charakter výkladu primárního literárního díla , a to zvláště druhou nesouhlasnou částí 

s konkrétním receptivním přístupem ke Gellnerově tvorbě. Téměř manipulativní vyloučení 

zmíněného receptivního postoje posiluje vazbu mezi čtenářem a tvůrcem paratextu, zvláště 

pokud „spolčení“ obou subjektů je dále bezprostředně posilováno opět plurálovým postupem 

recepce. 

     Druhý způsob vyjádření mluvčího určité čtenářské skupiny je soustředěn především na 

vyjádření a potvrzení společného prostoru vnímatele a autora doslovu nebo komentáře, 

citujme např. „Také u nás bychom měli…, … vkročila do naší literatury…, Do našeho 

svazku…“ 461, „…uzavírají naše Zastavení…“ 462, „Motiv vlastního hrobu nás staví přímo do 

centra paradoxní situace…“463. Autoritou vedená společná recepce díla takto nabízí 

„správné“ přijetí díla a vylučuje – psychologicky i názorově- to jiné, „nesprávné“. Tento 

                                                 
456 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, s. 286. 
 
457 Rimbaud, J. A.: Já je někdo jiný.Praha 1999, s. 286. 
458 Gellner, F.: Teplo zhaslého pramene. Praha 1997, s. 185. 
459 Neruda, J.: Knihy básní. Praha 1998, s. 385. 
460 Gellner, F.: Teplo zhaslého pramene. Praha 1997, s. 185 
461 Mickiewicz, A.: Balady a romance.Praha 1998, s. 165. 
462 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, s. 256. 
463 Krchovský, J. H.: Básně. Brno 1998, s. 323. 
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proces umocňují i závěry některých doslovů, jež přímo přikazují následování: „… pokud se 

chceme dostat ke kořenům dneška, měli bychom číst i poezii velkých básníků včerejška.“464. 

     Sounáležitost s určitou ( a v některých dílech dobře konkretizovatelnou) skupinou 

příjemců posilují i informace o čtenářství jiných recipientů, často významných literárních či 

jiných osobností.  Tak například v doslovu k Mickiewiczovu dílu se uvádí: „ Horlivým 

čtenářem Mickiewicze byl rovněž Karel Hynek Mácha: dělal si z četby výpisky, obdivoval 

jazyk a plynulost verše. Také Karel Jaromír Erben znal velmi podrobně Mickiewiczovo dílo, 

zejména vše, co navazovalo na lidovou tradici: svou kytici – podobně jako Mickiewicz balady 

Prvosenkou – zahajuje Mateřídouškou, Svatební košile stejně jako Mickiewiczův Útěk 

zpracovávají námět Bergerovy Lenory. A tak bychom mohli dlouho pokračovat – přes Hálka, 

Sabinu, Vrchlického, Čecha až k Zeyerovi a dalším.“465  

     Vedle funkčního působení doslovů  těchto paratextů ovlivňují čtenáře i  osobnosti 

konkrétních tvůrců doslovů a komentářů. Jsou jimi v převážné většině významné literární 

autority, jež zde přejímají mediální roli osobnosti, jež vedle odborné garance komentáře 

působí jako nástroj k navázání kontaktu s příjemcem. Tyto postavy jsou recipientům známé 

z okolního literárního života díla, takže vnímatelé jsou schopni je integrovat do kruhu svých 

známých, jsou schopni si lépe vytvořit  „lidský“ kontakt, a tím i přijmout interpretační návod 

k textu díla. 

 

Mluv čí v mottu a citacích  

 

     Mluvčími čtenářské skupiny jsou v některých dílech i jiní „čtenáři“. Jsou jimi většinou 

významní spisovatelé (v našem případě K. Čapek v díle Durychově i Škvoreckého,  E.M. 

Foerster, K. Šiktanc či dokonce sám autor J. Durych).  Společný svět čtenáře, autora i třetí 

osoby tak  v Durychově Zastavení tak vytváří nejen již uvedenýVladimír Justl ve svém 

doslovu, ale hned v úvodu i Jaroslav Durych  (…tak je to i s časem. Jak dlouho jsme viděli 

svou matku, milenku, dítě či to, co nám bylo nejdražší a nač jsme se dívali celé hodiny? …Tak 

krátký jest náš čas a náš život. Můžeme žíti nejvýše deset vteřin. Ale žijeme též nejvýše třebas 

jen vteřinu nebo část vteřiny. Tj. celý náš život. Proto se vláčíme padesát, šedesát, sedmdesát 

let po světě.“ 466). A K. Čapek dále v doslovu potvrzuje: „… v próze Durychově je vždy něco, 

co uniká rozumu a otvírá se jen snu: něco nezemského, odlidštěného, tajemného. Tento básník 

                                                 
464 Mickiewicz, A.: Balady a romance.Praha 1998, s.154. 
465 Mickiewicz, A.: Balady a romance.Praha 1998, s. 155. 
466 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, s.3. 
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prózy mluví o věcech našeho světa, ale obléká je světlostí a tichostí nadpřirozenou.“467 

Rozhovor se čtenářem tedy vede hned několik subjektů - autor primárního díla (J. Durych) 

v prologu, literární kritik (V. Justl) a jiný „čtenář“ (spisovatel K. Čapek) v doslovu díla. 

Všichni společně jsou v pozici mluvčích určité čtenářské obce. Zatímco Durychův a Čapkův 

kontakt se čtenářem je spíše vztahový, Justlův je interpretační („A ť u něho nalézáme 

uhrančivý dech baroka…, až se nám sošnost některých postav jeví gotická…“468). Durychův 

narativní prolog navazuje a prohlubuje kontakt se čtenářem, Čapkova citace  „potvrzuje“ 

sounáležitost světa čtenáře a autora v Justlově interpretačním výkladu podobně jako Závadova 

autoritativní persuase k  receptivní činnosti čtenáře (… jež se skrývá, když ji hledáte, která se 

vynoří, když už zoufale odcházíte, která s objeví tam, kde byste se jí nejméně nadáli, která 

pohrdá místem, kde byste ji najisto očekávali.“469 ).  Ve skutečnosti je čtenář  v díle Zastavení  

kontaktován ještě vyšším počtem komunikátorů. Patří k nim dále  i  vydavatel na záložce, 

jehož kontakt se čtenářem probíhá neosobní formou a  formou přímého oslovení ve 

vydavatelském textu pod tiráží. Triáda  spisovatelů vymezuje společný prostor čtenářské 

sounáležitosti, v němž dochází ke společným receptivním postupům („… nacházíme řád…“, 

To vše sice už známe z předchozí Durychovy tvorby…“470, podpořeným citacemi i dalších 

autorit, jež se již neobracejí přímo ke čtenáři, ale k Durychovu dílu. V pozadí této scenerie 

pak stojí anonymní tvůrce záložkového textu – pravděpodobně nakladatel, jenž sleduje celé 

dění, které svým rámcem sekundárního knižního textu rozehrál („… jejich atmosféra se vnutí 

do čtenářova vědomí i nitra, slova básníka-prozaika jsou komponována do sevřeného tvaru, 

který provokuje čtenářovu fantazii.“471) a které i prostorově a tematicky vymezuje. Jádro 

komunikace se čtenářem se tedy odehrává v primárnímu textu „bližších“ paratextech, v nichž 

je primární interpretační funkce doslovu posilována vztahovým kontaktem čtenářsky 

přitažlivých osobností literárního světa.  

     Mluvčími čtenářské skupiny jsou nejen lidé žijící, ale i ti dávno již zemřelí. K. Čapek a 

E.M. Foerster jsou autorem „zvolenými“ mluvčími čtenářů, spisovatelskými autoritami, jež 

naznačují ideu Škvoreckého detektivního textu.  

 

 

 

                                                 
467 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, s. 320. 
468 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, s. 321. 
469 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, s. 323. 
470 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, 322-323. 
471 Durych, J.: Zastavení. Praha 1996, záložka. 
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  Mluvčí v úvodu 

 

Mluvčím, jež dokonce čtenáře vyzývá ke konkrétnímu činu, je i Stefan Zweig v prologu ke 

svému dílu: „Naprosto nepopírám význam hrdinských biografií, jež jsou s to rozšířit náš 

duševní obzor, stupňovat naši sílu a duchovně nás povznést…. Každodenně, vždy znovu se 

přesvědčujeme, že v podobné a často zločinné politické hře, které národy stále ještě s důvěrou 

svěřují své děti i svou budoucnost, nevyhrávají lidé mravně prozíraví, mužové neotřesitelných 

názorů, nýbrž že nad nimi vždy znovu vítězí profesionální hazardéři, jež nazýváme 

diplomaty… pokusme se  pro svou  sebeobranu odhalit za těmito silami lidi, a tím i 

nebezpečné tajemství jejich moci.“472Symetricky se o kontakt se čtenářem pokouší i autor 

doslovu Josef Polišenský („Považujeme-li člověka za politicky myslícího, když jde o 

jednotlivce, který chce vědomě ovlivnit věci tohoto světa, pak i nám dá dost práce zjistit 

politické zásady Fouchého.“473). Podobně jako Zweig v prologu kontaminuje Polišenský 

v epilogu formy kontaktu se čtenářem. Pro Zweiga jako autora primárního textu je zcela  

přirozené v předmluvě vystupovat sám za sebe, vysvětlovat čtenářům svoje záměry , a tím 

vytvořit z předmluvy vlastně začátek příběhu. Zweigův stylotvorný postup Polišenský 

přejímá, sám do textu vstupuje a jako jeden z mála se při vyjádření svých k Zweigovi 

protichůdných názorů neschovává za nečitelnou masu čtenářů,  byť o přízeň čtenáře v závěru 

prosí: „ Zweigův Fouché  má podle názoru autora těchto řádků právo na existenci a na tom 

nem,ůže nic změnit ani konfrontace jeho vyprávění s modernějšími informacemi. NebO´T 

autor románové biografie sleduje rovnoměrně „Dichtung“ i „Wahrheit“, um ělecké cíle i 

historickou skutečnost, a o tom, zde jeho dílo je úspěšné, rozhoduje souhra okolností, o nichž 

historik (J.Polišenský – pozn. L.M.) nemá o nic větší přehled než docela prostý čtenář.“ 474 

 

 

 

5.4. Neosobní forma 

 

     Komunikace mezi čtenářem a tvůrcem paratextu probíhá často i neosobní formou 

kontaktu. Vnímatel díla není oslovován ani zahrnován do pomyslné čtenářské obce spolu 

s tvůrcem sekundárního knižního textu, ale přesto je do komunikace vtahován, a to 

                                                 
472 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 10-11. 
473 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 245. 
474 Zweig, S.: Josef Fouché. Praha 1994, s. 246. 
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prostřednictvím svých vlastností, jež vyplývají ze čtenářského aktu. O příjemci textu mluví 

komunikátor jako o čtenáři, posluchači, členovi klubu či dokonce odběrateli dobré četby, 

případně jej pojmenovává ukazovacími zájmeny.  Komunikace probíhá nejčastěji v 3. osobě 

singuláru. 

     Přehled neosobní formy oslovení je uveden v další tabulce:: 

 

dílo  forma kontaktu perspektiva tvůrce paratextu paratext nakladatelství 

Durych čtenář dílo   záložka Mladá fronta 

Durych ten dílo Vladimír Justl doslov Mladá fronta 

Durych čtenář dílo Zina Trochová vydavatelská poznámka Mladá fronta 

Gellner čtenář   Vladimír Křivánek doslov Mladá fronta 

Gellner čtenář   Vladimír Křivánek doslov Mladá fronta 

Kabeš čtenář     záložka Mladá fronta 

Krchovský čtenář dílo Miroslav Balaštík doslov Host 

Mickiewicz čtenář   Vlasta Dvořáčková doslov Mladá fronta 

Simmel 

odběratelé 

dobré četby     nakladatelská reklama Knižní klub 

Simmel členové klubu     nakladatelská reklama Knižní klub 

Simmel čtenář dílo   záložka Knižní klub 

Slavík posluchač   Ivan Diviš čtenářská reflexe Host 

Škvorecký čtenář   E.M.Forster motto Mladá fronta 

Zweig čtenář   Josef Polišenský doslov Knižní klub 

  

     Čtenář zde ve většině případů zastupuje celou skupinu vnímatelů textu – konkrétních či 

anonymních, jež  byla nebo je dílem pozitivně zasažena („I tento román zaujal čtenáře 

v mnoha zemích“475, „… přes nadšené přijetí nemnoha básníkových uměleckých přátel až 

k úplnému a jednoznačnému přijetí u stále dalších generací čtenářů.“ 476 „Horlivým čtenářem 

Mickiewicze byl rovněž Karel Hynek Mácha: dělal si z četby výpisky, obdivoval jazyk a 

plynulost verše. Také Karel Jaromír Erben znal velmi podrobně Mickiewiczovo dílo, zejména 

vše, co navazovalo na lidovou tradici… A tak bychom mohli dlouho pokračovat – přes Hálka, 

Sabinu, Vrchlického, Čecha až k Zeyerovi a dalším.“477). Deskripce čtenářského ohlasu je zde 

spjata s přirozenou potřebností příjemcovy asimilace se skupinou vnímatelů díla. Ta je 

v druhé ukázce ještě prohloubena přítomností konkrétních názorových autorit a jejich 

                                                 
475 Simmel, J.M.: Mějte naději. Praha 1993, záložka. 
476 Gellner, F.: Teplo zhaslého pramene. Praha 1997, s. 127. 
477 Mickiewicz, A.: Balady a romance.Praha 1998, s. 158. 
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čtenářskými aktivitami. Kombinace obou postojů – mluvčího skupiny i čtenářské recepce 

významných autorit -  je patrná zvláště ve druhé ukázce a zesiluje účinek komunikace mezi 

tvůrcem textu, zde neanonymním, a čtenářem díla. 

     Lidské potřebnosti sounáležitosti využívá i propagační text nakladatelství Knižní klub, 

který láká své čtenáře do klubu, „který sdružuje desetitisíce odběratelů dobré četby“ 478, jimž 

je poskytována řada „výhod“  (např. barevný katalog s nabídkou nejzajímavějších titulů , 

knihy až domů,  knihy se slevou apod.). 

 

     Volba formy dialogu  tvůrce peritextu ( autora i nakladatele)  s potenciálním čtenářem je 

ovlivněna řadou faktorů – záměrem nakladatelství ( např. recepční,  ekonomický ), 

charakterem  primárního  textu, stanovením hypotetické cílové skupiny příjemce textu, typem 

knižního paratextu atp. Recipient je ve sledovaném souboru  knih   vsazen do role pasivního 

diváka, jenž je  v řadě případů tvůrcem knižního paratextu záměrně  řazen mezi čtenáře – 

znalce a je mu nabízena  možnost „sounáležitosti“ s významnými osobnostmi literární i 

mimoliterárního života. Pasivita čtenáře  je potvrzována i velmi častou rolí tvůrce peritextu 

jakožto mluvčího určité čtenářské skupiny, z níž je však obtížné se vymanit a recipientovi 

nezbývá než se ztotožnit s vyslovenými soudy a názory.  

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
478 Simmel, J.M.: Mějte naději. Praha 1993, s. 601. 
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Závěr 

 

     Zóna knižních paratextů knihy je prostorem, v němž se poprvé setkává čtenář díla a 

primární text. Tato chodba, jež spojuje vnější a vnitřní svět knihy, je zaplněna knize 

individuálním počtem peritextů, které nejen čtenáře informují o díle a vysvětlují  jednotlivé 

aspekty knihy (o autorovi, primárním textu, kontextu díla, nakladatelství, v němž kniha vyšla 

apod.), směrují příjemcovu recepci díla a zároveň se stávají jakousi „kontrolou“ té „správné“, 

ale především slovy G. Genetta recipienta lákají a vábí dovnitř knihy, tedy k textu samému. 

Poslední funkce patří k těm nejdůležitějším, neboť s ní je spjata úspěšnost či neúspěšnost 

knižního „obchodu“ , a tím i ekonomické situace nakladatelství. Svazky paratextů v díle jsou 

(či spíše z pohledu nakladatelského měly by být) tedy koncipovány tak, aby proces 

paratextualizace proběhl plně a kvalitně  a potenciální čtenář či kupec si „procházenou“479 

knihu zvolil. 

     Paratextové prostředí české nakladatelské produkce devadesátých let dvacátého století je 

v mnohém odlišné od  procesu paratextualizace v jiných evropských zemích.  Jednak je 

modulováno specifickou situací českého knižního trhu (změna společenského systému, 

uvolnění knižního trhu a jeho bouřlivý vývoj po roce 1989, vznik nových  a zánik stávajících 

nakladatelství, jež nejsou schopna se adaptovat na nové tržní podmínky devadesátých let, 

obrovský nárůst kvantity ročně vydávaných titulů, průnik zahraničního paratextového know-

how atd.), jednak je ovlivňována neexistencí teoretického konceptu paratextů v české literární 

vědě ( kromě Marešovy recenze Genettovy studie Seuils, která byla otištěna v  roce 1993  

v České literatuře, se další zmínky, byť poněkud v jiném kontextu,  objevily až v publikaci 

Hodrové … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století v roce 2001). Do celého 

procesu vstupuje i „hlad|“  českých čtenářů po dílech u nás nevydávaných autorů, ať již 

českých, tak i světových,  pronikající nová média (soukromé televize, internet), která 

významně „konkurují“ takovému tradičnímu nositeli informace, jakým je tištěná kniha, a 

etablující se nová disciplína u nás – marketing. Poslední desetiletí  nepotvrdilo mnohými 

avizovaný zánik tištěné knihy a počet vydávaných knih se koncem devadesátých let ustálil na 

počtu více než 3000 vydaných beletristických  knih ročně. 

     Snaha jednotlivých vydavatelství ekonomicky „přežít“ a dostatečně se „zabydlet“  na 

českém knižním trhu tedy vede k pozvolnému  nárůstu zejména nakladatelských peritextů 

                                                 
479 Zde jde o průchod chodbou knižních paratextů. 
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knihy (v řadě případů na úkor autorských) a  postupné profesionalizaci redakční práce  

nových nakladatelství, která se učí „vybavovat“ své knihy  takovými texty, které „umí“ 

účinněji komunikovat se svými čtenáři. Příkladem uvedených  nakladatelství jsou 

vydavatelství Argo a  Host, která v průběhu sledovaného desetiletí výrazně zvýšila počty 

přítomných peritextů ve svých knihách. Zcela výjimečným zjevem je v této oblasti 

Nakladatelství Ivo Železný, které již od počátku devadesátých let dokázalo skutečně pracovat 

s paratextovou komunikací (dokladem je ročně vydávaná více než tisícovka titulů) a své knihy 

opatřuje nejen nakladatelskými texty výrazně propagačního charakteru ( viz triviální literatura 

– Clausenová), ale do procesu paratextualizace se v případě potřeby snaží zapojit i samotného 

autora (Škvorecký). 

     V devadesátých letech dvacátého století tedy postupně dochází k ustálení modelu 

peritextového vybavení knihy, který je do určité míry ovlivňován  knižní paratextovou praxí 

zahraničních nakladatelství, i když  stále nejsou například dostatečně využívána exponovaná 

místa knihy (např. zadní strana obálky, výraznější označení edice), nejsou používány  některé 

formy knižních paratextů (např. referenční, až na výjimky autorská předmluva, doslov či 

poznámka) či  dokonce dochází spíše k útlumu autorské peritextové  komunikace se čtenářem. 

Vliv zahraničních autorů (především Vonneguta, případně i  Zweiga) a autorů devatenáctého 

století (Mácha, Němcová), zvyklých propagovat své knihy a více komunikovat se svým 

potenciálním čtenářem, případně mecenášem, není tedy  v devadesátých letech dvacátého 

století v produkci českých nakladatelství příliš patrný. 

     Trojí způsob výstavby peritextového vybavení knihy ( nový svazek peritextů, svazek  zcela 

se shodující s předchozím vydáním a svazek vrstvený) je uplatňován v české knižní produkci 

dle záměru jednotlivých nakladatelství. Nové peritexty se objevují především v knihách 

s poprvé vydávaným primárním textem nebo v opakovaných vydáních, která se chtějí odlišit 

od předchozích podob knihy, a to z důvodu marketingového ( např. Nakladatelství Ivo 

Železný), autorských práv ( např. Argo, Knižní klub) či zaměření  edice (např. komentovaná 

vydání knih Nakladatelství Lidové noviny). Stejné či vrstvené  peritexty se vyskytují u 

opakovaných vydáních knih téže edice ( Mladá fronta), a to především u knih čtenářsky 

úspěšných. Model vrstvení knižních paratextů upřednostňuje autorský peritext před 

nakladatelským a pretextový knižní paratext před posttextovým. V případě vrstvení stejných 

forem peritextů je kritériem vztahu podřízenosti prostorové umístění, tj. blízkost primárnímu 

textu. 

     V produkci českých nakladatelství devadesátých let dvacátého století dochází také 

k proměnám peritextů, a to autorského primárního textu v nakladatelský knižní paratext (ve 
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výborech  a posmrtně uspořádaných knihách) a naopak – nakladatelský peritext třetí osoby se  

postupem doby v další knize stal autorským primárním textem480 ( méně často - Šiktanc). 

V prvním případě takto nakladatel dosahuje vyšší „autenticity“ textu, v druhém případě jde o 

text spíše reflexívní s omezenou komunikační funkčností. 

     Nejvýznamnějšími formami knižního paratextu v produkci sledovaných nakladatelství jsou 

párové peritexty jméno autora a název knihy. Tomu odpovídá i jejich umístění 

v expononovaných místech (přední strana obálky, titulní list) knihy a několikeré opakování 

v dalším prostoru  knihy(předmluva, záložka, doslov, komentář, poznámka apod.). Vzájemný 

vztah dominance/submisivity je závislý na literárních i mimoliterárních faktorech, a to 

zejména na  typu primárního textu (název díla je dominantní u triviální literatury či titulů 

komunikativně příznakových), na poučenosti čtenářů („klasická“ dostatečně známá díla jsou 

ve vztahu ke jménu autora upřednostňována, naopak neznámé názvy  výborů  jsou 

„propagovány“ prostřednictvím jména autora), záměru edice (např. v tematicky zaměřené 

edici je dominantní jméno autora) či etablovanosti autora (dostatečně známé jméno se stává 

marketingově využitelnou značkou), předchozí epitextové praxi i dobových módních vlivech. 

     Z autorských textů jsou dále nejfrekventovanějšími peritexty pretextové povahy  -  motto a 

dedikace, a to zásluhou především autorů 19.století , autorů zahraničních a nakladatelských 

výborů děl. Věnování současných autorů jsou kratší a zaměřená na subjekt soukromého nebo 

literárního charakteru. Sounáležitost potenciálního příjemce textu s autoritou věnování či 

tvůrce motta je dalším propagačním aspektem knižní paratextové komunikace.  

     Z nakladatelských knižních paratextů je nejčastěji využívaným prostor obálky , a to 

především prostřednictvím tzv. záložkových textů na druhé a třetí straně obálky. Ve 

sledované  produkci českých nakladatelství  lze vystopovat určité tendence. Především jde o 

typizované umísťování jednotlivých typů obálkových textů do prostoru knihy, jež umožňuje 

čtenáři rychlou a bezpečnou  orientaci v prostoru knihy, a tím i úplnější proces 

paratextualizace. Druhá strana obálky je nejčastěji věnována textům o autorovi a o jeho díle, 

na třetí stranu jsou umisťovány informace o autorovi a další produkci nakladatelství, poslední 

strana obálky bývá obsazena údaji o primárním textu. Tyto texty mají významnou propagační 

hodnotu v knižní paratextové komunikaci, protože autor bývá nakladatelem vždy představen 

jako významná či zajímavá osobnost literárního světa, předkládané dílo je tímtéž subjektem  

hodnoceno jako dílo „mistrovské“ a je obklopeno dalšími „významnými“  díly vydanými 

v tomtéž nakladatelství. Dalšími tendencemi české peritextové komunikace  je 

                                                 
480 Zde nejsou zahrnuty  tzv. expertní texty. 
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minimalizované využívání některých typů obálkových textů (referenční, autorské apod.) a 

nízké využívání druhého nejexponovanějšího místa v knize, a to čtvrté strany obálky.  

     Jiným  frekventovaným typem knižních paratextů jsou texty propagační, jejichž systém je 

nejpropracovanější v knihách Nakladatelství Ivo Železný. Typickou párovou dvojicí je pak 

text-objednávka a text-další produkce nakladatelství. Ve sledované skupině knih je však 

poměrně vysoký počet těch knih, v jejichž prostoru  není jediný propagační a reklamní 

peritext. 

     Dalšími zřetelnými tendencemi české knižní produkce devadesátých let dvacátého století 

je submisivní role čtenáře a jeho plná podřízenost tvůrci knižního paratextu, výrazný nárůst 

vydávaných děl zařazených do nakladatelských edic, jejichž identické grafické zpracování je 

významným propagačním prvkem paratextové komunikace, postupná snaha o sjednocení 

působení svazku peritextů v knize, a to zejména vrstvením knižních paratextů i nabídnutí 

„užitku“ knihy recipientovi díla. 

     Přesto lze knižní paratextovou komunikaci  sledovaných nakladatelství hodnotit jako akt 

postupně se rozvíjející a opomíjející některé formy, jež jsou obvyklé v zahraničním procesu  

paratextualizace, zvyklém na vysoce konkurenční prostředí. Malá obsazenost čtvrté strany 

obálky, neexistence referenčních textů čtenářem akceptovatelného subjektu, vyšší míra 

autorské peritextové komunikace, příjemci žádaný soupis „podobných“ knih či další prvky 

vizualizace knihy jsou jen některými možnostmi budoucí české peritextové praxe.  
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