
Knižní a nakladatelský trh 

Shrnutí přednášky 

19. 3. 2020 

Autor: Jan Vokřál 

 

Vybral jsem si přednášku v rámci projektu Na volné noze, kde Vít Šebor 

z nakladatelství Jan Melvil Publishing povídal o tom, jak se dělá úspěšná (e)kniha.1 

Nakladatelství Jan Melvil se zaměřuje na literaturu osobního rozvoje a celoživotního 

vzdělávání.2 Vít Šebor patří mezi spolumajitele nakladatelství. Svoji přednášku zaměřil 

především na lidi, kteří se chtějí stát spisovateli a částečně i nakladateli. Následující text se 

bude snažit shrnout Šeborovu přednášku a zároveň bude rozšířena o zdroje rozšiřující či 

dovysvětlující přednášené téma. 

Vít Šebor začal přednášku zmínkou o konkurenčním prostředí českého knižního trhu. 

Český národ nazval doslova národem vydavatelů. Konkurenční prostředí vládne však i na straně 

autorů. Nakladatelé jsou zavaleni rukopisy a musí nutně velkou část literárních pokusů 

odmítnout, protože český trh je poměrně malý, přičemž Šebor vychází ze sociologického 

hlediska, totiž počtu možných českých čtenářů. Přehled o stavu českého nakladatelského trhu 

můžete nalézt ve zprávě Svazu českých knihkupců a nakladatelů.3 Šebor poukazuje na beletrii 

jako na typ literatury, která vydělávý nejvíce, avšak upozorňuje, že hodně vydělá jen malé 

spektrum beletrie, ostatní beletristická díla zapadnout. Tento fenomén mi připomíná tzv. 

mocninný zákon. Více se o tomto statistickém zákoně můžete dočíst v článku Pavla Housera.4 

Dle Šebora je kniha komplexním a trvanlivým artefaktem. Tyto charakteristiky vedou Šeboru 

k přesvědčení, že právě díky nim je kniha velmi vhodným nástrojem předávání know-how. 

V další části přednášky se Šebora zaměřil na roli autora. Vyjmenoval kritéria, která si 

budoucí autor musí zvážit. Jedním z nejdůležitějších kritérií je dle Šebory schopnost autora říct 

něco důležitého, protože na straně potencionálního čtenáře nejde pouze o utracené peníze, ale 
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především o čtenářův čas, který je mnohem drahocennější.  Dále doporučuje budoucímu 

autorovi mít kolem sebe komunitu potencionálních čtenářů již předtím, než se rozhodne psát. 

Sociální bublina čtenářstva může dosti napomoci do začátků spisovatelské dráhy. Kritérium 

literárních schopností je samozřejmostí. Dle Šebora by měl budoucí autor mít zkušenosti se 

psaním minimálně alespoň nějakého blogu. Posledními kritérii je čas a vůle knihu dopsat. 

K problematice začátku spisovatelské kariéry mohu doporučit motivující knihu od Raye 

Bradburyho Zen a umění psát.5 Ve sbírce esejů Bradbury radí začínajícímu spisovateli, jak se 

pomocí řemeslné dřiny a zároveň radosti psát, vypracovat ke psaní úspěšných literárních textů. 

Vít Šebora se následně věnoval možnostem vydání knihy. Autor může knihu vydat 

u nakladatele, vlastním nákladem nebo vlastním nákladem s pomocí nakladatele. Každá 

z těchto možností má své plusy a zápory.  

Výhody svěření péče o vydání nakladateli spočívají v tom, že se můžete plně soustředit 

jenom na psaní, dostanete metodickou podporu nakladatele, nakladatel pomůže s prosazením 

knihy na trhu, a přitom nese téměř všechna finanční rizika. Nevýhody spatřuje Šebora v tlaku 

nakladatele na dopsání knihy, nakladatel může zasahovat do textu a výsledné grafické podoby 

knihy a autor si odnáší jen část zisku. Nakladateli můžete knihu poslat, až když ji máte celou 

napsanou, což je většinou příklad začínajících autorů. Tento způsob však nese značná rizika 

v odmítnutí nakladatelem, kdy přijde několik měsíců či let vniveč. Častější způsob je zaslání 

části textu a následná spolupráce s nakladatelem, je-li text přijatý. Výhody tohoto způsobu 

spočívají v nepsání do tzv. šuplíku, finanční záloze, sladění představy autora a nakladatele, 

pomoci během tvorby a někdy i v placení tzv. ghostwritera. Zmínka o ghostwriterovi mě značně 

překvapila, protože tento způsob autorství sám příliš neuznávám. Myslím, že záleží především 

na povaze literárního textu, jedná-li se o Literaturu, kdy styl je stejně důležitý jako myšlenkový 

obsah, nebo jedná-li se o tzv. non-fiction literaturu, kde jde často o myšlenkový obsah na úkor 

stylu. Pomoci někomu zformulovat myšlenky do např. sebe rozvojové knihy je dle mě ještě 

eticky snesitelné. Obhajobu ghostwritingu přináší blog Freelance Writing.6 Šebora doporučuje 

vybrat si správného nakladatele dle povahy vašeho díla, což znamená sledovat profilaci 

nakladatelství a možnost vaší knihy prosadit se v politice nakladatele. Pozor musíte dávat také 

na licenční smlouvu a sledovat, zda procenta z prodeje pochází z doporučené knižní ceny či 
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celkových tržeb. Samozřejmostí je pohlídat si dobu, na jakou licenci nakladateli poskytujete. 

Většinou se jedná o pět let.  

Dalším způsobem, jak dostat knihu mezi čtenáře, je vydání vlastním nákladem. Výhody 

tohoto postupu spočívají v kontrole nad obsahem, nedělením se o zisk, možností upoutat 

nakladatele. Nevýhody tkví v práci s prosazením knihy na trhu, výrobních nákladech, potřebou 

sehnat si lidi ke konzultaci obsahu knihy i finančních záležitostí, problémové distribuci. Vydání 

vlastním nákladem s asistencí leží někde mezi těmito dvěma směry publikace vaší knihy. 

Asistent, tedy nakladatel, si bere část zisku, zároveň máte pořád volnější ruku při psaní. Přehled 

self-publishing platforem můžete nalézt například zde.7 

  V přednášce také byla zmíněna problematika e-knih a audioknih. Dle Šebory jsou 

náklady na výrobu e-knihy menší, snadněji probíhá maloprodej a existují i prodejní platformy 

pro e-knihy (např. Palmknihy, Apple Books, Wooky). Nevýhodou je především to, že e-knihy 

čelí problému nelegálního stahování. Doporučením Šebory pro nakladatele e-knih je najmout 

si společnost pro monitorování pirátských uložišť. Další nevýhodou e-knih je menší prestiž 

vydání oproti tištěné knize, k čemuž vede nešťastné uvažování, že elektronickou knihu přece 

může vydat každý, malý podíl na ČR trhu a demografická omezenost čtenářstva. E-knihy čte 

především mladší generace. U audioknih jsou charakteristiky podobné, avšak navíc se jedná 

ještě o menší trh než u e-knih. 

 Poslední blok přednášky se zabýval procesem vzniku knihy. Šebora se zaměřil na rady 

ohledně psaní. Mezi zmíněné rady patří např. radost z tvorby, sebedisciplína a organizace času, 

autorské sprinty, využívat retreatu (více o retreatu jako o pracovním místě v článku na portálu 

Na volné noze8), stanovit osnovu knihy, nezačínat úvodem, „neladit“ každé písmenko, nedávat 

číst blízkým, najít si oponenta, s nímž budete konzultovat napsané kapitoly či bloky textu. 

Šebora zároveň při psaní non-fiction literatury doporučuje využívat mikropříběhů na začátku 

a konci dané kapitoly, kde bude odhalen jejich smysl. Další radou je nepsat strojeně a být 

konkrétní, čímž Šebora upozorňuje na příliš abstraktní psaní, které může odvést od 

emocionálního apelu na čtenáře. Poté Šebora ve zkratce zmínil řetězec celého procesu psaní od 

spolupráce s redaktorem, dopsáním, sazbou, korekturou s možnou supervizí (posledním 

schválením před tiskem), tiskem až po distribuci do prodejen. V tomto procesu je zahrnuto 
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i přidělení ISBN a kódu EAN, který je u knih shodný s mezinárodním identifikačním číslem 

knihy. K této problematice existuje přehledné české pojednání Vladimíra Pistoriuse.9 Na závěr 

Šebora zpochybnil tzv. šeptandu (propagaci z úst do úst). Marketéři se mají dle Šebory zaměřit 

spíše na internetové influencery, protože viralita knihy vzniká především sledováním vysoce 

známého jedince. Šeptanda je spíše vedlejším produktem shlédnutí influencerova videa. 

 Přednáška byla pro mě velmi zajímavá a v mnoha ohledech obohacující. I když nejsem 

velkým fanouškem seberozvojové literatury a ani si nemyslím, že se psaní Literatury lze naučit 

sledováním určitých pouček, myslím, že pro váhajícího literáta má smysl snaha ukotvit si 

základní principy psaní. Proces tvorby non-fiction literatury se zcela určitě liší od Literatury 

jako uměleckého splynutí obsahu a stylu, a proto si myslím, že míněné rady se hodí spíše prvé 

snaze o tvorbu. Přednáška poskytuje přehledné nahlédnutí do knižních tržních vztahů, což 

považuji za její největší přínos pro mě osobně. 
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