
Literatura pro 
mládež není hloupá!

aneb společenská témata v young adult 
literatuře

RADEK BLAŽEK



CO SI LIDÉ MYSLÍ 
O LITERATUŘE PRO 

MLÁDEŽ?



“Hloupá romantika.”



“Zase čteš něco o upírech a 
vlkodlacích?”



“Nějaká bezduchá akčňárna...”



“Lepší, než kdyby brala drogy...”



OBČAS JE KRITIKA 
OPRÁVNĚNÁ!



ĎÁBLŮV ADVOKÁT:
• Knihy musí vydělávat 

peníze

• Knihy jako únik z reality

• I brakové knihy mohou 
mladé lidi nadchnout pro 
čtení

• Čtení rozvíjí myšlení, 
fantazii a gramatiku, i 
když je příběh špatný



I literatura pro mládež 
může být kvalitní!



PROČ JE TO DŮLEŽITÉ:

• čtenáři vidí, že nejsou sami, kdo má problém

• že je v pořádku být jiný

• že je v pořádku požádat o pomoc

• skrze postavu můžou vypozorovat, jak se zachovat v 
určitých situacích

• diagnostikovat problém u sebe či u někoho blízkého



HISTORIE LITERATURY PRO MLÁDEŽ
• Velký trend od začátku 21. 

století

• Strach z toho, že děti nečtou, a 
zároveň fenomenální úspěch 
Harryho Pottera a Stmívání

• Rodiče jsou ochotni víc utratit 
za knihy - nakladatelé jsou víc 
ochotni experimentovat

• Skrze nová média se čtenáři 
mohou sdružovat a bavit o 
knihách



HISTORIE LITERATURY PRO MLÁDEŽ

• Ale samozřejmě již dlouhá 
tradice před trendem 
“young adult”

• Enid Blytonová, 

• Mark Twain

• Robert Louis Stevenson

• Jaroslav Foglar

• Vojtěch Steklač



YOUNG ADULT NAKLADATELSTVÍ 
V ČESKU



YOLI

• založeno 2014 (po 
úspěhu Hvězdy nám 
nepřály)

• Euromedia

• cca 30 titulů ročně

• John Green

• Colleen Hooverová

• Becky Albertalli



CooBoo

• Založeno 2009

• Albatrosmedia

• cca 60 titulů ročně

• Sarah J. Maasová

• Kiera Cassová

• Adam Silvera



#booklab King Cool

• Založeno 2018

• Knihy Dobrovský

• Cca 20 titulů ročně

• Nový na trhu

• Založeno 2017

• Slovart

• Cca 30 titulů ročně

• Cassandra Clareová

• Patrik Ness



TÉMATA

• Někdy se prolínají

• Např. Třináctkrát proto -
téma sebevraždy, šikany 
i znásilnění

• Ačkoliv největší trendy 
víceméně stejné všude na 
světě, úspěch knih napříč 
zeměmi se může lišit!

• V Česku momentálně 
nejpopulárnější LGBT 
tematika

• V Rusku by některé ani 
nemohly vyjít!



FYZICKÁ NEMOC









PSYCHICKÁ NEMOC











KVÍZOVÁ OTÁZKA!



Jakou nemocí trpí 
hrdinové románu 
Pět kroků od sebe?



ŠIKANA









HOMOSEXUALITA











NEOPĚTOVANÁ LÁSKA









KVÍZOVÁ OTÁZKA!



Jak se jmenuje 
úspěšný román s 

LGBT tematikou od 
českého autora?



VÁLKA









SMRT













DALŠÍ KNIHY, KTERÉ STOJÍ 
ZA VAŠI POZORNOST



RASISMUS



ZNEUŽÍVÁNÍ



TĚHOTENSTVÍ



JMÉNA, KTERÁ STOJÍ ZA TO ZNÁT

• John Green

• Colleen Hooverová

• Becky Albertalli

• Gayle Formanová

• Ruta Sepetysová

• Neal Shusterman



KVÍZOVÁ OTÁZKA!



YA román s tematikou 
rasismu se jmenuje...?



Děkuji za pozornost!

blazek.radek@euromedia.cz


