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KATEDRA BOHEMISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO 

V OLOMOUCI  

VE SPOLUPRÁCI  

S ÚSTAVEM PRO ČESKOU LITERATURU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, V. V. I., 

PŘIPRAVUJÍ  

1. CENOVOU BILANCI  

SEMINÁŘ NAD LITERÁRNÍMI DÍLY OCENĚNÝMI V ROCE 2013,  

JENŽ PROBĚHNE DNE 10. DUBNA 2014 NA FF UP V OLOMOUCI. 

 

Základním cílem tohoto semináře je důkladná analyticko-interpretační reflexe literárních děl, která 

získala v průběhu roku 2013 nějakou cenu, popřípadě čelné umístění v některé z literárních anket. 

Otázky o užitečnosti a potřebě udělování literárních cen v našich literárních kruzích během 

polistopadových let rezonovaly opakovaně a poměrně intenzivně. Skepse vůči množství nejrůznějších 

literárních soutěží, anket a ocenění, popřípadě vůči adekvátnosti zvolených laureátů či děl má 

nepochybně své racionální zdroje, na druhé straně tyto ceny fungují pro zájemce o současnou českou 

literaturu (a zejména ty zahraniční) jako jedny z prvních a základních signálů při výběru, kterým z mnoha 

nových titulů věnovat pozornost. V neposlední řadě patří registrace literárních ocenění k obligatorním 

položkám lexikografických příruček, honosí se jimi nejen samotní autoři, ale též nakladatelé je používají 

jako jeden z primárních marketingových (reklamních) nástrojů.  

Budiž zdůrazněno, že pořadatelům této akce nejde o iniciování žádné supervize rozhodování porot, 

nesměřujeme ani k reflektování mechanismů či vlivů podílejících se na jejich verdiktech, ale  

hodláme hlavně diskutovat o knihách, které upoutaly pozornost do té míry, že získaly některou z cen. 
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Jádro programu budou tvořit příspěvky vybraných odborníků z čelných domácích (popř. 

zahraničních) bohemistických pracovišť a také zástupců médií, která se sledování současné české 

literatury soustavně(-ji) věnují. Pro volbu konkrétních témat referátů mohou předem kontaktovaní 

účastníci semináře, ale i ti, kteří se přihlásí až na základě této pozvánky, využít Databázi literárních cen 

vytvořenou a doplňovanou zaměstnanci ÚČL AV ČR, v. v. i. (dostupná na webové adrese 

http://www.ucl.cas.cz/cs/databaze/databaze-literarnich-cen). Jak už samotný název Cenová bilance 

naznačuje, náš seminář se hodlá stát organickou součástí procesu vyhledávání a potvrzování hodnot 

současné české literatury s přímou návazností na První bilanci, tedy na akci pořádanou pokaždé v závěru 

roku Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a to od roku 2011. V této souvislosti se nabízí funkce 

jakési zpětné vazby – reflexe, která díla akcentovaná při prvním bilancování se posléze dočkala nějaké 

ceny a která nikoliv.  

Přestože výše zmíněná databáze vykazuje kolem sedmdesáti pěti nejrůznějších cen, je nanejvýš 

pravděpodobné, že některá z knih hodná ocenění a vydaná v letech 2012 či 2013 se žádného 

z nejrůznějších důvodů nedočkala. Naše Cenová bilance by měla své uplatnění najít i v této souvislosti, 

jelikož součástí programu bude též sekce Co porotám uniklo. Hlavní pozornost však nepochybně bude 

věnována dílům oceněným. Jak už bylo konstatováno, primárně sice nehodláme zpochybňovat 

oprávněnost či adekvátnost udělených cen, ale fakt, že nějaké dílo bylo oceněno, ještě neznamená, že je 

bezproblémové. Některé kvality zase mohou být odhaleny až po čase. Proto přivítáme, objeví-li se na 

našem semináři zejména příspěvky analyzující a interpretující daná díla už z odstupu, důkladněji, s větší 

hloubkou a pronikavostí, než dovolují laudatia či běžné recenze. Přivítáme rovněž příspěvky zohledňující 

nejrůznější kontexty.  

 Při této příležitosti ještě připomínáme, že problematika udělování cen má i svou teoretickou reflexi, 
koncentrovanou v českém prostředí prozatím v monografii Jamese F. Englishe Ekonomie prestiže – Ceny, 
vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Její český překlad (Brno 2012), který je doplněn obsáhlým přehledem 
domácích literárních cen a jejich historie, a to od samých počátků v době národního obrození až po současnost, 
připravili Pavel Janáček a Jiří Trávníček.  

 

 

http://www.ucl.cas.cz/cs/databaze/databaze-literarnich-cen
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Doufáme, že vás naše pozvánka zaujala a inspirovala do té míry, abychom se počátkem dubna 

v Olomouci na semináři mohli setkat a spolupodílet se na založení nové a produktivní tradice zdejší 

bohemistiky.  

 Program akce bude stanoven po uzávěrce předběžných přihlášek a následně bude rozeslán 

elektronickou poštou. Cestovné a ubytování si účastníci hradí sami, případně prostřednictvím vysílající 

organizace. O způsobu publikování příspěvků bude teprve rozhodnuto, usilujeme, aby to bylo formou 

akceptovanou RIVem.  

První ročník semináře je pořádán v rámci grantu Inovace bohemistických studií, který je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, tudíž nevybíráme 

konferenční poplatek.  

 

     

ing. Pavel Janáček, Ph.D.     prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. 

ředitel ÚČL AV ČR, v. v. i.     hlavní organizátor semináře  

 

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kožušníková (Petra.Kozusnikova@seznam.cz), KBH FF UP v Olomouci, 

Křížkovského 10, CZ 771 80 Olomouc  

 

V Olomouci 2014-01-22  

 


