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Úvod 

 

Zdá se, že básnictví vůbec vzniklo asi ze dvou příčin, a to přirozených. Neboť předně 

jest napodobování lidem vrozeno od malička, a tím se právě liší člověk od ostatních 

živočichů, že si libuje v napodobování a že si osvojuje první poznatky napodobováním. 

Mimo to všichni se radují z napodobování. Důkazem toho jest, co se jeví při dílech 

uměleckých: některé věci neradi vidíme ve skutečnosti, ale obrazy jejich s největší 

podrobností provedení rádi pozorujeme, jako vyobrazení zvířat nejopovrženějších a 

mrtvol. Toho příčina jest, že poznávání jest nejenom filosofům nejpříjemnější, nýbrž 

právě tak i ostatním lidem, ale ovšem tito mají na něm účast jen na krátko.1 

Aristotelés, Poetika 

 

Následující text bude snahou o představení tématu literatury fikce a její 

hodnoty při poznávání skutečnosti. Prvním naším důležitým vymezením bude rozdíl 

mezi literaturou fikce a literaturou věcnou.2 Poté se zaměříme na argumentaci ve 

prospěch přínosu fikce ve smyslu jejího informativního potencionálu. Částečně se 

ohlédneme do historie studie literatury fikce v oblasti informačních věd a knihovnictví 

a rozkolu mezi dvěma kulturami. Příspěvek bude končit přehledem zahraničních 

přístupů v indexaci a klasifikaci beletrie a zhodnocením přínosu aplikování stejných 

či podobných postupů v prostředí českého knihovnictví.  

 

Rozdíl mezi literaturou fikce a faktu 

Literatura fikce nebo též beletrie je v České terminologické databázi 

knihovnictví a informačních věd definována následovně: 

Souhrnný pojem pro prozaická, básnická a dramatická umělecká díla.3 

 

1 ARISTOTELÉS. Poetika. Přeložil František GROH. Praha: Gryf, 1993, s. 11. ISBN 80-85829-01-0. 
2 Literaturou věcnou rozumíme jakoukoliv literaturu kromě umělecké např. vědecké, populárně-naučné 

publikace, publicistické texty, příručky apod. V textu považujeme literaturu věcnou a literaturu faktu za 

synonyma. 
3 MATUŠÍK, Zdeněk. Beletrie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační 

vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2020-01-13]. Dostupné 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000952&local_base=KTD 

 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000952&local_base=KTD
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Toto definování nám tedy sděluje, že beletrie je souhrnem několika literárních 

druhů umělecké práce. Definice nám však nesděluje rozdíl mezi beletrií a věcnou 

literaturou. V encyklopedii Britannica nacházíme tuto definici beletrie: 

Beletrie (fikce), literatura vytvořená na základě imaginace, není prezentována jako 

fakt, ačkoli může být založena na skutečném příběhu nebo situaci. Druhy literatury v 

žánru beletrie zahrnují román, povídku a novelu. Slovo je z latiny fictiō, „akt výroby, 

tvarování nebo formování“.4 

Za nejdůležitější pojem v dané definici pokládáme imaginaci. Autor beletrie 

tvoří pomocí své imaginace a není omezen tím, co bylo, ale co by dle něj být mohlo. 

Tvořit beletrii znamená podstupovat akt tvoření, jenž není plně závislý na aktuálních 

událostech ve smyslu jejich historického odehrání, nýbrž na jejich možném nastání. 

V Aristotelově Poetice se dočítáme: Z toho, co bylo řečeno, jest také patrno, že není 

úkolem básníkovým předváděti, co se stalo, nýbrž co by se státi mohlo, t. j. věci možné 

podle pravdě podobnosti nebo nutnosti. Neboť dějepisec a básník neliší se tím, že jeden 

vypravuje ve verších a druhý v próse - neboť bylo by možno dějiny Herodotovy převésti 

do veršů a nicméně byl by to druh dějin, ať ve verši anebo bez veršů - ale tím se liší, 

že jeden předvádí to, co se stalo, druhý to, co by se státi mohlo.5 

Aristotelés tvrdí, že umění je druh nápodoby reality (viz. motto v úvodu 

článku). Tento koncept se nazývá mimésis a je klíčovým faktorem při zvažování 

informativní složky beletrie. Jeho důležitost bude připomenuta v následující sekci, 

předtím se ještě podíváme na příspěvek k problematice rozdělení literatury fikce 

a faktu, kterou ve svém článku přináší Derek Matravers.  

Matravers nejprve zmiňuje dva různé současné přístupy ve filosofii literatury 

k oddělení beletrie od literatury faktu. Prvním z nich je přístup Kendalla Waltona 

v knize Mimesis as make-belief. Walton tvrdí, že literatura fikce vytváří předstíranou 

víru (make-belief) u čtenáře a nevede k akci ve čtenářově skutečnosti, zatímco 

literatura faktu je založena na víře (belief), která může vést ke konání v realitě. 

Matravers k tomuto rozdělení uvádí následující příklady. V literatuře faktu vede víra 

 

4 The Editors of Encyclopaedia Britannica. Fiction. Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia 

Britannica, inc., 17. ledna 2019 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z: https://www.britannica.com/art/fiction-

literature 

5 ARISTOTELÉS. Poetika. Přeložil František GROH. Praha: Gryf, 1993, s. 22. ISBN 80-85829-01-0. 

 

https://www.britannica.com/art/fiction-literature
https://www.britannica.com/art/fiction-literature
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k tomu, že čtenář, který čte o hladomoru v Africe, na základě přečteného textu podpoří 

charitativní organizaci. Příkladem předstírané víry je například sledování filmového 

Drákuly v kině. Divák nemá skutečnou víru v Drákulu, kdyby ano, asi by z kina musel 

s hrůzou utéct.6 Toto rozdělení ale dle Matraverse neobstojí, protože i fikce může vést 

k činům, jelikož psychologický efekt na čtenáře může mít stejný, a tento efekt může 

vést například k nápodobě literatury, tj. jakémusi inverznímu mimésis.7 

Druhým přístupem je „princip neprůhlednosti“ Petera Lamarqueho. Tento 

přístup využívá metafory průhledného okna a vitráže, kde literatura faktu je ono 

průhledné okno, které umožňuje čtenáři neustále vidět za text samotný a srovnávat ho 

s aktuálním světem, zatímco literatura fikce je vitráží, kde čtenář má být pohlcen 

estetickým účinkem textu a nehledět na rozpory s realitou. Cílem dobré literatury faktu 

je přenos informací, naopak literatura fikce je dobrá tehdy, když se čtenář ponoří do 

děje a užije si jej nezávisle na pravdivosti předkládaných tvrzení. Matravers však 

s tímto rozdělením na základě transparentnosti nesouhlasí. Esteticky pohlcující může 

být i filosofická kniha, stejně tak biografie, a tak hledisko „ponoření se do děje“ je dle 

Matraverse nedostačující. Jediné přijatelné hledisko shledává v tom, že literatura fikce 

není na rozdíl od faktuální literatury vázaná na skutečnost. Autor beletrie si do svého 

tvoření nenese závazek skutečně se odehraných událostí.8 

 Z předchozího vyplývá, že rozhodujícím aspektem rozlišení literární fikce 

a faktu je svoboda autorské imaginace. Tato možnost subjektivní tvorby by ale neměla 

vést k přesvědčení, že literární fikce nemá své místo na poli lidského poznávání. 

Postavíme-li své tvrzení na tom, že literatura fikce je nápodobou aktuálního světa, pak 

by bylo vhodné prozkoumat, do jaké míry nás ona nápodoba, i když jako neúplný a 

nepřesný model skutečnosti, může informovat o realitě. V následující sekci 

vysvětlíme, jak souvisí koncept mimésis s tvrzením o informační hodnotě fikce. 

 
6 MATRAVERS, Derek. Recent philosophy and the fiction/non-fiction distinction. Collection [online]. 

2018, 37(2), 93-96 [cit. 2019-12-12]. ISSN 25149326. Dostupné z: https://doi.org/10.1108/CC-07-

2017-0031 
7 ČEŠKA, Jakub. Proliferační efekty fikce: napodobování literatury jako motivační princip lidského 

jednání. Česká literatura [online]. 2013, 61(4), 523-545 [cit. 2020-01-15]. ISSN 00090468. Dostupné 

z: https://www.jstor.org/stable/42688007 
8 MATRAVERS, Derek. Recent philosophy and the fiction/non-fiction distinction. Collection [online]. 

2018, 37(2), 93-96 [cit. 2019-12-12]. ISSN 25149326. Dostupné z: https://doi.org/10.1108/CC-07-

2017-0031 

https://doi.org/10.1108/CC-07-2017-0031
https://doi.org/10.1108/CC-07-2017-0031
https://www.jstor.org/stable/42688007
https://doi.org/10.1108/CC-07-2017-0031
https://doi.org/10.1108/CC-07-2017-0031
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Literatura fikce jako prostředek poznání 

 V předchozí části textu jsme se zmínili o konceptu nápodoby (mimésis) a jeho 

souvislosti s literární fikcí. Chceme-li literární fikci přiřknout informativní potenciál, 

je důležité tento druh umění chápat jako sdělení v podobě nápodoby skutečnosti nebo 

přinejmenším jako nápomocný prostředek pro poznávání skutečnosti. Sdělení samotné 

v této perspektivě neinformuje o tom, jak věci jsou, ale jak by být mohly, a z toho také 

vyplývá, že neklademe při komparaci požadavek na úplnost a správnost všech 

předložených tvrzení v rámci světa, který nám literární fikce zprostředkovává, a světa 

našeho vlastního bytí. Prvně je však důležité si definovat pojem informace. Zde 

budeme vycházet z pojetí informace, jak je pojednána z hlediska kritického realismu 

Jiřího Stodoly. Informace jsou data, která 1) mají potenciál vést nebo 2) aktuálně 

vedou k vytvoření znalosti.9 

 Ve světle předchozího uvedení pojmu informace jako dat vedoucích aktuálně 

či potencionálně ke znalosti se můžeme opět obrátit k otázce, zda beletrie informace 

obsahuje. Může-li literatura fikce ke znalosti vést, pak zjevně musí obsahovat 

i informace a mít tedy informativní potenciál.  

Gordon Graham ve své knize Filosofie umění zkoumá, co utváří hodnotu 

umění. První z možných hodnot je aspekt požitku z umění. Dle Grahama však není 

požitek z umění hlavním důvodem pro uznávání důležitosti umění ve společnosti. 

Požitky z krásy poskytují i jiné druhy artefaktů než umělecké, a nejen artefakty, ale i 

přírodní scenérie může být zdrojem estetického požitku. Ani požitek ze hry, které 

umění vytváří mezi autorem a příjemcem uměleckého díla není zdrojem hodnoty 

umění. Dalším zkoumaným aspektem umění a její hodnoty je přínos v podobě emocí, 

které umění poskytuje svému obecenstvu. Avšak ani v emocích tzv. expresivismu, 

nenachází Graham fundamentální hodnotu umění. Pokud jde o emoce, vnímá jejich 

důležitost v umění v porozumění emocím, ale ne v jejich přímém působení. Třetím 

způsobem, kterým lze nahlížet na hodnotu umění, je nahlížení jako na prostředek 

rozšíření poznání. Graham předkládá ke zvážení tzv. estetický kognitivismus a tvrdí, 

 

9 STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních 

paradigmat informační vědy. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, s. 64. Spisy 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8011-9. Dostupné také z: 

http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/134797 

 

http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/134797
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že právě schopnost umění osvětlovat lidskou zkušenost, tedy nahlížet na nějaké 

konkrétní prožívání světa z nové perspektivy, je přínosem umění k lidskému poznání. 

Z tohoto důvodu je také umění ceněno nejvíce, přičemž se nevylučuje ani estetický 

požitek ani emocionální přínos. Umění obsahuje více hodnot, ale právě kvůli 

prohlubování poznání staví společnost umění vedle vědy na piedestal důležitosti.10 

 Graham se poté věnuje různým druhům umění. Pro naši argumentaci je 

nejdůležitější ta část jeho knihy, která se zabývá literaturou jako prostředkem poznání. 

K literatuře Graham poznamenává:  

Neboť ve velké imaginativní literatuře mohou být prostředky poezie, prózy a dramatu 

zvládnuty tak, že nejen potěší a pobaví, ale také vytvoří obrazy, jejichž prostřednictvím 

je čtenáři umožněno lepší pochopení lidské zkušenosti.11  

Literatura navíc dle Grahama nejkomplexněji umožňuje zkoumat vnitřní život, a tím 

se vyhraňuje oproti jiným druhům umění jako je architektura, malířství či hudba.12 

 Tímto bychom rádi uzavřeli argumentaci ve prospěch uznání informativního 

potencionálu literatury fikce. Rádi bychom však ještě uvedli některá empirická zjištění 

a možná i dovysvětlili, jaký typ poznání nám fikce umožňuje. Usherwood a Toyne 

zkoumali hodnotu a dopad imaginativní literatury na čtenáře v oblasti britských 

veřejných knihoven. Jejich hlavní otázkou byla motivace ke čtení tohoto druhu 

literatury. Jedno ze zjištění byla čtenářská potřeba eskapismu, úniku z bezprostřední 

čtenářovi reality, avšak čtenářův život po „návratu“ z fikčního světa je oním čtením 

transformován, což vyvrací stereotypní pohled na čtenáře jako na někoho, kdo je 

introvertní a neschopen participace ve společnosti. Čtení fikce dle výsledků studie 

stimuluje osobní rozvoj, empatii, rozvoj čtení a jazykových dovedností a uděluje lekci 

o světě, která sice není primárním důvodem ke čtení literatury fikce, ale je získávána 

jaksi mimochodem serendipitou. Čtení imaginativní literatury je považováno za 

speciální aktivitu, která napomáhá uspokojovat různorodé potřeby. Slovy 

výzkumníků:  

 

10 GRAHAM, Gordon. Filosofie umění. Brno: Barrister & Principal, 2000, s. 11-88. Studium. ISBN 80-

85947-53-6. 

11 Tamtéž, s. 172-173 
12 Tamtéž, s. 174 
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„… fikční díla přispívají k procesu učení a mohou poskytnout lepší pochopení situací, 

událostí nebo emocí, než by mohly být pochopeny pouze skrze fakta samotná.“13 

 Výzkumníci z Taiwanu se zaměřili na účinky literární fikce v biblioterapii. 

Zjistili, že účinky léčit či pomáhat zvládat stres a složité emoční situace se liší dle 

literárních žánrů. Výsledky však potvrzují, že literatura fikce může poskytovat 

informace, jak daný emoční problém vyřešit.14 Další studie se zabývala tím, jak jsou 

informace i misinformace (tedy nesprávná tvrzení) z literární fikce používány čtenáři 

při následujících znalostních testech. Výsledky výzkumu poukazují na riziko při čtení 

fikce, totiž čtenáři přejímají z literatury fikce nejen správná tvrzení, tedy informace, 

ale i misinformace.15 Podobný výzkum provedený o dva roky později poukazuje na 

skutečnost, že spoléhání se na pravdivost konkrétního tvrzení ve fikčním příběhu 

ovlivňuje čtený žánr textu.16 

 Uvedené výzkumy poukazují na různorodost poznání, které literatura fikce 

umožňuje. Na jedné straně se dá uvažovat o zprostředkování informací o světě, 

zároveň fikce má schopnost informovat i o vnitřních stavech čtenáře, kterému 

umožňuje pochopit jeho emoční problémy, tedy jedná se i o poznání sebe samého. 

Další uvedené studie varují před bezhlavým spolehnutím se na pravdivost informací 

poskytovaných fikcí. Uvědomujeme si, že literatura fikce jako informační zdroj musí 

podléhat neméně kritickému postoji jako kterýkoli jiný informační zdroj a zásady 

informační gramotnosti se tedy uplatní i při ověřování informací z literatury fikce. 

  

 
13 USHERWOOD, Robert C. a Jackie TOYNE. The value and impact of reading imaginative 

literature. Journal of Librarianship & Information Science [online]. 2002, 34(1), 33-41 [cit. 2019-12-

12]. ISSN 09610006. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/096100060203400104  

Pozn.: překlad autora u cizojazyčných zdrojů, pokud není uvedeno jinak. 
14 SHEIN, Chen Su-May a Pi-Fen Chang CHIEN. A Study on Emotional Healing Efficacy of Fiction 

for Undergraduate. Journal of Educational Media & Library Sciences [online]. 2013, 51(2), 323-331 

[cit. 2020-01-09]. ISSN 1013090X. Dostupné z: 

https://doi.org/10.6120/JoEMLS.2013.512/0595.RS.AM 
15 BUTLER, Andrew C., Nancy A. DENNIS a Elizabeth J. MARSH. Inferring facts from fiction: 

Reading correct and incorrect information affects memory for related information. Memory [online]. 

2012, 20(5), 487-498 [cit. 2019-12-12]. ISSN 09658211. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/09658211.2012.682067 
16 RAPP, David N., Scott R. HINZE, Daniel G. SLATEN a William S. HORTON. Amazing stories: 

Acquiring and avoiding inaccurate information from fiction. Discourse Processes [online]. 

2014, 51(1-2), 50-74 [cit. 2019-12-12]. ISSN 0163853X. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/0163853X.2013.855048 

https://doi.org/10.1177/096100060203400104
https://doi.org/10.6120/JoEMLS.2013.512/0595.RS.AM
https://doi.org/10.1080/09658211.2012.682067
https://doi.org/10.1080/0163853X.2013.855048
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Role informační vědy a knihovnictví  

 Předně shrneme důvody, proč považovat literaturu fikce za zdroj informací. 

Argumentace se opírala o koncept mimésis, který nám říká, že literatura je nápodobou 

skutečnosti a poznávání této skutečnosti poté může být uskutečňováno skrze 

informace poskytnuté při čtení beletrie. Vztah fikce-realita je podmiňován vztahem 

realita-fikce. Literatura fikce je v tomto pojetí médiem, do něhož je poznání o realitě 

vkládáno autorem a zpětně může být vyzískáno čtenářem. O povaze a překážkách, 

který tento vztah určuje, musí být pojednáno více, ale v rámci našeho textu se smíříme 

s tímto vymezením. Nakonec upozorňujeme, že díky povaze fikce samotné, nelze 

uvažovat o nekritickém přístupu ke zprostředkovaným informacím. Český literární 

vědec Češka tvrdí, že literatura fikce má manipulativní potenciál. Fikční příběhy 

vyžadují suspenzi racionality, a v důsledku toho může čtenář nekriticky přistoupit 

k předkládaným tvrzením a důvěřovat jim jako pravdivým obrazům skutečnosti.17  

 V důsledku tohoto rizika však nelze literaturu fikce zavrhnout pouze jako zdroj 

zábavy, ale s důrazem na zmíněné riziko uvažovat o její potenciální informativnosti. 

Role informační vědy a knihovnictví si představíme odděleně, protože obě jsou pořád 

chápany jako oddělené disciplíny, i když si myslíme, že toto rozdělení je spíše 

nešťastné. Broussard a Doty upozorňují na zanedbání studie literární fikce v oblasti 

informačního chování. Fikce je informativní, a máme-li studovat lidské informační 

chování v celé jeho komplexnosti, musíme věnovat dostatečnou pozornost též studii 

informačního přínosu literatury fikce. Důvody pro nestudování literární fikce 

informační vědou vidí autoři hned v několika příčinách. První z nich je striktní 

rozdělení mezi fikcí a fakty, dále zmiňují maskulinitu informační vědy, která spočívá 

v zaměření na technické problémy a zájem o profesní scénu, zatímco aktivity 

prováděné v domácnosti a řazené do volnočasových aktivit spadají do ženské 

kategorie, a jelikož se v historické perspektivě snažila informační věda oddělit od 

feminizovaného knihovnictví, vymezila se i vůči studiu beletrie. Zájem od 

Shannových dob o přenos a technickou stránku informace vedl k odmítnutí jiného typu 

informací jako jsou například informace napomáhající k poznání mezilidských vztahů, 

 

17 ČEŠKA, Jakub. Proliferační efekty fikce: napodobování literatura jako motivační princip lidského 

jednání. Česká literatura [online]. 2013, 61(4), 523-545 [cit. 2020-01-15]. ISSN 00090468. Dostupné 

z: https://www.jstor.org/stable/42688007 
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odlišných kultur, sociálních norem nebo sebepoznání. Jak jsme již uvedli dříve, právě 

tento typ poznání nám může beletrie nabídnout. Broussard a Doty se doporučují 

zaměřit při studiu informace i na tuto oblast lidského společenství, což může obohatit 

jiné vědy, které literaturu fikce studií, ale stejně tak i informační vědu samotnou.18 

 Tuto propast mezi knihovníky a informačními vědci můžeme vnímat i v daleko 

širším měřítku. Propast, o které zde píšeme může být důsledkem dalekosáhlejšího jevu 

nazvaného C. P. Snowem v roce 1959 jako problém dvou kultur.  Jedná se o existenci 

propasti vzájemného nepochopení mezi literárními intelektuály na jedné straně a 

exaktními vědci na straně druhé. Humanitně zaměření vědci (např. literární vědci) se 

nedokážou bavit s vědci exaktními (např. fyziky) a vice versa. Tato propast vytváří 

ochuzení prvé i druhé skupiny, a právě tato propast mezi humanitními a exaktními 

vědci může být překážkou v řešení celospolečenských problémů.19 

 Avšak věříme, že současný zájem humanitních věd o transformaci do tzv. 

digital humanities je snahou zúžit tuto propast. Prostor, kde vnímáme to, že dochází 

k propojení zájmu knihovníků a informačních vědců, je oblast organizace znalostí. 

Role knihoven v indexaci a klasifikaci beletrie je zřejmá, proto se teď zaměříme na 

tuto oblast. 

 Beletrie je podstatnou součástí fondu veřejných knihoven, avšak podíváme-li 

se na to, jak je beletrie v České republice indexována, zjistíme, že na rozdíl od popisu 

literatury faktu se věcný popis (tedy o čem kniha je) omezuje na žánr a případně 

zařazení v rámci národních literatur a století. Nedá se mluvit o národní strategii popisu 

beletrie, ať již strategií myslíme společný tezaurus pro popis fikce nebo využití 

předmětových hesel. Uvedli jsme, že literatura fikce má také poznávací hodnotu a je 

zarážející, že věcný popis fikce v katalozích je nedostatečný. Nechceme tvrdit, že není 

třeba zcela jasně odlišovat literaturu fikce od faktu, ale odlišování nemusí probíhat na 

úkor opomíjení věcného popisu. Jak uvádí Robert Hauptman na příkladu románu 

Trumana Capoteho Chladnokrevně, i přes to, že se jedná o velmi důvěryhodné podání 

 

18 DOTY, Philip a Ramona BROUSSARD. Fiction as informative and its implications for information 

science theory. Proceedings of the Association for Information Science [online]. 2017, 54(1), 61-70 [cit. 

2019-12-12]. ISSN 23739231. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/pra2.2017.14505401008 

19 SNOW, C. P. The Two Culteres. The Rede Lecture, 1959 [online]. Cambridge University Press, 1959 

[cit. 2020-01-13]. Dostupné z: http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/2cultures/Rede-lecture-2-

cultures.pdf 

 

https://doi.org/10.1002/pra2.2017.14505401008
http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/2cultures/Rede-lecture-2-cultures.pdf
http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/2cultures/Rede-lecture-2-cultures.pdf


9 

 

skutečných událostí, pořád je to román a v rámci něho je možné odchylovat se od 

reality, a v důsledku toho není možné stavět ho na stejnou úroveň zachycení reality 

jako například soudní přepisy vztahující se k dané události.20 Věcný popis beletrie lze 

uskutečnit aniž by došlo k promíchání fikce s fakty a subjektivita umění, kterou lze 

argumentovat proti snaze o objektivní popis beletrie není dostatečným důvodem se 

o hlubší indexaci nepokusit, navíc pokud se můžeme inspirovat zahraničními řešeními.  

 Jarmo Saarti uvádí, že snaha lépe indexovat literaturu fikce se na krátko 

objevila na počátku 20. století v americké knihovně Free Library of Philadelphia, 

avšak prosadit toto téma se knihovně v rámci konferencí pořádaných American 

Library Association nepodařilo.21 Snaha o různé typy klasifikace však také probíhala. 

Přehled různých klasifikačních schémat můžeme nalézt u Bakerové a Shepherda.22 

Naším hlavním tématem je však indexace fikce. Saarti tvrdí, že postupný posun k 

digitální distribuci informací si vyžaduje nové nástroje pro analýzu obsahu fikčního 

materiálu stejně tak jeho indexování.23 Klasifikace je ve fyzikálním prostoru 

limitována. Danou knihu zařazujeme na konkrétní jednu polici v knihovně, avšak 

v digitálním prostoru klasifikace omezená není. V digitální prostředí můžeme knihu 

klasifikovat dle více hledisek, a tím se klasifikace přibližuje indexaci. Inspiraci 

můžeme hledat především v severských státech. Za průkopnici v této oblasti můžeme 

považovat dánskou knihovnici Annelise Mark Pejtersonovou a její projekt Book 

House. Během 80. let přichází Pejtersonová s multi-dimensionálním klasifikačním 

schématem pro beletrii reflektující uživatelské potřeby. Výstupem projektu Book 

House byla i graficky přívětivá aplikace pro vyhledávání literatury fikce právě na 

základě různých aspektů.24 

 
20 HAUPTMAN, Robert. Stretching the Truth. Journal of Information Ethics [online]. 2018, 27(1), 

14-16 [cit. 2020-01-09]. ISSN 10619321. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=130259974&lang=cs 
21 ERIKSSON, Rune. 2010. Klassifikation og indeksering af skønlitteratur: Et teoretisk og historisk 

perspektiv. Citováno dle: SAARTI, Jarmo. Fictional Literature, Classification and Indexing. Knowledge 

Organization [online]. 2019, 46(4), 320-332 [cit. 2019-12-23]. ISSN 09437444. Dostupné z: 

https://doi.org/10.5771/0943-7444-2019-4-320 
22 BAKER, Sharon l. a Gay W. SHEPHERD. Fiction classification schemes: the principles behind them 

and their success. RQ [online]. 1987, 27, 245-251 [cit. 2019-12-12]. ISSN 00337072. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/25828049 
23 SAARTI, Jarmo. Fictional Literature, Classification and Indexing. Knowledge Organization [online]. 

2019, 46(4), 320-332 [cit. 2019-12-23]. ISSN 09437444. Dostupné z: https://doi.org/10.5771/0943-

7444-2019-4-320 
24 PEJTERSEN, Annelise Mark. A LIBRARY SYSTEM FOR INFORMATION RETRIEVAL BASED 

ON A COGNITIVE TASK ANALYSIS AND SUPPORTED BY AN ICON-BASED 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=130259974&lang=cs
https://doi.org/10.5771/0943-7444-2019-4-320
https://www.jstor.org/stable/25828049
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Dalším příkladem rozšíření popisu beletrie, tedy její výrazovosti v rámci systémů pro 

získávání informací, jsou švédské knihovny, které se na konci 80. let spojily 

s bibliografickou agenturou BTJ. Společně tvořily seznam předmětových hesel pro 

popis fikce. V roce 2005 vzniká The Swedish Library Association’s Fiction Indexing 

Committee, jež dohlíží na rozvoj systému předmětových hesel Subject Headings of the 

Swedish Library Association.25 Kromě seznamu předmětových hesel byl ve Švédsku 

již v 1987 publikován též tezaurus pro popis fikce.26 V roce 1996 vzniká ve Finsku 

tezaurus pro literaturu fikce nazvaný Kaunokki. Dalším zahraničním příkladem je 

příručka Americké knihovnické asociace (ALA) z roku 1991 Guidelines on Subject 

Access to Individual Works of Fiction, Drama etc.27 Příklad praktického uplatnění 

tohoto rozšíření předmětových hesel Kongresové knihovny můžeme nalézt v článku 

Dezelar-Tiedmanové.28 

 Uvedené zahraniční příklady by bylo vhodné analyzovat a zjistit, jaké aspekty 

literatury fikce je nejvhodnější indexovat. Zmíněné tezaury a seznamy předmětových 

hesel se v některých svých kategoriích/fasetách liší a jiné zůstávají stejné, jejich 

komparací pak můžeme vybudovat vlastní konceptuální model pro popis beletrie. 

Zajímavé by bylo se také podívat, co k danému tématu výrazovosti literatury fikce 

v informačních systémech může přinést teorie fikčních světů, která je předmětem 

zájmu literárních vědců od 70. let minulého století.29 Prozkoumání přínosu teorie 

fikčních světů pro popis literatury fikce může přinést novou perspektivu 

k problematice, protože severské přístupy jsou založené spíše na uživatelských 

požadavcích.  

 
INTERFACE. SIGIR Forum [online]. 2017, 51, 116-123 [cit. 2020-01-07]. ISSN 01635840. Dostupné 

z: https://doi.org/10.1145/3130348.3130360 
25 AAGAARD, Harriet a Elisabet VIKTORSSON. Subject Headings for Fiction in Sweden: A 

Cooperative Development. Cataloging [online]. 2014, 52(1), 62-68 [cit. 2019-12-23]. ISSN 01639374. 

Dostupné z: https://doi.org/10.1080/01639374.2013.855603 
26 SAARTI, Jarmo. Fictional Literature, Classification and Indexing. Knowledge Organization [online]. 

2019, 46(4), 320-332 [cit. 2019-12-23]. ISSN 09437444. Dostupné z: https://doi.org/10.5771/0943-

7444-2019-4-320 
27 Tamtéž 
28 DEZELAR-TIEDMAN, Christine. Subject Access to Fiction: An Application of the 

Guidelines. Library Resources and Technical Services [online]. 1996, 40(3), 203-210 [cit. 2019-12-23]. 

ISSN 00242527. Dostupné z: https://doi.org/10.5860/lrts.40n3.203 
29 RYANOVÁ, Marie-Laure a Miroslav ČERVENKA. Možné světy v soudobé teorii literatury. Česká 

literatura [online]. 1997, 45(6), 570-599 [cit. 2019-12-12]. ISSN 00090468. Dostupné z: 

www.jstor.org/stable/43322244 
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Závěr 

V současném světě jsou knihovny ohrožovány jako zdroj informací jejich 

komerčními konkurenty. Není překvapivé, že knihovní katalogy nejsou prvním 

místem, kam by se čtenáři uchylovali pro vyhledávání beletrie. Roli rádce při výběru 

beletrie přebírají vyhledávací nástroje poskytované Googlem či Amazonem.30 

Otázkou zůstává nakolik relevantní informace tyto nástroje mohou poskytovat. 

Zůstává-li hlavním cílem snažení v rámci oboru informační vědy a knihovnictví právě 

relevance,31 byla by škoda, kdyby právě knihovníci nevyužili své zkušenosti při 

katalogizování věcné literatury a nevěnovali stejnou pečlivost též beletrii. Lépe 

popsaná literatura fikce může přinést užitek nejen knihovníkům samotným (například 

tvorba nástrojů pro vyhledávání založená na strukturovaně popsané beletrii může 

knihovníkům ulehčit práci i zvýšit prestiž), ale také samozřejmě jejich uživatelům a 

v neposlední řadě i badatelům v rámci literatury fikce. 

 
30 OOI, Kamy a Chern Li LIEW. Selecting fiction as part of everyday life information seeking. Journal 

of Documentation [online]. 2011, 67(5), 748-772 [cit. 2019-12-12]. ISSN 00220418. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1108/00220411111164655 
31 SARACEVIC, Tefko. Relevance: A review of the literature and a framework for thinking on the 

notion in information science. Part II: Nature and manifestations of relevance. Journal of the American 

Society for Information Science [online]. 2007, 58(13), 1915-1933 [cit. 2020-01-07]. ISSN 15322882. 

Dostupné z: https://doi.org/10.1002/asi.20681 
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