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Slovo úvodem

Vzniká tradice

Slezská univerzita v Opavě spolu s regionálním výborem SKIP 10 pořádala v únoru 2009 již 

šestý ročník knihovnické konference Kniha ve 21.  století.  Tentokrát  pod názvem „Společnost  a 

četba. Zájem byl mimořádný, přihlásilo se přes sto účastníků a zaznělo 28 příspěvků. Příspěvky 

byly erudované  a  velmi  zajímavé,  rovněž  doprovodný kulturní  program,  který  zajistili  studenti 

kulturní  dramaturgie  Ústavu  bohemistiky  a  knihovnictví,  se  vydařil.  Aktivně  se  účastnila 

Masarykova  univerzita  v Brně,  Filozofická  fakulta,  Kabinet  informačních  studií  a  knihovnictví 

(vedoucí PhDr. Petr Škyřík) a náš Ústav informatiky (vedoucí PhDr. Jindra Planková, Ph.D.), který 

se rovněž věnuje knihovnickému vzdělávání. Ze zahraničních hostů konferenci navštívil doc. PhDr. 

Pavol Rankov, PhD. z Komenského univerzity v Bratislavě, Filozofické fakulty, Katedry knihovní a 

informační  vědy  a  dr.  Joanna  Mielczarek  –  Lodz,  Polsko.  Promýšlíme  téma  sedmého  ročníku 

knihovnické konference Kniha ve 21. století  a je pro nás obrovskou profesní výzvou, že zájem 

odborné veřejnosti rok od roku stoupá. 

Zvoní hrana českému knihovnictví? Tradičnímu možná. Uživatelé budou těmi, kdo rozhodnou. 

Knihovny více či méně reagují na okolní svět a vše, čemu se věnují, co činí, dělají pro své uživatele. 

Záleží na uživatelích, knihovnících, zřizovatelích, ale nejvíce na managementu knihoven, jak rychle 

zareaguje na změny ve společnosti, zda správně pochopí nové role, které by knihovna měla hrát 

v dnešní a hlavně budoucí znalostní společnosti. 

Tak jako film nenahradil divadlo, fotografie obrazy, nenahradí prostředí knihoven jiné médium. 

Je pravdou, že pevné linky nahradily mobilní telefony, že klasické dopisy už téměř nikdo neumíme 

psát, že můžeme virtuálně navštívit muzea, digitální knihovny, obchody, úřady ad. instituce. Ale 

lidé mají přirozenou touhu setkávat se, povídat si; dokazují to moderní komunikační prostředky: 

SMS zprávy, e-maily, chaty apod. Snad nikdy v minulosti k sobě lidé neměli tak blízko a zároveň 

daleko. 

Pokud  bude  knihovna  místem  k setkávání,  jiným  komunitním  prostorem,  kde  je  nabízena 

inteligentní zábava, neomezená možnost vzdělávání, všechny druhy informací – znalostí, budou ji 

lidé vyhledávat. 

Co existuje lidstvo, lační po příbězích; dobrodružných, zamilovaných, ale i docela obyčejných. 

Příběhy se nám nikdy neomrzí. Knihovna je jedním nekonečným příběhem, který se lidé učí číst. 

Nabízí tisíce příběhů, představuje stovky autorů, má přehled v krásné literatuře jako nikdo druhý. 



Mění se  podmínky;  digitalizace,  online  služby,  nová média a  extrémní  množství  tištěných a 

elektronických informací přímo ovlivňují podstatu knihovny. Smyslem knihoven v minulosti bylo, 

aby i prostí (chudí) lidé mohli číst. Co se změnilo? Každá doba v životě knihoven má své uživatele. 

Dnes se lidem daří, knihy si běžně kupují a mají plno možností, jak a kde se vzdělávat a trávit svůj 

volný čas. Co lidem dnes nejvíce schází, nejsou peníze, ale čas. 

Knihovny musí  zaujmout  a  mají  to  dnes  skutečně  těžké.  Zaujmout,  přilákat  nové  uživatele, 

nabízet  vedle  tradičních  hodnot  i  novinky.  To  vyžaduje  kreativní  manažery,  kteří  jsou  nejen 

vzdělaní, ale mají intuici a hýří zajímavými nápady. Také vynikající komunikátory, kteří dokážou 

oslovit veřejnost (uživatele), ale i zaměstnance a především zřizovatele a sponzory. 

V České republice existuje hustá síť knihoven, ale jen 14% lidí je v nich registrováno. Asi žádný 

zřizovatel knihovnu jen tak nezruší, ale je jeho prioritou? Je 14% registrovaných uživatelů knihoven 

dostatečně silný hlas veřejnosti? Mohou si knihovny dovolit ignorovat reklamu, která dnes hýbe 

světem? Mohou své služby zkvalitňovat bez marketingu? Vážně si myslí,  že kvalita se prodává 

sama? Akce jako „Noc s Andersenem“, „Celé Česko čte dětem“ aj. ukazují, že i knihovna dokáže 

být mediálně přitažlivá. Je potřeba hledat nové věci, které přitáhnou pozornost veřejnosti a zaujmou 

média. 

Knihovny samy o sobě nezmění své chování, nositeli změn jsou manažeři. V knihovnách pracuje 

generace padesátiletých nadšenců. Nová nastupující generace knihovníků může být stejně nadšená, 

ale musí též platit nájem, pořídit si bydlení, hradit složenky. Životní standard je žene za vyššími 

příjmy,  nevydrží čekat řadu let,  než dosáhnou průměrného platu.  Je to pochopitelné.  Motivovat 

mladé lidi vlídným slovem je dnes těžší než dříve. Zapálit je pro knihovnu a knihovnictví není 

snadné. Nestane se, jak to vidíme dnes, že v knihovnách budou pracovat nekvalifikované síly, pro 

které je práce v knihovně ještě zajímavá? Knihovna bez odborníků je jen místem, kde jsou uloženy 

kilometry knih. Její přidanou hodnotou je kompetentní a vzdělaná obsluha. 

V knihovnách převažují odborníci, to je nutnost. Ale jak je zaplatit, jak zařídit, aby své znalosti 

nenabídli konkurenci? 

Samotní manažeři vyšli převážně z řad knihovníků, ani jejich platy neodpovídají požadavkům, 

které jsou na ně kladeny. Nedostatek zdrojů musí nahradit kreativitou, intuicí, zajímavými projekty 

atd. 

Být manažerem knihovny je obrovskou výzvou, uspějí jen nejlepší. Je to vidět na výsledcích 

knihovny, na „klimatu“, které v knihovně panuje. Řada knihoven přežívá jen díky schopnostem a 

umu knihovníků, které neodradí ani to nejhorší vedení. 



Knihovny byly, jsou a budou. Zda budou zajímavé, nebo nudné, záleží na jejich managementu. 

PhDr. Libuše Foberová 



Olga Biernátová

Analýza a aplikace netradičních marketingových technik na podporu čtenářství – Guerrilla 

Readers

Abstrakt

Projekt analýza a aplikace netradičních marketingových technik na podporu čtenářství (krátký 

název: Guerrilla readers) si klade za cíl propagaci guerrillového marketingu (dále GM) 

prostřednictvím jednotlivých kampaní, které by měly prakticky prezentovat metody GM a vytvoření 

inspirativního webového prostředí, které knihovnám představí inovativní přístupy GM a nabídne 

jim mnohé návody a materiály, které mohou dále využít při podpoře čtenářství a propagaci sebe 

sama. Příspěvek, kromě popisu projektu, obsahuje také informace o GM obecně, nové trendy,  

příklady a možnosti jeho využití, zároveň nabízíme již konkrétní případy využití GM na podporu 

čtenářství.

Klíčová slova: guerrilla marketing, čtenářství, propagace, knihovny

Abstrakt

The  projekt  Analysis  and  aplication  of  nontraditional  marketing  techniques  to  promote 

readership (short name: GUERRILLA readers) aims to promote guerrilla marketing (bellow GM) 

though  creation  inspirational  web  environment  that  will  present  innovative  approaches  GM to 

libraries  and  offer  them  many  instructions  and  materials,  which  may  take  advantage  in  the 

promotion of readership and advertising itself. The contribution, in additon to the description of the 

project, also contains information about GM in general, new trends, examples and the possibility of 

its use, also we present already concrete cases of usage GM to promote readership.

Key words: guerrilla marketing, readership, publicity, libraries

1. Guerrillový marketing

„Reklama, na kterou narážíme už snad úplně všude, je obtěžující. A tak si na nás marketingoví 

odborníci vymysleli reklamu, která se nesnaží obtěžovat, ale zapojit. To je guerilla marketing.“ 1 

Třicetisekundový spot je mrtvý, nastává nová éra marketingu: Guerrilla.

V čem je guerilla marketing (dále GM) jiný? Od klasického se liší zejména množstvím investic. 

Zatímco pro klasickou reklamu potřebujete zejména peníze, u GM je hlavní investicí čas, 

představivost a energie. GM také odstraňuje tajemno z marketingového procesu, je jasný, úderný a 



čitelný. Dalším rozdílem je cíl reklamy. Tradiční metody jsou zaměřené zejména na objem prodeje, 

čili kolik toho prodáme, zatímco GM se soustředí na zisk – kolik prodejem získáme. GM se snaží 

vniknout hluboko do povědomí lidí, být tak zajímavý a tak často opakován, až to cílovou skupinu 

donutí ke koupi. Ve Spojených státech se říká, že váš vzkaz musí devětkrát proniknout do myslí lidí, 

aby s nimi pohnul ze stavu naprosté apatie k nákupu. Na otázku, co způsobuje, že marketing 

funguje, existuje odpověď, která má jedno slovo a tím je „odevzdanost“. Takže marketing se hraje 

podle těchto pravidel: vypracuj si plán, velice jednoduchý plán. Sedm vět dlouhý. To je vše, co musí 

být. Pak se tomu plánu odevzdej. A ještě jedno důležité upozornění: Marketing není událost, je to 

proces. 2

„Guerilla  marketing  je  termín  zpopularizovaný  Jayem  C.  Levinsonem;  jeho  kniha  Guerrilla  

Marketing  vyšla  již  v  roce  1982.  Levinson  definoval  touto  nálepkou  označené  aktivity  jako  

nekonvenční  cesty  k  oslovení  potenciálních  zákazníků  realizované  s  nízkými  rozpočty,  jejichž  

výsledkem je, že recipient věnuje kampani svou pozornost, aniž by si byl primárně vědom, že jde o  

propagaci. V dnešní době je pro guerilla marketing vhodná doba z několika zásadních důvodů.  

Především užívá  jiné  než  klasické  inzertní  kanály,  kterým se  každý  obyvatel  západní  civilizace  

naučil  úspěšně vyhýbat.  Je  levný.  Pracuje  s  psychologií.  Má velkou šanci  na to  vázat  na sebe  

sekundární publicitu. V agresivní variantě přímo napadá konkurenci.“ 3

Potkali jste například klece, z nichž se pokouší dostat člověk v saku a kravatě s povinným 

kufříkem jakožto odznakem bankovního úředníka? Tak to je guerilla mBank nesoucí název 

„Nekrmte bankéře“ a propagující nulové poplatky za transakce. A co takhle stojan Poštovní 

spořitelny umístěný před konkurenční banku s nápisem: "Tady už je zavřeno. Banka na vaší poště 

má stále otevřeno." Co třeba billboard s klimbajícím ministrem zahraničí jako reklama na 

energetické nápoje Kamikadze? Možná jste slyšeli o osmdesátileté anglické důchodkyni, která se 

připravovala zdolat Mount Everest a nenápadně přitom propagovala horolezecké potřeby firmy 

Mammut. Chytře to vymyslela také polská IKEA, která uspořádala demonstraci za otevření 

obchodního domu IKEA, což ji dostalo do všech hlavních zpráv a na první stránky polských novin 

a téměř zadarmo.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=QlBMF1MvAGY 4

Pro více informací doporučuji navštívit stránku http://www.gmarketing.com/ 5

2. Projekty na podporu četby

Ve světě i u nás proběhlo několik projektů, jejichž cílem bylo zvýšit počty čtenářů a vzbudit 

zájem o knihy. Patří mezi ně např. projekty Celé Česko čte dětem, projekty ALA I love libraries, 

http://www.youtube.com/watch?v=QlBMF1MvAGY
http://www.gmarketing.com/


projekty SKIP, Summer reading, Reading is fundamental, Hledání nejkurioznějšího názvu knihy, 

2008 National year of reading a mnohé další. 6

2.1. Celé česko čte dětem

„Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam 

má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci  

a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho 

paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho 

sebevědomí.“ 7

Projekt je realizován skrze jednotlivé akce, kdy známé osobnosti předčítají dětem, např. Michal 

Viewegh, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová a další. Záštitu nad projektem mimo jiné převzal také 

Václav Havel.

Více na: http://www.celeceskoctedetem.cz/8

2.2. I love libraries

ALA (American Library Association) připravila několik projektů sdružených pod názvem I love 

libraries. Najdeme zde odkazy jako Ask the librarian, Love your library, Book Lovers apod. (http://

www.ilovelibraries.org/  9  )

V ALA store si pak můžete zakoupit plakát se známou osobností, upomínkové předměty 

s tematikou čtení (deštníky, hrníčky apod.) atd. (www.alastore.ala.org/  10  ). Postery Read byly tak 

oblíbené, že i zcela obyčejní lidé figurují na svých plakátcích.

2.3. Projekty SKIP

Také svaz knihovníků a informačních pracovníků začal vydávat plakáty „čtu..“. „Chceme 

postupně oslovovat nejpopulárnější osobnosti české kulturní, hudební a sportovní scény i další  

významné a populární osobnosti, aby svou tvář spojily s propagací konkrétní knihy i četby jako 

celku.“ 11

Známá je také série plakátů „Přečtěte si to dřív než Hollywood“.

Více na: http://skip.nkp.cz/ 12

3. Projekt Guerrilla Readers

http://skip.nkp.cz/
http://www.alastore.ala.org/10
http://www.alastore.ala.org/10
http://www.ilovelibraries.org/9
http://www.ilovelibraries.org/9
http://www.ilovelibraries.org/9
http://www.celeceskoctedetem.cz/
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=301&lang=1
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=118&lang=1


Projekt GUERRILLA READERS se od podzimu 2008 rozvíjí pod křídly Kabinetu informačních 

studií a knihovnictví FF MU, a to v rámci „holistického předmětu" Aplikační seminář v navazujícím 

magisterském studiu.

Cílem našeho projektu je rozvíjet a naprosto neohroženě aplikovat netradiční marketingové 

metody k propagaci čtenářství v praxi a představit možnosti guerrillového přístupu veřejným 

knihovnám, být jim oporou a inspirací v této oblasti.

Proč je tato GR-®EVOLUCE nevyhnutelná?

•Neziskové vzdělávací instituce v České republice - v čele s veřejnými knihovnami 

- nevyužívají dostatečně efektivně marketing a nechovají se "tržně". A to navzdory tomu, že mezi 

institucemi zabývajícími se poskytováním informací a naplňováním volného času konkurence 

neustále roste.

•Počet čtenářů - zvláště mezi mladými lidmi - klesá. Knihovny na tuto situaci nereagují 

dostatečně pružně a věří ve své "monopolní postavení".

•Guerrillu náš tým jako marketingový styl vybral jako nejvíce vhodnou pro řešení situace; 

především z těchto důvodu: vyžaduje minimální finanční náklady, využívá kreativitu, empatii a 

znalost cílové komunity. Její kampaně mají trvalý účinek.

•V České republice dosud neexistuje žádný projekt, který by se touto oblastí systematicky 

zabýval a podporoval aplikaci zásad guerillového marketingu v knihovnách, nebo obecně při 

propagaci čtenářství.

Vybudujeme online znalostní a inspirační prostředí pro veřejné knihovny, kde budou volně 

k dispozici: komentované dokumentace námi provedených guerrillových akcí, dílčí složky 

guerrillových kampaní na podporu čtenářství (široká škála od stripů, her, letáků až po knihovnické 

songy), originální tutorialy o guerrillovém marketingu v prostředí knihoven, webové nástroje, které 

umožní interakci a kolaboraci uživatelek a uživatelů tohoto prostředí.

Náš projekt je zaměřen na podporu čtenářství, především u mladých lidí, kteří už "vyrostli" na 

Síti a tráví tam velkou část svého volného času. Rozhodně větší část, než klasickým čtením. 

POZOR! Klasické čtení nespojuje náš projekt v žádném případě pouze s papírovou knihou. Klidně 

se zase ponořte do svých e-booků a vytáhněte ty čtečky, co jste schovali hbitě za záda. Na nosiči 

nesejde. "Sejde na tom", číst aktivně. Tedy mozkem i srdcem - nejlépe v interakci. Pro zábavu i 

hlubší změnu (sebe, světa) - nejlépe pro obojí. Právě schopnost aktivního čtení ovšem mladí lidé 

ztrácí. Protože, co si budeme povídat, když počítač tak hezky hraje / bliká / svítí / klape / mluví/..., 

tak co "bysme se s tím četli, že?!"

http://www.phil.muni.cz/vik
http://www.phil.muni.cz/vik


Buďte neustále v opičím obraze! Sledujte náš banánový magazín e-zinu Inflow, kde průběžně 

informujeme o významných a zcela zásadních úspěších našeho projektu, nakousáváme i banán 

teorie guerillovém marketingu, dáváme vám nahlédnout do projektově-týmového zákulisí, 

vtáhneme vás přímo do praxe guerillového marketingu, do centra dění GR-evoluce! Najdete zde 

pozvánky na akce, multimediální záznamy a reportáže přímo z terénu, odkazy na mnoho materiálů 

o dění kolem GR na Internetu.

BUĎTE aktivní součástí GR-®evoluce!!

Máte mnoho možností:

•aktivně se účastnit přímo našich veřejných guerrillových akcí k podpoře čtenářství

•podílet se na tvorbě dílčích částí guerrillových kampaní (např. letáky, stripy, videa, hry, 

songy ... fantazii jen vítáme!), které budou následně volně k dispozici knihovnám ke stažení

•projevit sympatie a sounáležitost s GR šířením myšlenky našeho projektu a informací o něm. 

Noste GR-triko a GR-placky!

•připojit k naší GR-KOMUNITĚ v sociální síti FACEBOOK! Získáte nejen přehled o našich 

aktivitách a akcích, ale především možnost komunikovat s ostatními spřízněnými gorilátky a 

především se samotným projektovým týmem!

PRVNÍ CHYSTANÁ AKCE JE TADY!

Bude mít podobu knihovnického, (lehce!) eroticky laděného, kalendáře pro rok 2010. Cílem této 

guerrilly je napadení nestydatého (!) stereotypu, který tvrdí, že knihovnice a knihovníci nemají 

sexappeal a knihovna je asexuálním prostředím. Umělecké fotografie zasadí tomuto stereotypu 

napřesrok dvanáct přesně mířených zásahů.

Pokud se ptáte, co bude dál, dáme vám nahlédnout pod pokličku a ochutnat z naší banánové 

polévky nápadů. Chystáme guerillový streetart na podporu čtenářství, sérii videí na youtube Library 

Girl, demonstraci za zrušení a proti zrušení knihoven a další veřejné akce na podporu čtení, 

knihovnický Geochatching, knihovnický song / hymnu a klip.

Nabízíme vám dnes k zamyšlení a hrátkám první dvě motta a jednu výzvu, která by měla vzorové 

kampaně oživovat. Staňte se jejich spoluautorem! Staňte se aktéry (r)evoluce! Vymalujte s námi 

nažluto!

•PŘESTOŽE JSEM ... (TAKOVÝ/TAKOVÁ/TÍMTO), I JÁ ČTU! 

http://cs-cz.facebook.com/group.php?gid=37425457485
http://www.inflow.cz/druh-prilohy/gorilky


Za tečky si doplňte cokoliv! Od horolezce, přes barbie až po chovatele fialových antilop. Najděte 

část své osobnosti/alterego, které na první (stereotypní) pohled není slučitelné se čtením, zachyťte 

jej a přihlaste se ke své oblíbené knize!

•ČTU KDEKOLIV, KDYKOLIV. KDYŽ MUSÍŠ, TAK MUSÍŠ.

Už jste četli zavěšení jako opice v šalině? A o půl noci na schodech školy? A v hospodě pod 

stolem? A v akváriu rybičkám? A mravencům v cukru při pečení narozeninového dortu? Ne? 

Chyba! Velká chyba! Připravujete se o mnohé. Okamžitě napravte!

My vás nyní vyzýváme: Oživte své vize jakkoli se vám zlíbí a zasypte naši emailovou schránku 

guerillareaders@gmail.com stripy, obrázky, fotomontážemi!

MOTIVACE No.1!

Budete slavní, námi milovaní, všemi obdivovaní, jako autoři uvádění, propagovaní, 

medializovaní, užiteční. Budete mít ze sebe radost!

MOTIVACE No.2!

V některé z březnových příloh GR vyhlásíme dva vítěze, kteří nás nadchli a šokovali téměř k 

zástavě center našich kardiovaskulárních soustav. Tito lidé dostanou naše cool triko. A stanou se 

opicemi. Již nejen spřízněnými, ale čestnými členy týmu GR!

4. Závěr

GM je nový, zajímavý a účinný typ marketingu. Chceme knihovnám v ČR ukázat, že je možné 

jej využít pro propagaci téměř všeho, fantazii se přece meze nekladou. Zároveň věříme, že 

jednotlivé akce budou zajímavé a inspirativní také pro veřejnost a podaří se nám v rámci námi 

stanovené cílové skupiny metody GM zviditelnit. Zejména pro svou nezakořeněnost v českém 

prostředí je pro nás práce s GM výzvou, kterou jsme odvážně přijali a hodláme se všemi 

překážkami bojovat silou gorilí.
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Aleš Brožek

České knihovny jako vydavatelé beletrie

Abstrakt

Česke knihovny jako vydavatele beletrie, v nemz budou analyzovány knihovny v CR, ktere se 

vydavanim zabyvaji, následovat budou zkušenosti, které s touto činností má severočeská vědecká 

knihovna v Ústí n.L.

Abstract

The speaker deals with libraries in the Czech republic which are in contacts with fiction authors 

and help them to publish poetry and novels. He will share the experience of publishing books in the 

library where he works with the audience in Opava.

Sledujeme-li pečlivě knižní produkci v České republice, určitě nám neunikne, že navzdory věku 

elektronického publikování každoročně přibývá počet vydaných knih a brožur v papírové formě. 

V roce 2006 zaznamenala Národní knihovna ČR, že vyšlo 17 019 titulů, v roce 2007 to bylo již 17 

019 a loni dokonce 18 029 titulů knih a brožur (1).

Protože téma mého vystoupení jsou české a moravské knihovny jako vydavatelé beletrie, 

podívejme se nejprve, které knihovny vůbec se touto činností zabývají. Některé mají vydavatelskou 

činnost uvedenu ve své zřizovací listině, například Městská knihovna v Praze v bodě 6 části III (2) a 

Knihovna Kroměřížska v bodě 13 článku 3 (3), jiné jako například Městská knihovna Antonína 

Marka v Turnově ji ve zřizovací listině (4) nezmiňují. Přesto vydávají zajímavé publikace. Pro 

vytvoření seznamu takových knihoven je nejlepší využít Souborný katalog ČR.

Odpověď, proč použít právě Souborný katalog ČR a ne jiný zdroj, nám poskytuje tabulka 1. Ta 

zároveň prozrazuje, ve kterých knihovnách jsou akvizitéři nejaktivnější. Vysoká čísla u 

Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a Severočeské vědecké knihovny způsobuje fakt, že 

do fondu zařazují i některé interní zprávy o činnosti knihoven. Přesto je dost zarážející rozdíl mezi 

počtem publikací vydaných knihovnami a zařazených do fondu knihoven, které mají nárok na 

nabídkovou povinnost. Kdyby knihovny, které vydávají publikace, dodržovaly zákon č. 37/1995 

Sb., vyhlášku MK ČR č. 156/2003 Sb. a další předpisy (5), výsledek v tabulce 1 by určitě byl 

odlišný.

Podle údajů získaných ze Souborného katalogu ČR zjistíme hrubý počet titulů vydaných 

českými a moravskými knihovnami v letech 2005 až 2008. Jejich počet nemá kupodivu stoupající 



tendenci jako v případě počtu titulů vydaných v ČR bez ohledu na typ nakladatele, nemá ale ani 

klesající. Souborný katalog ČR totiž vykázal na konci června 2008, kdy jsem chystal vystoupení na 

konferenci Knihovny současnosti v Seči u Chrudimi, 219 titulů vydaných knihovnami s vročením 

2005, 224 titulů s vročením 2006, 164 titulů s vročením 2007 a zatím 28 titulů s vročením 2008 

(omezíme-li hledání jen na knihy a brožury). Lze tedy hovořit, že se zhruba na jednom procentu 

všech publikací vydávaných v České republice podílely české a moravské knihovny. Není to číslo 

zanedbatelné, bereme-li v úvahu, že vydávání neperiodických i periodických publikací určitě 

nepatří mezi hlavní činnosti knihoven.

Rozborem údajů ze Souborného katalogu ČR lze stanovit pořadí knihoven podle počtu vydaných 

publikací. Z tabulky 2, jež uvádí 58 knihoven, které zveřejnily od roku 2005 alespoň dvě publikace, 

vyčteme, že největším nakladatelem je Národní knihovna České republiky před Severočeskou 

vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem (ta však toho dociluje především díky spolupráci se 

Severočeským klubem spisovatel než vlastními publikacemi) a Studijní a vědeckou knihovnou 

Plzeňského kraje, což jsou velké knihovny mající nesrovnatelně větší finanční a personální 

možnosti než menší knihovny. Proto především 4. až 5. místo příbramské knihovny (a 8. až 10. 

místo břeclavské a znojemské knihovny) si zaslouží uznání. Za pozornost stojí i fakt, že během 

sledovaného období 3,5 roku 27 knihoven vydalo jednu publikaci. Jednalo se o knihovny 

v Berouně, Čáslavi, České Lípě, Holešově, Jaroměřicích nad Rokytnou, Kopřivnici, Kostelci nad 

Orlicí, Lipníku nad Bečvou, Litvínově, Mostě, Náchodě, Nové Pacce, Novém Městě nad Metují, 

Písku, Plzni (městská knihovna), Poličce, Rokycanech, Rýmařově, Svitavách, Šumperku, Trutnově, 

Valašském i Velkém Meziříčí, Vrbnu pod Pradědem, Zábřehu na Moravě, Žatci a o Knihovnu 

Václava Havla. Tudíž by měly figurovat i v Adresáři nakladatelů ČR, tedy v databázi NAK. Ta však 

uvádí pouze 75 knihoven. Z 85 knihoven, které publikovaly v posledních 42 měsících, v ní 

nenajdeme z těch, co více publikují, např. knihovnu v Brandýse nad Labem a Českém Těšíně.

Nás však bude zajímat, které knihovny vydávají beletrii a kolik titulů. Dozvíme se to z tabulky 3, 

která vznikla excerpcí údajů o beletrii vydané knihovnami v letech 2005 až 2008. Vidíme, že během 

4 let pouze jedenáct knihoven zveřejnilo více než tři beletristické publikace, přitom, zdá se, že 

pouze Knihovna Jana Drdy v Příbrami a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem se na to 

zaměřuje. Dalších jedenáct knihoven vydalo dvě publikace a dvacet knihoven jednu publikaci. 

Pokud by se tedy do Souborného katalogu dostaly údaje o veškeré beletrii vydávané knihovnami, 

jednalo by se minimálně o 42 knihoven a o 147 titulů.

Mezi tituly najdeme často sborníky z literárních soutěží pořádaných knihovnami. V případě 

Městské knihovny v Klatovech je to každoročně vydávaný sborník Literární Šumava, v případě 

knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti dětská literární soutěž pořádaná 



veřejnými knihovnami v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně v rámci projektu Klubu 

dětských knihoven SKIP Kde končí svět. Děčínská knihovna vydává sborníky s vítěznými pracemi, 

které dostávají literární cenu Vladimíra Vokolka, Knihovna Jana Drdy to nejlepší z literární soutěže 

„Příbram Hanuše Jelínka“.

Nejvíce beletrie vydala za poslední čtyři roky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

díky spolupráci se Severočeským klubem spisovatelů. Ta se datuje zhruba od roku 1998 a hned 

v onom roce vyšla tři drobná básnická dílka: Jiné hlubiny lovosické Vlasty Tinkové, Zvířátkování 

žateckého Aleše a Dominika Stroukalových a Dívat se do dálky roudnického Stanislava Brožka. 

Publikace vyšly nákladem autorů, ústecká knihovna jim přidělila ISBN, splnila nabídkovou 

povinnost, dílka propagovala v regionálním tisku a od roku 2002 pak pravidelně na svých 

webových stránkách na http://www.svkul.cz/knihovna/publikace/.

V dalších letech zpravidla knihovna organizovala křty těchto publikací a autorská čtení, kde se 

knížky rovněž prodávaly. Každoročně je vozí na knižní veletrhy a nabízí je tam k prodeji veřejnosti. 

V případě pražského Světa knihy jsou knihy Severočeského klubu spisovatelů vystaveny na stánku 

knihoven organizovaných ve Sdružení knihoven ČR, na havlíčkobrodském veletrhu se využívá 

vstřícnosti pracovníků Krajské knihovny Vysočina v Havlíčkově Brodě.

Propagaci publikací autorů sdružených v Severočeském klubu spisovatelů napomáhají i jejich 

webové stránky vystavené na http://www.svkul.cz/sks/sks.html. Jsou však z roku 2003, takže by 

bylo potřebné je aktualizovat. O publikacích vydávaných Severočeskou vědeckou knihovnou a 

Severočeským klubem spisovatelů se dozvěděla řada návštěvníků knihovny i ze speciální výstavy 

nazvané Jak vzniká kniha, která byla k vidění od 5. dubna do 24. května 2006 ve výstavní síni 

knihovny v ulici Velká hradební 49.

V současné době se nejrychleji o nových publikacích Severočeského klubu spisovatelů veřejnost 

dozví z databáze http://www.sckn.cz/ceskeknihy/, do níž Severočeská vědecká knihovna pravidelně 

přispívá a ukládá do ní i vyobrazení obálek.

Věřím, že tyto řádky inspirovaly některé knihovny a že se rovněž spojí s regionálními autory a 

pomohou jim při jejich publikační činnosti. V současné době nové technologie, jako je print on 

demand, umožňují, aby vycházela dílka i v malých nákladech při přijatelných výrobních nákladech.

http://www.sckn.cz/ceskeknihy/
http://www.svkul.cz/sks/sks.html
http://www.svkul.cz/knihovna/publikace/
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Libuše Foberová

Knihovna jako nekonečný příběh, který se lidé učí číst

(Marketing pro veřejné knihovny)

 Abstrakt 

Příspěvek se zamýšlí nad implementací marketingu do řízení knihoven. Popisuje marketingové 

nástroje, nabízí marketingové tipy, představuje marketingovou koncepci, která hraje důležitou roli  

v marketingovém plánování. Zabývá se marketingovým výzkumem jako zdrojem marketingových 

informací. Nabízí rozšířený marketingový mix služeb a popisuje public relations. Závěrem nabízí 

případovou studii MěK v Chemnitz, která implementovala marketing do řízení v r. 2004. 

Abstract 

Contribution to the implementation of marketing planning in the management of libraries.  

Describes marketing tools, provides marketing tips, marketing concept that plays an important role 

in marketing planning. It deals with marketing research as a source of marketing information. It  

offers extended services marketing mix and describe public relations. Finally, offers a case study 

Library in Chemnitz, which implemented marketing to the management in 2004.

Úvod

Málo  lidí  si  uvědomuje,  jak  dlouhou  tradici  má  knihovnictví.  Po  vzniku  Československé 

republiky došlo k zákonné úpravě veřejného knihovnictví a 22. července 1919 byl schválen zákon o 

veřejných  knihovnách  obecních,  což  pomohlo  demokratizačním  tendencím  a  přímo  ovlivnilo 

vzdělanost  občanů.   První  knihovnický  zákon  podnítil  nebývalý  rozvoj  veřejných  knihoven 

v Československu, kdy jsme stanuli v jejich počtu na prvním místě ve světě. Knihovnictví má v naši 

zemi dlouholetou tradici a profesionální úroveň.

Knihovny  jsou  neziskovými  organizacemi,  které  prostřednictvím  daní  financuje  veřejnost. 

Knihovny slouží všem: bohatým i sociálně slabým, zdravým i handicapovaným, mladým i starým 

ad. Provoz knihoven je drahý, avšak veřejnost může knihovnu využívat celoročně za velmi nízký 

registrační poplatek (100-200,- Kč), což je dnes např. cena vstupného do kina na jeden film, který 

trvá necelé dvě hodiny. Nemluvě o ceně knih; jedna stojí v průměru 250,- Kč. Silou knihoven je, že 

jsou všude, nabízejí kvalitní služby, zajímavé produkty všem bez rozdílu a téměř zdarma.

Jejich prosperita, efektivita a úspěch záleží na lidech, kteří je zřizují a spravují. Knihovna je živý 

organismus, kterému je potřeba rozumět. Manažer rozhoduje o osudu knihovny a lidí, které řídí. 



Rozhoduje se ve prospěch knihovny, ne ve svůj osobní prospěch. Pokud chce být nejlepší, musí o 

manažerství přemýšlet!

Management  knihoven  je  tvůrčím  procesem;  jedná  se  spíše  o  přenášení  víry  na  ostatní 

zaměstnance, kdy manažeři jsou tvůrci hodnot, vynikající komunikátoři, lidé s vizí, kteří správnou 

motivací získají ostatní pro společný cíl.

Knihovnictví sleduje tyto směry: rozvoj čtenářské gramotnosti, uchovávání dokumentů v čase – 

digitalizace,  přerod  veřejných  knihoven  v komunitní  centra,  informační  vědu  –  efektivní  práci  

s informacemi,  znalostní  management  a  problematiku  rozvoje  informačních  a  komunikačních  

technologií. Vedení knihoven musí sledovat trendy a směry v knihovnictví, vidět do budoucnosti, 

vyhledávat schopné a kvalitní zaměstnance a společně plnit očekávání společnosti.

Manažeři knihoven musí být schopnější než manažeři komerční sféry, protože si peníze nemohou 

vydělat, mohou je jen získat (rozpočet, granty, fundraising), a to vyžaduje kus umění. Nemohou 

„zaplatit“  odborníky,  platy určují  tabulky,  motivace je založená na dobrém vlídném slovu a  na 

kvalitních podmínkách pro práci.  Hlavním motivátorem pro knihovníky je  dobrý pocit  z práce. 

V komerční sféře je cílem vydělat peníze, ale v knihovně? Knihovna je veřejnou službou, tím více 

je potřeba, aby knihovníci věděli, co je jejím cílem (vize, poslání, strategie), aby jejich osobní cíle 

korespondovaly s cíli knihovny. Management knihoven má svá specifika a klade na manažery velké 

nároky. Už dávno neplatí, že kvalita se prodává sama, bez reklamy dnes neuspějeme. Marketing 

v knihovnách  znamená  chtít  úspěch,  vložit  do  úsilí  nejen  peníze,  ale  i  pracovitost,  intuici  a 

kreativitu, které částečně nahradí chybějící peníze na reklamu.

„NENÍ TĚŽKÉ DĚLAT VĚCI NOVÉ, ALE DOBRÉ.“ (Rolland)

Citát nejlépe vystihuje situaci současných manažerů knihoven. Úspěšnou knihovnu pozná každý 

na první pohled, snad nikdo nepochybuje, že úspěch knihovny souvisí s jejím kvalitním vedením. 

Všechny velké  a  úspěšné  organizace  mají  v čele  kvalitní  management.  Management,  který  má 

jasnou  vizi  a  propracovanou  strategii,  kterou  dokáže  vštípit  svým zaměstnancům.  Právě  dobrá 

strategie  některým  knihovnám  schází.  Pokud  vedení  nemá  strategické  cíle,  nedokáže  je 

komunikovat  nejen  se  svými  zaměstnanci,  ale  ani  s komunitou,  ve  které  působí.  Tolik 

medializovaná stavba Národní knihovny ad. odkládané stavby knihoven mají společné: mohly více 

a lépe proklamovat svou strategii. Politiky by to zřejmě neovlivnilo v rozhodování, ale knihovny by 

se tak staly pro veřejnost čitelnější. Obecné a notoricky známé cíle nestačí. Obecně toho lidé vědí o 

knihovnách hodně, ale konkrétní služby většinou neznají ani samotní uživatelé, jak vyplývá z řady 

průzkumů.  Lidé  většinou  znají  jen  tu  službu,  kterou  konzumují.  V České  republice  je  14  % 

registrovaných čtenářů.



Jak  je  potom  informováno  zbylých  86  %?  Knihovnám  se  nabízí  spousta  možností,  jak  se 

realizovat.  Některé  svou  identitu  teprve  hledají.  Vůbec  nejhorší  je,  když  se  snaží  obsáhnout 

všechno; málo je někdy více. Vybrat si směr a tím jít. Dobrým příkladem je Masarykova veřejná 

knihovna ve Vsetíně,  Knihovna města  Ostravy,  Knihovna Jiřího Mahena v Brně ad.,  které  mají 

jasnou vizi a strategii a jdou za svým cílem. Tomu odpovídají všechny aktivity, které podnikají, i 

styl propagace. Každá doba v životě knihoven má své uživatele. Každá knihovna působí v určité 

komunitě a ta má své potřeby, přání, zájmy. Knihovny by si měly umět vybrat, v čem se budou 

realizovat.  Znát  své  silné  a  slabé  stránky,  předvídat  příležitosti  a  možné  hrozby.  Než  začnou 

přemýšlet  o  své  seberealizaci,  musí  si  být  jisté,  že  zvládají  standardní  služby na  profesionální 

úrovni. Než zavedou nový produkt (službu, např. digitální knihovnu), musí mít kvalitní průzkumy, 

jistotu, že vynakládají finance správně, že tento produkt lidé chtějí a budou ho využívat. Neustále 

promýšlet zpětnou vazbu nejen se svými zaměstnanci, ale vůbec s veřejností, kde působí. Měnit se 

spolu se svými uživateli znamená dobře je znát. Smyslem knihoven v minulosti bylo, aby i prostí 

(chudí) lidé mohli číst. 

Co se  změnilo?  Všechno  a  nic.  Navzdory proklamovanému úsloví  „lidé  a  hlavně  děti  dnes 

nečtou“ stoupají náklady tištěných knih,  vznikají digitální knihovny, snad nikdy v minulosti nás 

neobklopovalo tolik nejrůznějšího textu. Internet se vlastně také čte. Čtení je silnější potřeba, než si 

dokážeme připustit. Věnovat se čtenářství, četbě a vůbec literární tvorbě je jednou z možných cest. 

Propagovat  samou  podstatu  knihoven  je  dnes  aktuálnější  než  v minulosti.  Knihovna  je  jedním 

nekonečným příběhem, který se lidé učí číst. Nabízí tisíce příběhů, představuje stovky autorů, má 

přehled v krásné literatuře jako nikdo druhý. V tom směru dokáže překvapit.

Knihovna  je  především místem setkávání  a  jako  taková  nemůže  zaniknout.  Může  knihovna 

vychovávat své uživatele? Dětské čtenáře možná.  Ostatním může ukazovat cestu,  hledat pro ně 

zrnka  zlata  v „řekách“  knih,  nabízet  místní  a  identickou  kulturu,  nabízet  jiný  prostor  pro 

společenské události, zprostředkovávat výjimečné čtenářské zážitky atd. Možnosti jsou neomezené. 

Knihovny podporují sdílení znalostí a kooperují s jinými obsahově blízkými institucemi v místě. 

Participují  na  nejrůznějších  kulturních  a  vzdělávacích  projektech.  Stěží  si  dokážeme představit 

vhodnější prostředí pro celoživotní učení.  Prof.  J.  Cejpek zdůrazňoval zprostředkovatelskou roli 

knihoven, ta se v čase nezměnila. Knihovny dnes provází uživatele nejen světem knih, informací – 

znalostí,  ale  také  světem  virtuálním.  Knihovny  nabízejí  všem  bez  rozdílu  kultivované,  zcela 

jedinečné a velmi vlídné prostředí, kde každý návštěvník pocítí patřičnou úctu a pozornost.

KNIHOVNA - TADY ŽIJU JÁ – ČTENÁŘ.



1. Implementace marketingu do stylu řízení knihovny

Borchardt,  P.  definuje  marketing  v knize  Marketing  pro  veřejné  knihovny takto:  „Určujícím 

rysem  marketingu  je  tržní  myšlení:  nabídku  organizace  (knihovny)  neurčuje  jen  nabízející  

(knihovník),  ale  především  potřeby,  přání,  zájmy  těch,  kterým  má  knihovna  sloužit.  To  co  

organizace  nabízí,  není  ovšem  libovolné,  ale  závisí  na  jejich  úkolech,  cílech  a  trzích.  „Trh“ 

knihovny zpravidla nebývá homogenní, ale sestává z mnohých skupin uživatelů charakteristických 

rozdílnými  potřebami,  přáními,  postoji  a  zájmy.“ I  když  si  knihovna  vybere  jen  určitou  část 

uživatelů a bude ve větší  míře  plnit  jejich přání,  nemusí  to  znamenat,  že  bude čtenáře ztrácet. 

Naopak může tak přilákat i velkou skupinu nových uživatelů.

Sakálová, E. definuje knihovní marketing jako „efektivní vztah mezi knihovnou, jejími uživateli a  

veřejností.“

2. Proč implementovat marketing do stylu řízení knihovny?

Žijeme v době, která se velmi rychle mění. Rozvoj informačních a komunikačních technologií je 

nebývalý. Hodně domácností má doma internet a další je následují. Zažíváme digitální éru, která 

informační  explozi  zvětšuje.  Ale  ne všechno je  dostupné  na  internetu.  Internet  není  nepřítelem 

knihoven, je pomocníkem. Odhaduje se, že od vynálezu knihtisku bylo vytištěno zhruba 100 mil. 

knih, jen v České republice jich vychází kolem 18 tis. ročně a toto číslo má stoupající tendenci. 

Vypadá to, že knižní trh jen kvete. S digitalizací jsme na začátku, je drahá a pracná. Internet změnil 

pohled uživatelů na služby. Kliknu a za vteřinu mám informaci v každou denní i noční dobu. Otázka 

je, jak hodnotnou. Spousta uživatelů však vystačí s tím, co si na internetu tzv. vygooglí. Veřejné 

knihovny  odjakživa  plnily  funkci  informační,  výchovnou  -  vzdělávací  a  kulturní.  Jejich  role 

v místní komunitě je nenahraditelná. Mnoho knihoven žije v domnění, že nemá konkurenci. Opak je 

pravdou. O volný čas uživatelů bojují i jiné instituce. Knihovny ztrácejí své dominantní postavení 

na trhu.

Knihovny produkují služby, služba obsahuje silný lidský element.  Knihovny tvoří lidé.  Lidé, 

kteří služby poskytují, lidé, kteří služby konzumují, lidé, kteří knihy píší, a lidé, kteří knihovny 

zřizují. Jde-li o službu, lidé něco dávají jiným lidem. Uživatelé služby vlastně spoluvytvářejí. Jedná 

se  o  vzájemnou  interakci  mezi  knihovníkem  a  uživatelem.  Lidský  výkon  závisí  na  mnoha 

okolnostech, proto je zajišťování kvalitních služeb obtížné. Odpověď, jak jsou naše služby kvalitní, 

musíme hledat u našich uživatelů. Známe je? Víme, co chtějí? Jaké mají zájmy, motivy? Odcházejí 

z knihovny s tím, pro co přišli? Jak na ně knihovna působí? Přestali nás potřebovat, víme proč? 

Asi  žádná  knihovna  se  nedomnívá,  že  jejích  služeb  bude  využívat  většina  (nebo  polovina) 

obyvatel v místě, ale je 10-20 % dost? Určitě existují lidé, kteří nikdy nenavštíví zimní stadion, 



stejně tak jako existují lidé, kteří nikdy nenavštíví knihovnu. Ale měli by vědět, že tato služba tady 

je  i  pro  ně.  Z výzkumů  vyplývá,  že  o  nabídce  knihoven  nemají  dostatečné  povědomí  ani  její 

uživatelé,  jak  je  potom informována  ostatní  veřejnost  v místě?  Public  relations  neznamená  jen 

článek  v místním tisku.  Propagace  knihoven  je  většinou  slabá  a  téma  knihoven  není  mediálně 

přitažlivé. Většina knihoven si stěžuje, že přidělený rozpočet neodpovídá skutečným potřebám. Je 

potřeba si uvědomit, že cesta je opačná. Knihovna, která bude špičkovou organizací v místě, nebude 

mít problém s rozpočtem a dokonce ani s fundraisingem.

Cesta ke zviditelnění v místě, ke špičkovým službám, k cílené komunikaci s veřejností je těžká a 

neobejde se bez marketingu. Např. nabídka aktivit pro mládež je ve veřejných knihovnách spíše 

slabá. Známe mládež? Je to naše cílová skupina? Pokud chceme na tuto cílovou skupinu zaměřit své 

služby, neobejdeme se bez marketingu. Je řada knihoven, které využívají marketing; je otázkou 

s jakým  úspěchem  a  zda  ho  využívají  správně.  Spoléhat  jen  na  marketingové  odborníky, 

marketingové oddělení je velkou chybou, marketing musí v knihovně provádět každý zaměstnanec. 

Každá knihovna by měla mít strategii a přenést své strategické cíle do osobních cílů zaměstnanců. 

Pravidelně školit své zaměstnance atd.

Marketing představuje integrovaný komplex činností zaměřených na sledování postojů uživatelů 

a situace na trhu. Jedná se o systematické úsilí všech zaměstnanců knihovny ad. zainteresovaných 

subjektů, které usilují o vzájemnou spolupráci a o koordinaci svých aktivit. Marketing usiluje o to, 

aby knihovna poskytovala takové služby, jež uživatel požaduje, a to tím, že jeho potřeby a přání 

zjišťuje a že mu své služby přizpůsobuje. Veřejný sektor se soustřeďuje především na naplňování 

společenských potřeb. Knihovna plní především úlohu vzdělávací. Jedním z cílů může být počet 

uživatelů, ale také stanovené a vnější užitky. Vzdělávací aj. aktivity knihoven jsou prospěšné nejen 

samotným uživatelům, ale potažmo celé společnosti. Uživatelem veřejných knihoven se může stát 

nejen každý občan, ale i celá společnost, která tak získá vzdělané jedince.

Obr.  č.  1–  Marketingové  plánování (JANEČKOVÁ,  L.;  VAŠTÍKOVÁ,  M.  Marketing  služeb. 

2001, s. 55.)



1)Analýza – kde jsme? Jde o určení současné situace, kde se organizace nachází, popis všech 

činností, vyhodnocení statistických dat apod.

2)Plánování  –  čeho  chceme  dosáhnout?  Jde  o  určení  cílů,  čeho  chce  knihovna  dosáhnout, 

v jakém časovém horizontu, jak daných cílů dosáhne apod.

3)Zavádění – jak realizujeme naši  strategii? Jde o implementaci cílů do provozu. Jedná se o 

obecné cíle – strategické, taktické cíle – cíle funkčních oblastí organizačních článků knihovny a 

operativní cíle – cíle jednotlivých pracovišť, míst, jednotlivců apod.

4)Kontrola – dosahujeme našich cílů? Jde především o fyzickou kontrolu, různé audity, výpočty 

efektivnosti investic apod.

Jednou ze základních metod marketingového auditu je provedení  SWOT analýzy,  která spočívá 

ve zjištění vlastních silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Název je tvořen akronymem 

anglických  slov:  Strenght  (síla),  Weakness  (slabost),  Opportunity  (příležitost),  Threat  (hrozba). 

Touto metodou lze odhalit  některé závažné problémy (např.  pokles počtu čtenářů,  pokles počtu 

výpůjček,  předpoklady  vyplývající  z nového  územního  uspořádání  nebo  hrozby  vyplývající 

z legislativních předpisů a politiky státu atd.)

2.1. Základní nástroje marketingu

K základním nástrojům marketingu patří:  tvorba poptávky, průzkum trhu, plánování výrobního 

programu (v případě knihoven služeb) a propagace výrobků a služeb. Při tvorbě marketingového 

plánu se často používá tzv. zásada 4P. Konkrétní způsob naplnění jednotlivých zásad se nazývá 

marketingový mix: výrobek, cena, místo a propagace.

Marketing se v čase vyvíjí a dnes se preferuje především vyhodnocování uživatelských potřeb, 

přizpůsobování  nabídky  (služeb)  skutečným  přáním  uživatelů,  posilování  zpětné  vazby  mezi 

knihovnou a uživateli, propagace směrem k veřejnosti – vize, poslání, strategie knihovny.

P. Kotler definuje čtyři druhy marketingu: strategický – vymezuje skupiny uživatelů, na které je 

nutné  zaměřit  pozornost,  taktický –  definuje  formy  a  postupy,  které  slouží  k získání  trvalého 

uživatele,  administrativní –  definuje  cíle  knihovny a  na jejich základě sestavuje  plány vedoucí 

k realizaci  marketingové  koncepce  (strategie),  transformační  (inovativní) -  zaměřuje  se  na 

perspektivu poskytování služeb v elektronickém prostředí informační společnosti.

2.2. Funkce marketingu v knihovně 

Funkci marketingu v knihovně tvoří tři klíčové komponenty:



1)Marketingový mix

-důležité  vnitřní  prvky  nebo  komponenty,  které  zabezpečují  realizaci  marketingového 

programu knihovny.

1)Tržní síly

-vnější příležitosti nebo hrozby, které mají vliv na marketingové činnosti knihovny.

1)Slaďovací proces

-strategický  a  řídící  proces,  jehož  cílem je  uvést  do  souladu  marketingový  mix  a  interní 

politiku knihovny s vnějšími tržními silami.

2.3. Marketingové tipy

•Nejdůležitější návštěva uživatele je druhá a každá další,

•pochopení  a  přizpůsobení  se  uživatelovým  stimulům  a  jeho  chování  je  nutností  pro  přežití 

v konkurenci,

•budujme identitu své knihovny, buďme výjimeční,

•uvědomme si důležitost opakování, ujistěme se, že je naše sdělení konzistentní,

•neignorujme a nezanedbávejme své stávající uživatele, zatímco budeme usilovat o nové,

•nezapomeňme, že uživatelé mají  sklon dvakrát více hovořit o svých špatných zkušenostech se 

službami než o dobrých,

•vězme, že marketing je záležitostí každého v knihovně bez ohledu na titul nebo pracovní pozici,

•informujme  své  uživatele  pravdivě,  nepřehánějme,  budujme  si  vztahy  založené  na  vzájemné 

důvěře,

•dbejme  na  dobré  mezilidské  vztahy  na  pracovišti,  jedině  spokojení  zaměstnanci  dokážou 

vyprodukovat spokojené uživatele,

•odměňujme stálé (věrné) uživatele.

Příklady:

Banky  „znovu  objevily“  zákazníka  a  začaly  uplatňovat  programy  „preference  klienta“  a 

„kampaní úsměvu“ chtějí ukázat svou přátelskou tvář.

Ve Velké Británii dnes všichni významní „hráči“ ve finančních službách uplatňují nějakou formu 

programové péče o zákazníka.

3. Marketingová koncepce

Objevuje se v 30. letech 19. století, její rozvoj se v zemích s tržní ekonomikou datuje někdy po 

první  světové  válce.  V sektoru  služeb  se  marketingová  orientace  firem  objevuje  později,  až 



v 70.-80. letech.  U nás se objevila významněji až pro roce 1990. Většina firem využívá zvláště 

některé prvky marketingu, jako např. marketingovou komunikaci. Veřejný sektor marketingovou 

koncepci  téměř  nezná.  Ale  chce-li  veřejná  organizace  poskytovat  kvalitní  služby,  udržet  si 

zákazníky,  bude  muset  zaměřit  svou  pozornost  na  marketing.  Organizace  se  musí  přizpůsobit 

potřebám  zákazníků.  Potřeba  zákazníků  je  ovlivňována  kulturou  a  celkovým  prostředím  ve 

společnosti, ve které jedinec žije a organizace působí. Nejlepší je začít s marketingem v době, kdy 

se organizaci daří a má k dispozici zdroje (zaměstnance, finance). Nejúčinnějším marketingem je 

systematické,  opakované a dlouhodobé působení  na trh.  Štěstí  přeje připraveným. Shánět  se po 

marketingové koncepci v době, kdy organizace začne ztrácet klienty, může být pozdě. Je nutné si 

stanovit krátkodobé i dlouhodobé cíle. Musíme zjistit, zda naše nabídka zákazníkům vyhovuje, co 

by chtěli změnit, zlepšit, co v naší nabídce chybí, co by uvítali.

Z těchto zjištění by měla marketingová koncepce vycházet. Nestačí  mít  představu o tom, jak 

bychom chtěli, aby naše organizace prosperovala. Musíme vynaložit přiměřené úsilí na to, abychom 

co nejlépe poznali prostředí, ve kterém máme fungovat, a navrhli takové postupy, které zajistí naše 

přežití  a  dlouhodobou  prosperitu.  Strategii  knihovny  musíme  budovat  především  na  základě 

marketingových informací.  Potřebné změny musíme umět  rozdělit,  ohodnotit  jejich náročnost  a 

důležitost, stanovit finanční a časový plán. Implementovat bychom měli přednostně důležité změny 

(přinesou nám nejvíce), případně jednoduché změny, které nejsou časově náročné.

Většina  marketingových pracovníků  dnes  už  ví,  že  kvalitní  marketing  dokáže  realizovat  jen 

projektový tým, v němž jsou vedle marketerů také často psychologové, sociologové a odborníci na 

komunikaci  a  který  je  schopen  implementovat  marketing  do  praxe.  Marketing  by  měl  začínat 

potřebami  potenciálního  uživatele  a  ne  procesem služeb.  U cílového trhu  (uživatele)  jsou  tedy 

nejprve zjišťovány potřeby, na ně navazují přání (chtění) a později nastupuje poptávka. (KINCL, J. 

a kol. Marketing podle trhů. 2004, s. 15.)

Když to shrneme, marketingová koncepce je o kvalitním plánování; především vedení knihovny 

musí mít zájem se marketingem zabývat. Formulovat přesné a reální cíle, čeho chceme dosáhnout, 

jak a kdy.  Uvědomit si,  pro koho své služby vytváříme (kontakt  s cílovými skupinami);  známe 

skutečné potřeby? Nestačí  vymýšlet  nové služby, produkty,  ale umět je prodat,  nabízet.  Říkáme 

tomu cílená propagace – public relations. Nesmíme zapomínat na průběžné hodnocení, které je věcí 

všech zúčastněných stran.

3.1. Marketingové řízení

Marketingové řízení (marketing management)  by mělo být  součástí  řízení knihovny.  Klíčová 

marketingová rozhodnutí  provádí vrcholové vedení knihovny v procesu strategického plánování, 



kdy se definuje poslání knihovny a kdy jsou formulovány cíle, jichž chce knihovna v rámci své 

činnosti dosáhnout, ať již v krátké době nebo v dlouhodobé perspektivě. Strategický plán vymezuje 

způsob spolupráce jednotlivých složek knihovny. Při definování poslání knihovny je nutné vymezit 

okruh  potencionálních  uživatelů  (vytipované  segmenty),  na  něž  se  chce  knihovna  zaměřit, 

specifikovat jejich potřeby a zvolit odpovídající prostředky, jimiž budou tyto potřeby uspokojovány. 

Takto  definovaná  činnost  knihovny  je  pak  vodítkem při  výběru  tržních  příležitostí,  které  jsou 

určovány potřebami uživatelů,  aktivitami konkurence,  dostupnými zdroji,  kvalitou úrovně řízení 

knihovny a dalšími faktory marketingového prostředí.

Marketingové  řízení  znamená  „analýzu,  plánování,  implementaci  a  kontrolu  programů 

navržených  k vytvoření,  vybudování  a  udržení  výhodné  směny  s cílovými  uživateli  za  účelem 

dosažení cílů organizace.“ (FORET, M.; PROCHÁZKA, P.; URBÁNEK, T.  Marketing základy a 

principy. 2003, s. 21.)

Jedním  z úkolů  marketingu  je  vytváření  a  formulování  základní  marketingové  koncepce, 

koordinace činností jednotlivých oddělení knihovny a sběr a analýza tržních informací s následným 

využíváním zjištěných informací v praxi. Marketing pomáhá knihovně sledovat zájmy a potřeby 

uživatelů, což přispívá k co nejefektivnějšímu využívání tržních příležitostí.

Proces řízení marketingu sestává z těchto kroků:

marketingový výzkum (poznání  výchozí  situace)  –  segmentace,  cílení,  prezentace  nabídky – 

marketingový mix – realizace – kontrola (vyhodnocení výsledků). (FORET, M.; PROCHÁZKA, P. ; 

URBÁNEK, T. Marketing základy a principy. 2003, s. 22.)

3.2. Definice poslání a cílů knihovny

Cíle knihovny jsou obvykle definovány jako měřitelné výsledky, kterých chce knihovna svou 

činností dosáhnout (statistické údaje). Poslání knihovny bývá obvykle vyjádřeno v obecné rovině, 

např. „Městská knihovna Albrechtice vás spolehlivě provede světem knih, informací a internetu“, 

„Městská knihovna Albrechtice vám nabízí víc“, „Naučit se učit a efektivně pracovat s informacemi 

s Městskou knihovnou Albrechtice.“

Stanovení cílů knihovny musí být naopak zcela přesné a konkrétní. Nejvhodnější je vyjádřit cíle 

v kvantitativní (číselné) podobě. Cíl není nikdy jen jeden, ale jedná se o celou soustavu cílů (cíle 

k postavení  knihovny na  trhu,  ekonomické  cíle,  finanční  cíle,  cíle,  které  řeší  vztahy knihovny 

k zaměstnancům ad.) Co je při stanovování cílů nejdůležitější: měly by být reálné, motivující pro 

manažery  všech  stupňů  řízení,  měřitelné  –  vyhodnotitelné,  základnou  pro  určování  strategie  a 

marketingových plánů, vytvářet jistotu pro zřizovatele i zaměstnance knihovny.



Svým stylem řízení proslul Tomáš Baťa. Jeho styl řízení zahrnoval řadu principů a postupů, které 

by se daly z dnešního pohledu nazvat marketingové řízení.  Především proslul svou orientací  na 

zákazníka. Jeho poslání znělo: „Náš zákazník – náš pán.“ Původní poslání, které vyvěsil v oddělení 

pro vyřizování objednávek, znělo: „Rozkaz zákazníkův je svatý.“ Rozvoj svého podniku propojil 

s rozvojem  regionu,  a  to  nejen  z pohledu  hospodářského,  ale  také  politického,  sociálního  a 

kulturního.  Opíral  se o efektivní využívání všech pracovníků,  kteří  měli  zvýšenou samostatnost 

v rozhodovacích procesech a zároveň za svá rozhodnutí přejímali odpovědnost. Za základní formu 

kapitálu považoval člověka, jeho schopnosti, dovednosti a tvůrčí vybavenost. Dobyl zahraniční trhy 

svou flexibilitou a inovativností. Učil se u manažerů světa, přejímal jejich zkušenosti a osvědčené 

postupy.  Chtěl,  aby se lidé chovali,  jako když jim podnik patří.  Hybnou silou mu byla  etika a 

morálka. Dbal na podnikovou kulturu. Svou nabídku určoval podle koncových zákazníků: „Co máte 

v kolekci pro pošťáka, pro číšníka, pro studenta do tanečních, pro selku apod.?“ Orientoval se na 

všechny potencionální zákazníky. V prodeji obuvi postupně rozšiřoval sortiment, v r. 1917 měl 18 

prodejen a v r. 1937 už 2073. (FORET, M.; PROCHÁZKA, P. ; URBÁNEK, T. Marketing základy 

a principy. 2003, s. 22.)

3.3. Marketingová strategie knihoven

Pod pojmem marketingová strategie se rozumí umění řídit činnost knihovny takovým způsobem, 

který umožňuje naplňovat stanovené cíle. Cílem strategického plánování je formulace a modifikace 

aktivit a služeb knihovny tak, aby byl zaručen zisk (hospodárnost, užitek), stabilita a růst knihovny. 

Strategické plánování se týká všech v knihovně a všichni se s ním musí ztotožnit. Je rozdíl mezi 

strategií (co dělat) a taktikou (jak to dělat). Strategické plánování se začalo uplatňovat v 70. letech 

20. století. Marketingová strategie vymezuje cíle, jichž má být dosaženo; cílovou skupinu uživatelů, 

na něž se chce knihovna zaměřit; konkurenty; výběr produktů a služeb; strategii cílových uživatelů 

(výhody – v čem je nabídka knihovny lepší než nabídka konkurence, pozice služeb - jak je vnímají 

uživatelé,  vyjádření  hodnoty  –  proč  by  měli  uživatelé  využívat  právě  služby  knihovny); 

marketingový mix – rozhodnutí o ceně, distribuce apod. Marketingové strategii předchází vytvoření  

marketingového plánu: ten charakterizuje cílové trhy, jejich velikost, strukturu, chování, plánované 

umístění  produktu-služeb,  rozsah  nabídky,  předpokládaný  podíl  na  trhu  a  plánované  finanční 

výdaje.  Dále  stanoví  plánované  ceny služeb,  cenovou  a  rabatní  politiku  (akvizice),  distribuční 

strategie a marketingový rozpočet na první rok. Součástí plánu je dále dlouhodobý výhled využívání 

služeb, ziskové cíle (míra užitku a cena služeb) a strategie marketingového mixu na delší období. 

Strategické  plánování  prochází  cykly  analýza,  plánování,  realizace  a  kontrola.  (FORET,  M.; 

PROCHÁZKA, P.; URBÁNEK, T. Marketing základy a principy. 2003, s. 28-29.)



4. Marketingové prostředí

Analýza  marketingového  prostředí  představuje  základní  výchozí  kroky  marketingové  práce. 

Podstata  marketingového  přístupu  k činnosti  knihovny  znamená  pomocí  ověřených  nástrojů 

dosáhnout toho, aby knihovna dokázala reagovat na přání, potřeby a očekávání uživatelů lépe než 

konkurence a aby si tak zvýšila pravděpodobnost dosažení úspěchu na trhu a zajistila splnění svých 

cílů. Žádný univerzální recept na marketing neexistuje. Každá knihovna musí své marketingové 

aktivity rozvíjet na základě specifických podmínek, v nichž se nachází. Analýza situace na trhu je 

pro  marketing  určující.  Marketingové  prostředí  dělíme  na  mikroprostředí  (vnitřní  –  uvnitř 

knihovny) a makroprostředí (vnější – vně knihovny). Marketingové mikroprostředí je tvořeno lidmi, 

a to jak uvnitř knihovny (interními), tak především lidmi mimo knihovnu (externími). Lidé jsou 

různí,  mají  svou  osobitost,  lidskou  svobodu,  nezávislost  a  schopnost  samostatného  myšlení. 

Myšlení lidí, jejich projevy a chování plně kontrolovat nelze.V knihovní praxi se jedná o problém, 

nakolik se vedení knihovny podaří  svou knihovní identitu (poslání, vize, cíle, hodnoty,  ale také 

směrnice  a  předpisy)  prosadit  mezi  zaměstnanci  a  uvést  je  v život  v podobě  odpovídající 

organizační kultury. Jedná se o zaměstnance (interní) a partnery, veřejnost a konkurenty (externí).

 Zaměstnanci  tvoří  rozsáhlou skupinu (současní,  minulí  a  budoucí).  Záleží  na managementu 

knihovny, jak umí řídit zaměstnance a zda dokáže vytvořit kvalitní pracovní prostředí. Především 

záleží na knihovní komunikaci, zaměstnanci musí mít všechny relevantní informace a jejich osobní 

cíle nesmí být v rozporu s cíli  knihovny.  Dodavatelé  a odběratelé  (partneři)  zajišťují  zdroje  pro 

činnost knihovny (zboží, služby, finanční prostředky apod.), případně konzumují naše služby. Je 

velmi důležité umět s nimi jednat, dodržovat všechny závazky, plnit termíny apod. 

Veřejnost  dělíme  na  vládní  instituce,  hromadné  sdělovací  prostředky,  neziskové  organizace, 

zájmové  a  nátlakové  skupiny  a  místní  a  obecnou  veřejnost.  Patří  sem  také  skupina  uživatelů 

(jednotlivci – domácnosti,  organizace, vláda a mezinárodní trh). Zcela specifickou skupinu tvoří 

konkurenti  –  organizace,  které  na  trhu  poskytují  stejné  nebo obsahově  podobné služby.  Pokud 

chceme toto vnitřní a vnější prostředí knihovny zkoumat, musíme vycházet ze S – W analýzy, což je 

analýza silných a slabých stránek.

Marketingové  makroprostředí tvoří  demografické  prostředí,  ekonomické  prostředí,  přírodní 

prostředí,  technologické  a  politické  prostředí  a  pro  knihovny  je  určující  především  kulturní 

prostředí. Zde je vhodné využít O – T analýzy – analýzy příležitostí a hrozeb. Celková analýza 

marketingového prostředí  se  označuje  zkratkou  SWOT analýza  a  tvoří  základ  pro  vypracování 

každé  marketingové  strategie  a  marketingového  plánu.  (FORET,  M.;  PROCHÁZKA,  P.  ; 

URBÁNEK, T. Marketing základy a principy. 2003, s. 50-52.)



5. Marketingový výzkum

„Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství, krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.“ (John 

Milton)

„Marketingový výzkum je systematické určování, shromažďování, analyzování a vyhodnocování  

informací,  týkajících  se  určitého  problému,  před  kterým firma stojí.“ (KOTLER, P.  Marketing 

management. Analýza, plánování, realizace a kontrola. 1991, s. 107.)

Knihovna by si měla budovat svůj vlastní  marketingový informační systém, aby měla dostatek 

relevantních marketingových informací, které potřebuje pro svá strategická, taktická i operativní 

rozhodnutí.  Marketingový  informační  systém  lze  obecně  definovat  jako  soubor  těch  aktivit 

knihovny, které slouží ke sběru, třídění, analýze, vyhodnocování a prezentaci dat potřebných pro 

přesné,  včasné  a  kvalifikované  marketingové  rozhodování.  (FORET,  M.;  PROCHÁZKA,  P.; 

URBÁNEK, T. Marketing základy a principy. 2003, s. 69.) Součástí marketingového informačního 

systému jsou marketingový výzkum a průzkum trhu. Prostřednictvím marketingového výzkumu a 

průzkumu  trhu  získáme  údaje  o  vnějším  a  vnitřním  marketingovém  prostředí,  tj.  o  možných 

změnách  ekonomických,  politických,  demografických,  sociologických,  kulturních  a  politických 

faktorů, a také o postojích, názorech a potřebách zákazníků, partnerů, konkurentů a veřejnosti. 

Při  realizaci  marketingového  výzkumu  se  dnes  využívají  statistické,  psychologické  a 

sociologické metody, které umožňují stanovit správnou velikost vzorku výběrového řízení, zvolit 

vhodný způsob šetření a vybrat odpovídající techniku. Při realizaci marketingového výzkumu se 

marketingoví  manažeři  (manažeři  knihoven)  musí  rozhodnout,  jaký  typ  informací  potřebují, 

posoudit, zda lze tyto informace získat, a odhadnout a určit, jak nákladné a časově náročné jejich 

získávání  bude.  Získávat  informace  do  marketingového  informačního  systému  můžeme  jednak 

z interních zdrojů (statistiky, objednávky, výpůjčky, tržby, zásoby aj. informace o knihovně), dále 

tzv.  zpravodajským  monitoringem  a  v poslední  řadě  marketingovým  výzkumem.  Významnou 

oblastí výzkumu je výzkum efektivnosti nástrojů komunikačního mixu, kdy se hodnotí úspěšnost 

reklamy, výběr reklamních médií, studie motivace, analýza úspěšnosti knihovníků, ověřování image 

knihovny u veřejnosti atd.

Marketingový výzkum je dnes stejně důležitý pro neziskový sektor jako pro komerční sféru. 

Nemůžeme  se  spoléhat  na  intuici,  zkušenosti  či  znalosti  o  trhu  v době  přebytku  nabídky  nad 

poptávkou.  I  neziskový  sektor  bojuje  o  zákazníky  s konkurencí.  Odhady  a  domněnky  jsou 

k ničemu. Knihovny potřebují konkrétní odpovědi na konkrétní otázky.



Podstatou  marketingového  výzkumu  je  poskytovat  relevantní,  objektivní,  kvalitní  a  aktuální 

informace,  které minimalizují  rizika při  nejrůznějších rozhodnutích.  Marketingový výzkum nám 

zprostředkovává znalosti o trhu, můžeme ho využít při distribuci nových služeb, v oblasti propagace 

a  prezentace  (reklamy),  při  vytváření  nových  služeb,  při  cenové  politice,  při  seznamování  se 

s uživateli a při odhalování konkurence.

Informace,  které  potřebujeme  zjistit,  můžeme  získat  dvěma  způsoby.  Přímo  v terénu  (field 

research)  nebo  tzv.  výzkumem  od  stolu  (desk  research).  Marketingový  výzkum  můžeme  dále 

rozdělit na základě metodologie na kvantitativní a kvalitativní výzkum.

Field research je finančně a časově velmi náročný, ale získáme přesná data.

Desk  research zpracovává  informace  získané  z jiného  výzkumu,  tedy  již  existující  data. 

Nevýhodou je, že tyto informace rychle zastarávají, můžou být nepřesné, neobjektivní, neúplné a 

získané za jiným účelem.

Kvantitativní výzkum volíme, pokud chceme pokrýt dostatečně velký a reprezentativní vzorek 

jednotek.  Používají  se  metody  dotazování,  pozorování  a  experimentu.  Nabízí  informace 

v měřitelných jednotkách, které je následně možné zobrazit v tabulkách a grafech. Např. panelový 

výzkum, který sleduje stejné proměnné v různém časovém období.

Kvalitativní výzkum volíme, pokud chceme zjistit důvody chování lidí, jejich konání a motivaci. 

Je hlubším poznáním a obvykle slouží jako „předvýzkum“ kvantitativních výzkumů. Používají se 

metody individuálních hloubkových rozhovorů, skupinové rozhovory, projektivní techniky. Využívá 

se při vstupu do nové problematiky, ve které se potřebujeme rychle zorientovat.

Důležitým  podkladem  k vytvoření  marketingové  strategii  pro  knihovny  je  marketingový 

výzkum. Při marketingovém výzkumu získáváme informace o uživatelích (stávajících i budoucích), 

jejich  počet,  potenciál  a  možnosti,  jejich  charakteristiku  (zejména  jejich  potřeby),  jak  vnímají 

knihovny a nabízené služby. Informace o konkurenci zahrnují, kdo je konkurencí pro knihovny, jaké 

má výsledky, ve kterých službách konkuruje a jaké má uživatele, charakteristiku konkurenčních 

institucí, jak se prezentují, jak působí na trhu, jak jsou vnímány veřejností, jakou mají strategii a 

jaké využívají způsoby distribuce. Informace  o trhu jako celku obsahují údaje, na jakém trhu se 

paměťové instituce pohybují, jaký mají potenciál a trend dalšího vývoje apod.

Informace získáváme jednak z firemního informačního systému knihoven, od jejich zaměstnanců 

a přímo od uživatelů.



5.1. Proces marketingového výzkumu

Proces marketingového výzkumu: definování problému, analýza situace, sběr informací, analýza 

a  interpretace  získaných  informací  a  navržení  konkrétního  řešení  problému.  (BELKO,  Dušan. 

Marketingový výzkum v kostce. Marketingové noviny [online]. 2004.)

Definování problému je velmi důležité, pomůže určit cíle výzkumu, metody, techniky výzkumu, 

velikost zkoumaného vzorku,  způsob zpracování informací. Je třeba rozvrhnout i časový rozvrh 

jednotlivých  kroků.  Analýza  situace  a  určení  zdrojů  informací  obnáší  práci  se  sekundárními  a 

primárními  zdroji  informací.  Samotný  sběr  informací  –  získávání  primárních  informací  –  určí, 

jakým  způsobem  bude  nejvhodnější  primární  informace  získat  (pozorování,  dotazování, 

experiment),  jaký  zvolíme  typ  výzkumu,  zda  kvantitativní  nebo  kvalitativní.  Poté  provádíme 

analýzu  a  interpretaci  informací:  při  kvantitativním  výzkumu  získáme  statistické  veličiny 

vyjadřující např. četnosti výskytu, střední hodnoty, míry závislosti mezi proměnnými. Je možné na 

jejich  zpracování  využít  počítačových  programů,  např.  „Statistical  Package.“  Hodnotí  se 

reprezentativnost  získaných údajů  i  jejich  validita,  tj.  do  jaké  míry získané  informace  opravdu 

hodnotí to, co hodnotit mají. U kvalitativního výzkumu je analyzován každý jednotlivý „případ“, 

jsou  vyhodnocovány  použité  nepřímé  psychologické  postupy,  jde  o  nalezení  příčin,  motivů. 

Nastupuje řešení problému: zpracování  a prezentace výsledků obnáší stanovení předmětu a  cíle 

výzkumu, přehled metodických postupů, popis zkoumaného souboru, shrnutí základních poznatků 

výzkumu a doporučení pro řešení zkoumaného problému.

6. Marketingový mix

Marketingový mix je všestrannou a obecně platnou koncepcí marketingu. Zahrnuje čtyři klíčové 

prvky zvané 4P:

Obr. č. 2 – Marketingový mix (PAYNE, A. Marketing služeb. 1996, s. 69.)

1)PRODUKT – nabízený produkt (např. digitální knihovny) nebo jiné služby.



2)CENA – prodejní cena a podmínky (v případě knihoven se cena rovná užitku, který uživatel 

získá,  když využije služeb knihovny = společenský prospěch - knihovny nabízejí své služby ze 

zákona bezplatně).

3)PROPAGACE – komunikační program v rámci marketingu produktu či služby.

4)MÍSTO – distribuční a logistické funkce zajišťující dostupnost produktu či služby.

Marketingový  mix  představuje  zejména  v podnikatelské  sféře  obecně  uznávanou  koncepci. 

Každý prvek v sobě obsahuje celou řadu dílčích aktivit (např. propagace zahrnuje reklamní činnosti, 

osobní nabídky ad.).

6.1. Vnější faktory – tržní síly

1)Uživatelé  – chování uživatelů, kteří využívají služeb knihovny, zjišťování jejich motivace, 

zvyklostí,  určování  prostředí,  velikosti  trhu  a  spotřebitelské  síly;  zjišťujeme  i  u  skupiny 

potencionálních uživatelů.

2)Chování odvětví – motivace, struktura, praktiky a přístup knihovníků, prostředníků a ostatních 

účastníků nabídky.

3)Konkurence – vliv odvětvové struktury a povahy konkurence na umístnění a chování knihovny.

4)Vláda a regulace – řízení a kontrola marketingu, které se vztahují na marketingové činnosti a 

konkurenční praktiky. (PAYNE, A. Marketing služeb. 1996, s. 69.)

Úkolem manažera při  vývoji  marketingového programu je shromáždit  prvky marketingového 

mixu a s jejich pomocí zajistit soulad mezi schopnostmi a možnostmi knihovny a vnějším tržním 

prostředím. Musíme si uvědomit, že zatímco prvky marketingového mixu jsou většinou „v moci“ 

knihovních  manažerů,  vnější  tržní  síly  jsou  do  značné  míry  živelné.  Úspěch  marketingového 

programu závisí na stupni souladu mezi vnějším a vnitřním prostředím knihovny. Marketingový 

program je proto charakterizován jako slaďovací proces, který má význam zejména ve službách. 

Prostředí na trhu služeb je velmi nestabilní. Tržní síly se mohou rychle a dramaticky měnit. Tyto 

změny vytvářejí jak marketingové příležitosti, tak marketingové hrozby. Marketing přišel do služeb 

poměrně pozdě.

Z výzkumu 400 podniků v oblasti výroby a služeb uskutečněného v pol. 70. let vyplynuly tyto 

zajímavé  závěry:  u  institucí,  které  nabízejí  služby,  je  méně  časté  vykonávání  činností 

marketingového mixu v marketingovém oddělení  (pokud takové oddělení  vůbec  mají),  je  méně 

častá analýza v oblasti nabídky, reklama je častěji zabezpečována vlastními silami než ve spolupráci 

s externími  agenturami,  zpravidla  chybí  celkový  plán  nabídky,  je  méně  častý  vývoj  školících 



programů  pro  poskytovatele  služeb,  je  méně  časté  využití  služeb  marketingových  výzkumů  a 

marketingového poradenství, tyto instituce obecně vydávají na marketing daleko méně finančních 

prostředků než jiné podniky - vyjádřeno procentem z hrubých příjmů. Marketing ve službách stále 

zaostává, i když už dávno neplatí, že konkurence ve službách není silná.

6.2. Rozšířený marketingový mix služeb

Služba zákazníkovi:  produkt, cena,  lidé,  procesy,  místo,  propagace  = rozšířený marketingový 

mix služeb.

Přídavné prvky marketingového mixu:

1)Služba zákazníkovi.  Pro  zařazení  služby zákazníkovi  mezi  základní  prvky marketingového 

mixu existuje mnoho důvodů. Jsou to především tyto: rostoucí nároky spotřebitelů, kteří požadují 

vysokou úroveň služeb, rostoucí význam služby zákazníkovi jako nástroje konkurenční diferenciace 

nabídky a potřeba vybudovat užší a dlouhodobý vztah se zákazníkem.

2)Lidské  zdroje.  Služby  se  nedají  dělit  (nedělitelnost  služby).  U  většiny  služeb  jsou  lidé 

základním faktorem při výrobě i dodávce služeb. Lidé se stávají významnou součástí diferenciace 

nabídky.  S jejich  pomocí  mohou podniky služeb  zvýšit  hodnotu  produktu  a  získat  konkurenční 

výhodu.

3)Procesy.  Zahrnují veškeré činnosti, postupy, mechanismy a rutiny, které vyrábějí a dodávají 

službu zákazníkovi. Patří sem také otázka přítomnosti zákazníka a míra rozhodování zaměstnanců. 

Řízení  procesů  je  klíčovým  faktorem  zvyšování  celkové  kvality  služeb.  (JANEČKOVÁ,  L.; 

VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. 2001, s. 99.)

Přídavné prvky marketingového mixu v knihovnách:

Cíleně budovat dlouhodobý vztah s uživateli. Odměňovat stále uživatele. Diferencovat služby, 

dbát na přidanou hodnotu. Celkově zvyšovat kvalitu služeb. Cílem interního marketingu je přimět 

zaměstnance, aby co nejlépe reprezentovali knihovnu při telefonickém, poštovním, elektronickém či 

osobním styku s uživatelem na všech trzích.

Marketingový mix v knihovně:

Ze  SWOT  analýzy  plynou  další  marketingové  aktivity  knihovny  (marketingová  strategie, 

marketingový  plán  atd.),  ale  i  základní  kontrolovatelné  marketingové  nástroje  knihovny,  kam 

řadíme marketingový mix.  Jedná se především o produkt (službu),  cenu (užitek a cena služeb), 



místo,  kde  jsou  produkty  a  služby  nabízeny,  a  propagaci,  která  přímo  souvisí  s komunikací. 

V případě knihoven se používá rozšířený marketingový mix - služba uživateli: produkt, cena, lidé,  

procesy, místo, propagace = rozšířený marketingový mix služeb.

6.3. Marketingový mix služeb

Marketingový mix služeb představuje soubor nástrojů, které pomáhají vytvořit vlastnosti služeb 

nabízených  uživatelům.  Jednotlivé  prvky  mixu  si  může  knihovna  (marketingový  odborník, 

marketingové  oddělení)  namíchat  v různé  intenzitě  i  v různém  pořadí.  Slouží  stejnému  cíli  - 

uspokojit  potřeby  uživatelů  a  přinést  užitek  („zisk“)  knihovně  i  uživatelům  a  potažmo  celé 

společnosti. Produktem se rozumí vše, co knihovna nabízí uživateli k uspokojení jeho potřeb. U 

čistých  služeb  se  produkt  rovná  konkrétnímu  procesu,  často  bez  pomoci  hmotných  výsledků. 

Klíčovým prvkem definujícím službu je její kvalita. Rozhodování o službě se týká jejího vývoje, 

životního cyklu, image a nabídky. Cena se stává v případě služeb významným ukazatelem kvality. 

Neoddělitelnost  služby od  jejího  poskytovatele  znamená  další  specifika  při  tvorbě  cen  služeb. 

Veřejné služby v případě knihoven nemají žádnou cenu, případně cenu dotovanou. Knihovna tedy 

věnuje pozornost nákladům na služby, aby byly přiměřené, rentabilní, ekonomicky výhodné, prostě 

aby náklady nebyly neúměrně vysoké proti  spotřebě.  Distribuce usnadňuje přístup uživatelů ke 

službě. Souvisí s umístěním služby, s volbou případného zprostředkovatele dodávky služby apod. 

Kromě toho služby souvisejí s pohybem hmotných prvků, které jsou součástí služby, např. počítač, 

dataprojektor  (vzdělávací  aktivity  knihovny)  atd.  Při  poskytování  služby  dochází  v knihovně 

k přímé interakci mezi uživatelem a knihovníkem. Právě lidé mají na kvalitu poskytovaných služeb 

přímý vliv. Tedy kvalitní služby neovlivňuje jen poskytovatel (knihovník), ale i konzument služby 

(uživatel). Knihovna se musí zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování zaměstnanců.

Stejně tak stanovuje určitá pravidla pro chování uživatelů (knihovní řád) apod. Knihovní řád je 

klíčový  v komunikaci  mezi  knihovnou  a  uživateli,  vymezuje  práva  a  povinnosti  obou  stran. 

Knihovní řád, pokud je kvalitně sepsán, je oporou v komunikaci pro obě strany. I když jsou služby 

nehmotné, neznamená to, že uživatel nedokáže službu posoudit dříve, než ji spotřebuje. Dost záleží 

na prostředí a kultivovaném projevu obsluhy. První dojem je důležitý a vzniká nejen při fyzické 

návštěvě  knihovny,  ale  i  při  telefonickém kontaktu  a  dnes  i  na  webových stránkách knihovny. 

Kvalita služby se přímo odvíjí od procesu, jak je poskytována. Lidé, kteří musejí čekat ve více 

frontách,  nepřiměřeně  dlouho,  nabídka  nových  knih  je  nedostačující  a  opožděná,  nepociťují 

komfort, nesetkají se s fundovanou a příjemnou obsluhou, jsou nespokojeni s takto poskytovanou 

veřejnou službou.



V knihovnách je rovněž důležité, aby se uživatel dokázal dobře orientovat v prostoru, ve fondu, 

aby co nejvíce knih bylo volně přístupných, aby knihovna nabízela dostatek online katalogů atd. 

Proto  je  nutné,  aby  knihovna  prováděla  analýzy  procesů,  schémata  výpůjčního  procesu, 

klasifikovala  je  a  postupně  zjednodušovala  jednotlivé  kroky,  ze  kterých  se  procesy  skládají. 

Užitečné je, aby se manažeři knihoven dokázali vžít do role uživatelů a podívali se na služby jejich 

očima.  Dnes  služby,  které  dříve  nabízel  pouze  veřejný sektor,  začal  poskytovat  také  soukromý 

sektor  a  neziskové  organizace.  Mezi  organizacemi  se  postupně  vytváří  konkurence.  Tlaky  na 

veřejné rozpočty přinášejí různá rozpočtová omezení a knihovny jsou nuceny, aby hledaly i jiné 

zdroje  financování  a  stávající  finanční  prostředky  vynakládaly  účelně.  Rostou  požadavky  na 

efektivnější  zaměření  se  na jednotlivé  cílové  skupiny uživatelů.  To je  možné,  ale  jedině  tehdy, 

dokážou-li  knihovny  poznat  skutečné  potřeby  svých  uživatelů  a  jejich  chování,  zařadit  je  do 

určitých  tržních  segmentů.  K tomu  slouží  marketingový  výzkum  a  marketingové  informační 

systémy. Objevuje se přímo nový druh marketingu – marketing veřejných služeb.

6.4. Marketing veřejných služeb

Je  především  marketingem  služeb  s vysokým  kontaktem  s uživatelem.  Veřejný  sektor  se 

soustřeďuje  hlavně  na  naplňování  společenských  potřeb.  Knihovny  plní  především  úlohu 

vzdělávací.  Jako  cíl  si  mohou  stanovit  maximální  počet  uživatelů.  Většina  cílů  přináší  kromě 

stanovených užitků, ještě vnější externí užitky – např. odvrácení mládeže od užívání drog apod. 

V důsledku externích užitků je pro knihovny obtížné identifikovat jediného uživatele. Uživatelem 

může  být  kdokoli  z veřejnosti:  dítě,  dospělý,  senior,  rodina,  celá  společnost,  která  tak  získá 

vzdělanější občany apod. Mnohé prvky marketingu služeb veřejného sektoru musejí být upraveny 

podle potřeb specifických skupin uživatelů (nevidomí atd.) Informace o nich jsou mnohdy těžce 

dostupné. Pokud se v marketingovém mixu užívá cena, potom se jedná o stanovení společenské 

hodnoty. (JANEČKOVÁ, L.; VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. 2000, s. 29-32.)

6.5. Interní marketing

Interní marketing má v knihovnách velký význam, knihovníci jsou v přímém kontaktu s uživateli 

a  je  důležité,  aby sdíleli  vnitřní  hodnoty knihovny a  její  poslání.  Musejí  chápat  své  postavení 

v procesu poskytování služby, být motivováni k dosahování co nejvyšších kvalitativních standardů. 

Proto by knihovna měla využívat vybrané marketingové nástroje, zejména komunikační techniky 

k seznamování  svých  zaměstnanců  s jejich  úkoly.  Strategické  cíle  promítat  do  osobních  cílů 

zaměstnanců,  poskytovat  zaměstnancům  relevantní  informace  a  pravidelně  je  školit.  Neméně 

důležité je zázemí služeb a mezilidské vztahy na pracovišti.



7. Public relations (PR)

PR  představují  neosobní  formu  stimulace  poptávky  po  službách  knihovny  publikováním 

pozitivních informací. Má za cíl vyvolat kladné postoje veřejnosti ke knihovně a zvýšit zájem o ni 

ze strany uživatelů současných i potencionálních. Public relations neboli vztahy s veřejností jsou 

funkcí  managementu,  vycházející  z dlouhodobé  strategie  knihovny.  Úkolem  PR  je  budovat 

důvěryhodnost  knihovny.  Zaměření  PR může zahrnovat  různé cílové skupiny:  uživatele,  vlastní 

zaměstnance, dodavatele, úřady, místní obyvatelstvo, sdělovací prostředky ad. Mezi další úkoly PR 

patří  zejména  vytvářet  identitu  knihovny,  lobbying,  fundraising  a  marketing  událostí  (kulturní, 

vzdělávací a společenské akce).

Mezi  komunikační  prostředky  v PR  patří:  inzeráty,  články,  informační  bulletiny,  podnikové 

časopisy, oběžníky - nástěnky, jubilejní publikace, výroční zprávy, články pro odborné časopisy, 

pořádání a aktivní účast na konferencích, dny otevřených dveří, tematické dny, interview, tiskové 

konference, veřejné akce, organizování celoživotního vzdělávání ad. Informací musí být přiměřeně, 

musí  být  jasné  a  srozumitelné.  Webové  stránky by  měly  být  bezbariérové,  měly  by kopírovat 

knihovnu a nabízet přidanou hodnotu. (LESLY, Philips.  Public relations : teorie a praxe. 1995, s. 

28.)

7.1. Interní PR v knihovnách

Cílovou skupinou interního PR jsou vlastní  zaměstnanci.  Lapidárně řečeno,  jde o posilování 

mezilidských  vztahů  v knihovně.  Cílem  interních  metod  PR  je  vytvořit  a  podporovat  identitu 

jednotlivých  týmů  (oddělení)  a  celé  knihovny.  Vyžaduje  to  změnit  komunikaci  jak  na  úrovni 

vertikální,  tak  na úrovni  horizontální.  Tedy změnit  se  musí  nejen  komunikace mezi  vedením a 

zaměstnanci, ale také mezi samotnými zaměstnanci. Manažeři musí zaměstnance vhodně stimulovat 

a  motivovat  formami  hmotných  i  morálních  odměn.  Důležitý  je  fungující  systém  vzájemné 

zastupitelnosti.  Vhodné  je  pravidelné  školení  zaměstnanců  především  v komunikačních 

dovednostech,  budování  image  ad.  Posilování  tzv.  „týmového  ducha“  pořádáním  společných 

setkání, například víkendových pobytů v přírodě, vede k utužení týmu. Velmi důležitou roli hraje 

pravidelné  a  otevřené  informování  zaměstnanců  o  situaci  v knihovně.  K tomu  lze  využít  např. 

Intranet, nástěnky (klasické, elektronické), porady, schůzky, výroční zprávy (umístěné na webových 

stránkách knihovny) dostupné všem.

Kvalitní  mezilidské  vztahy jsou  předpokladem vstřícného a  obětavého  chování  k uživatelům 

knihovny.  Všeobecně  se  tvrdí,  že  se  velmi  zhoršily  mezilidské  vztahy.  Pokud  se  toto  stane 

v knihovně,  nastává velký problém,  protože  se  dotýká přímo uživatelů.  Rozhodně se  nevyplácí 

situaci podceňovat a je vhodné podniknout všechny kroky k zlepšení.



7.2. Identita knihovny

Patří  sem firemní kultura,  komunikační  politika a  pozitivní  image knihovny.  Identita  souvisí 

s úspěchem knihovny. Jde především o kvalitní  služby, vhodnou a účelnou prezentaci knihovny 

(PR), vystupování zaměstnanců a kulturní prostředí knihovny. Identita knihovny má svou vizuální 

stránku (barvy, loga, písma, obrazové motivy – působící jako celek), která pomáhá knihovnu rozlišit 

v záplavě informací, slouží k její identifikaci. Firemní styl je vystupování manažerů a zaměstnanců 

knihovny, styl jejich komunikace a prezentace. Identita knihovny představuje určitou vizi, která se 

opírá o hodnoty a naplnění dlouhodobých cílů. Vytváří obsahové a formální hledisko pro vytváření 

image. Identita knihovny je cílevědomým vytvářením strategie vnitřní struktury, fungující knihovny 

a vnější prezentace v místě. Vyjadřuje vlastní specifičnost, originalitu a nezaměnitelnost. Důležitou 

roli zde hraje komunikační politika, design a jednání, které přímo podporuje image knihovny.

7.3. Firemní kultura v knihovnách

Jedná se  o  formu společenského styku mezi  zaměstnanci  ve  společně  udržovaných zvycích, 

obyčejích a pravidlech. Je to ovzduší, které panuje v knihovně. Cílem budování firemní kultury je 

identifikovat  knihovníky  s knihovnou,  s tím,  co  dělá,  kam  směřuje.  Firemní  kultura  vytváří 

obsahové zázemí pro identitu knihovny.

Projevy firemní kultury se pojí s legendou, s postavami hrdinů, fungují jako příběh. Podniky, 

které  dbají  na firemní kulturu,  humanizují  práci,  „za vším hledej  člověka.“  Vytváří  si  soustavu 

symbolů: slovní hesla, historky, rituály, ceremoniály apod. Dbají na dodržování zvyků, projevy úcty 

nejsou pro ně jen frází, ale samozřejmostí. Důležité je, aby knihovna měla své logo, schéma, tzv. síň 

slávy – ocenění,  vyznamenání.  Firemní kultura se projevuje i  ve vybavení  knihovny,  barevném 

sladění,  architektuře atd.  Knihovna by se neměla bát  experimentů a novinek,  měla by využívat 

iniciativu a nápady svých zaměstnanců. Silná firemní kultura zlepšuje pohled na knihovnu, vytváří 

dobré mezilidské vztahy, odbourává konfliktní komunikaci, podporuje kreativní a tvůrčí prostředí, 

zlepšuje podmínky pro práci (odbourává formální předpisy),  zaměstnanci si důvěřují,  mají  větší 

pocit jistoty, jsou lépe motivovaní a loajální ke knihovně. Knihovna tak vytváří stabilní a spolehlivé 

pracovní prostředí. Dokáže si udržet klíčové (znalostní) zaměstnance, má jim co nabídnout.

7.4. Image knihovny

Image knihovny je obraz,  celková prezentace,  jakým způsobem okolí  vnímá a hodnotí  celou 

knihovnu.  Neopírá  se  jen o strategickou vizi  a  hodnotový systém, ale  využívá emotivní  prvky. 

Vzhled a prostředí knihovny dotváří její image. Image ovlivňuje také komunikační politika, firemní 

kultura, jaký dojem vytváří zaměstnanci na uživatele, jaké aktivity knihovna provozuje atd. Pokud 



chce  knihovna  vědět,  jak  ji  veřejnost  vnímá,  co  si  o  ní  myslí  a  co  o  ni  říká,  musí  se  umět 

kvalifikovaně  zeptat.  Výzkumy veřejného  mínění  v místě,  kde  knihovna působí,  pomohou lépe 

budovat image knihovny. Také vymezení etických kodexů, charty zákazníků a jejich dodržování 

mají pozitivní vliv na image. Programová péče o uživatele, kvalitní služby, příjemná komunikace 

spoluvytváří image knihovny. Podmínkou jsou dobré mezilidské vztahy na pracovišti. Všechny tyto 

prvky by měly tvořit součást strategie knihovny.

7.5. Komunikační politika knihovny

Správnou komunikační politikou může knihovna přesvědčit a získat na svou stranu představitele 

veřejného mínění, získat je pro své cíle. Dobrý dojem se nedá vybudovat bez kvalitních služeb. O 

službách a aktivitách knihovny musí vědět všichni. Vhodné je založit např. „Klub přátel knihovny“, 

členové klubu pomáhají knihovně zajišťovat účinný lobbying, spolupodílejí se na jejich aktivitách 

apod.  PR hraje  důležitou roli  v prezentování  knihovny.  Spolupráce se  všemi  médií  a využívání 

všech nástrojů PR spoluvytváří obraz knihovny v místě. Dobrá pověst knihovny se buduje dlouho a 

pracně.  Mezi  zásady,  jak  toho  docílit,  patří  především  zdvořilé  jednání,  analýza  stížností, 

odměňování  věrných  uživatelů,  sledování  a  poučení  se  od  konkurence,  neustále  inovování, 

profesionální obsluha ad. Veškeré nástroje PR nejsou nic platné, když se uživatel setká v knihovně 

s nepříjemnou (nekompetentní) obsluhou. Obsluha v knihovně by neměla zapomínat na obchodní 

pravidlo –„úsměv prodává.“ Úsměv knihovníka nic nestojí, a přitom je k nezaplacení.

PR se stará o reputaci knihovny a podporuje služby. Je velmi důležité, aby si vedení knihovny 

uvědomilo,  co chce sdělovat a komu. Aby při  sepisování sdělení použilo jasné,  krátké a pokud 

možno  jednoduché  věty.  Sdělení  nesmí  být  příliš  odborné,  musí  mu  porozumět  každý.  Jana 

Jabůrková (předsedkyně PR Klubu) doporučuje, aby si každá organizace pro sebe definovala PR a 

marketing a přiřadila jim příslušný obsah, vytvořila funkční organizační strukturu a pokud možno 

najala si profesionály pro danou oblast. Tvrdí, že PR a marketing jsou aktivity, které se prolínají. PR 

není jen výsledek toho, co knihovny dělají a říkají, ale také toho, co ostatní říkají o nich.

V současné  době  se  doporučuje  využívat  aktivní  PR.  Aktivní  PR  je  plánování  atraktivních 

událostí  pro  zástupce  médií,  novináře,  kteří  je  předloží  veřejnosti.  Jde  o  sofistikovanou  formu 

propagace,  kterou  média  akceptují  a  prezentují  jako  informační  událost.  Jozef  Ftorek  hovoří  o 

aktivní PR (umožňuje vlastní režii události a do značné míry i velkou kontrolu jejího žádoucího 

vyznění v médiích) a reaktivní PR (usměrňuje reakci médií na konkrétní události, reakce na „špatné 

zprávy“). Na špatné (negativní) zprávy je mnohdy lepší nereagovat.

Knihovny by měly (podle velikosti) uspořádat minimálně jednou ročně PR atraktivní událost, o 

které by se nejen psalo, ale hodně mluvilo mezi lidmi. Chce-li knihovna zaujmout pozornost, musí 



být výjimečná. Všechny aktivity knihovny, které jsou výjimečné, ojedinělé, atraktivní, představují 

hlavní prostředek formování její identity. Známé hudební skupiny, známí umělci přitahují pozornost 

a  je  vhodné  s nimi  navázat  spolupráci.  Velkolepá  akce  se  neobejde  bez  předem připraveného 

projektu, na který je potřeba získat finance (sponzory). K propagaci je vhodné využít všech médií 

(rozhlas, místní televize, tisk), také vývěsní plochy v místě, kde knihovna působí. Velmi osvědčený 

je „billboard“, který se umístí na budovu knihovny, je vidět a zaručeně zaujme. Na větší akci se 

vyplatí spolupracovat s dalšími významnými institucemi v místě.

Knihovny nemají peníze na PR agentury, ani na reklamu. Přesto mohou své služby a aktivity 

kvalitně propagovat. Už tím, jak komunikují s veřejností, provozní dobou, kulturním a estetickým 

prostředím, označením budovy, plodnou spoluprací s médii v místě, využíváním vývěsních ploch 

města  (obce),  kde  působí.  Pravidelným  navštěvováním  tiskových  konferencí,  využíváním 

městského  (obecního)  rozhlasu,  kvalitní  výroční  zprávou,  publikační  činností,  pořádáním „Dnů 

otevřených  dveří“,  spoluprací  s místními  školami  aj.  vzdělávacími  institucemi.  Doporučuje  se 

oslovit  veřejnost  netradičními  aktivitami,  jako  např.  vybudováním  dětského  koutku,  různých 

poraden,  organizováním  jazykových  kurzů,  kurzů  češtiny  pro  cizince  až  po  literární  zájezdy, 

literární kavárny atd.  Webové stránky knihovny nabízejí  netušené možnosti  propagace a hlavně 

rozšíření  služeb  o  elektronické.  Vůbec  tou  nejlepší  propagací  knihovny  jsou  kvalitní  služby. 

Možnosti jsou neomezené. PR knihovny musí být pečlivě připravený a naplánovaný. Kulturní a 

vzdělávací  aktivity se plánují  minimálně rok předem, výsledkem je  kulturní  kalendář,  který by 

knihovna měla zaslat do každé domácnosti v místě.

Není  pravdou,  že  bez  financí  se  nedá  dělat  kvalitní  PR.  Určitě  dá,  ale  chce  to  nápady  a 

angažovanost  všech  zaměstnanců -  celé  knihovny.  Každý zaměstnanec  buduje  identitu,  firemní 

kulturu a  image knihovny.  Každý tedy může přispět  ke zlepšení  situace a  k úspěchu knihovny. 

Pokud  je  knihovna  špičkovou  organizací  v místě,  nemá  problémy  s rozpočtem,  se  sháněním 

sponzorů, její zaměstnanci jsou spokojeni a loajální. Některé knihovny myslí opačně: až budeme 

mít dostatek financí, staneme se špičkovou knihovnou. To je omyl, spíše platí, že když budeme 

špičkovou knihovnou, budeme mít dostatek financí.

7.5.1. Příklad „poslání“ nejmenované vzdělávací společnosti

Heslo: NAŠÍM CÍLEM JE NAUČIT, NEJEN INFORMOVAT!

„Prohlášení ředitele k politice jakosti

Vedení společnosti přijalo následující zásady k zajištění důsledného uplatňování systému kvality 

ve  všech  procesech  společnosti,  které  jsou  závazné  pro  každého  pracovníka  v následujících 

činnostech: 



J – jistota (garance kvality našich služeb),

A – analýza (potřeb a požadavků zákazníků),

K – kontrola (výsledků nejen své práce, ale i předcházejících činností),

O – odpovědnost (za kvalitu námi poskytovaných služeb),

S – sebevzdělávání (soustavné zvyšování odborných znalostí a praktických dovedností),

T – testování (kvalita našich produktů v každé etapě realizace).“

Případová studie „Implementace marketingu do řízení Městské knihovny v Chemnitz“

Nová ústřední knihovna MěK v Chemnitz sídlí od 23. října 2004 v budově DAStietz ve druhém a 

třetím podlaží.  V budově DAStietz  spolu  s knihovnou sídlí  Lidová  univerzita,  Muzeum přírody 

(Museum für Naturkunde) a Nová saská galerie (Neue Sächsische Galerie). Budova DAStietz svým 

inovativním profilem obohacuje jako nejfrekventovanější kulturní zařízení ve městě v nemalé míře 

nově vybudované městské centrum a podstatně přispívá ke kvalitě života občanů a návštěvníků 

města Chemnitz. Všechny instituce se spolupodílí na kulturním životě města. Hospodaří společně 

(jen Nová saská galerie hospodaří samostatně) a výhodou je, že ušetřené finance se dají převádět do 

dalších let, sloučit a použít na větší investice. Využívají grantovou politiku, sponzory, dobrovolníky 

a finance z komerčních pronájmů částečně dotují provoz budovy DAStietz.

Knihovna zaujímá plochu 5849,11 m2 plus společně využívané plochy pro akce. Knihovna je 

nově  a  moderně  vybavena.  Knihovní  jednotky  jsou  chráněné  bezpečnostním  systémem 

(elektronická ochrana fondu) a veškerý fond je volně přístupný. Technické zázemí knihovny je 

moderní,  uživatelé  mají  k dispozici  tři  samoobslužné  internetové  stanice,  které  jsou  různě 

rozmístěné v prostorách knihovny a tři samoobslužné výpůjční stanice. Knihovna nabízí 120 míst 

pro čtenáře, dále 16 míst v čítárně, 70 pracovních míst s PC pro uživatele (35 OPAC rozmístěných 

libovolně v knihovně, 35 internetových stanic, 4 PC pro práci se CD-ROM, 3 počítače s hrami, 4 

uzavřené kabiny s pracovním místem pro jednotlivé osoby).  Knihovna používá knihovní systém 

SISIS-SunRise,  který  využívá  Client-Server-Systém.  Renovace  budovy  přišla  na  29  mil.  euro, 

vybavení knihovny na 1,5 mil. euro. Rozsah fondu je 433199 knihovních jednotek. Rozpočet na 

akvizici činí 312223 tisíc euro na rok. Knihovna má celkem 62  zaměstnanců (49,36 úvazků přímo 

v ústřední  knihovně).  Má  dvě  pobočky  v městských  čtvrtích,  dvě  výpůjční  místa  a  bibliobus. 

Otevírací  doba  je  pondělí  až  pátek  10,00-20,00 hod.,  v  sobotu  10,00-18,00 hod.  Uvažuje  se  o 

nedělním provozu.

Přestěhování do nové budovy znamenalo pro knihovnu novou šanci, rozhodla se tedy pro celou 

sérii změn, které zapracovala do své nové koncepce. Koncepci vytvářela od roku 2000. Součástí 



koncepce je marketingová koncepce a strategie, které předcházelo dotazníkové šetření. Toto šetření 

zaštítila Technická univerzita v Chemnitz pod vedením prof. Klause Boehnke. Univerzita šetření 

nejen realizovala, ale také vyhodnotila. Respondenty byli občané starší 15 let. Dotazovány byly i 

vybrané  školy.  Jednou  z priorit  je  pro  knihovnu  spolupráce  se  školami  a  podpora  dětského 

čtenářství.

Knihovna je závislá na rozpočtu.  Různá rozpočtová opatření, snižování počtu zaměstnanců a 

další okolnosti donutily vedení knihovny k přehodnocení stávajícího řízení. Také růst požadavků ze 

strany uživatelů si vynutil efektivnější zaměření na jednotlivé cílové skupiny. Bylo nutné poznat 

jejich  skutečné  potřeby  i  jejich  chování,  zařadit  je  do  konkrétních  tržních  segmentů.  Vedení 

knihovny  se  rozhodlo  implementovat  do  svého  řízení  marketing.  Knihovna  zpracovala 

marketingový výzkum, jehož výsledky zohlednila při vytváření marketingové koncepce a strategie. 

Rozhodli se ovlivnit i spokojenost svých zaměstnanců, kteří hrají ve službách klíčovou roli. Každý 

zaměstnanec musí sdílet vnitřní hodnoty organizace a její poslání. Zaměstnanci musí chápat své 

postavení v procesu poskytování služby a být dostatečně motivováni k dosahování co nejlepších 

pracovních  výsledků.  Nasadili  komunikační  marketing,  který  mj.  pomáhá  v seznamování 

zaměstnanců s jejich úkoly. Zapojili marketing vztahů, který klade důraz nejen na vztahy organizace 

s  uživateli,  ale  zaměřuje  se  i  na  vztahy  s trhem  dodavatelů,  zaměstnanců,  potencionálních 

zaměstnanců,  ovlivňovatelů a referenční  trh.  Vedení knihovny konstatovalo,  že  vůbec nejtěžším 

úkolem bylo přesvědčit  a získat na svou stranu zaměstnance,  aby pochopili  nutnost změn. Aby 

viděli  budoucnost  služeb  a  uvědomili  si,  že  pokud chtějí  uspět,  musí  mnohé  změnit  ve  svých 

zaběhaných pracovních postupech. Donutit zaměstnance, aby změnili svůj přístup, bylo nejtěžší. 

Mnozí dlouholetí  zaměstnanci odešli z knihovny, nebyli  schopni akceptovat všechny změny. Od 

roku  2000  až  dosud  jsou  zaměstnanci  pravidelně  školeni,  procházejí  nejrůznějšími  pracovními 

workshopy, aby se vyrovnali s neustálým přizpůsobováním se potřebám uživatelů.

Prvky,  které  představují  kvalitu  nabízené služby,  jsou především spolehlivost,  osobní přístup 

poskytovatele služby, důvěryhodnost, jistota apod. Kvalitní služby se nedají ověřit jinak než při 

samotné spotřebě služby. Ke vzájemnému spojení zákazníka s producentem služby (jejich interakci) 

přispívá marketing služeb. Vedení knihovny stanovilo normu kvality poskytované služby a určilo 

chování  pracovníků,  kteří  služby poskytují.  Trvale  slaďují  nabídku s poptávkou.  Uživatel  je  ve 

středu všeho, co knihovna dělá.

Vytvořili marketingovou strategii, ve které analyzovali trh (analyzovali vnitřní a vnější prostředí 

knihovny, určovali náklady, kapacitu, analyzovali zaměstnance - kompetence, pracovní náplně atd. 

a zjišťovali veřejné mínění); stanovili si cíle a strategii (vytvářeli ideální mediální obraz, speciální 

cíle podle produktů/služeb a identifikovali cílové skupiny); určovali nástroje (nabídkovou politiku, 



vývoj  produktů/služeb,  distribuční  politiku  a  určovali  komunikační  formy),  na  závěr  vytvořili 

systém hodnocení a kontroly stanovené strategie. Marketingové strategii předcházela marketingová 

koncepce. Koncepce pomohla stanovit cíle a funkce knihovny, které vycházely z hrubého plánování 

(nutný  byl  souhlas  zřizovatele  a  zaměstnanců).  Knihovna  sbírala  a  vyhodnocovala  veškeré 

statistické údaje (dotazníkové šetření 999 respondentů – Chemnitz má 250 tisíc obyvatel; analýza 

trhu; SWOT analýzy apod.). Na základě těchto analýz určili marketingové cíle, hledali pozitivní 

příklady v Německu a ve světě a plánovali: kdo, co, kdy a jak bude dělat, plánovali public relations 

– vybírali vhodnou reklamu; součástí koncepce bylo také stanovení realizace; vývoje, kontroly a 

archivace.  Vyšli  z filozofie knihovny: „Knihovna místem oddechu a poučení.“  Také místem pro 

pořádání akcí a setkávání, místem pro odpočinek a prodlévání, místem vědy a umění a prostorem 

pro celoživotní vzdělávání. Stanovili jednotlivé dílčí cíle: prezentace možností získávat informace, 

učit se, příjemná atmosféra, komplexní plnění přání zákazníků.

V rámci  zlepšení  vztahů  se  zaměstnanci  začali  nově  uplatňovat  tzv.  týmovou  práci. Týmy 

nahradily dřívější oddělení. V ústřední knihovně pracují tři týmy, každý se stará o svůj okruh. Týmy 

jsou propojeny s výpůjčními pulty a plně zajišťují činnost tzv. okruhů. Okruhy jsou zvláštní tím, že 

disponují všemi druhy dokumentů (knihy, CD, časopisy, CD-ROM, filmy apod.) k danému tématu: 

Mládež a hudba, Věda a technika a Kultura a země („Literatura a umění“, „Cestování a jazyky“, 

„Člověk a společnost“ a „Sport a hry.“) Čtvrtý tým se stará o síť poboček.

Každý tým má svého vedoucího,  který ho vede a  prezentuje.  Základem třídění  v oborech je 

třídění pro všeobecné knihovny (KAB)2. Volné výběry jsou organizovány tematicky. Centrální pult 

je vybaven dopravním zařízením pro vrácený fond, má plochu 50 m2. Na centrální pult navazuje 

„Tržiště“, kde je vždy čtvrtletně prezentováno téma sledující trendy ve společnosti, politice, kultuře 

či trávení volného času. Zajímavá je bestsellerová služba (spolupracují s místními knihkupci, kteří 

knihovně dodávají  pravidelně novinky), za výpůjčku účtují 2 euro. Tím pokryjí  finančně nákup 

bestsellerů a čtenáři se dostanou rychle a snadno k novinkám. Velmi vkusná je kavárna „Exlibris“, 

která poskytuje denně aktuální nabídku 140 novin a časopisů.

Přechodem na týmovou práci knihovna zjednodušila organizační strukturu a změnila styl vedení. 

Každý  tým má  pevně  stanovený  cíl  a  úkolovník.  Přesně  vymezené  pracovní  úkoly,  termíny a 

vedoucí týmu na pravidelných poradách informuje o plnění úkolů. Tým má svůj týmový řád, pevně 

stanovená pravidla, jednotliví zaměstnanci mají maximální zodpovědnost za plnění úkolů. Každý 

tým si  vede statistiku – výkaznictví.  Vedoucí týmu se zodpovídají  přímo řediteli  knihovny, což 

usnadnilo  oboustrannou komunikaci.  Ředitel  knihovny přímo řídí  nejen  vedoucí  týmu,  ale  také 

manažera  kontrol,  manažera  uživatelů  a  fondu.  Týmová  organizační  struktura  nově:   ředitel 



knihovny/vedoucí týmů, manažer kontrol, manažer uživatelů a manažer fondu. To je celé vedení 

knihovny.

Při  přechodu  na  týmovou  práci  využili  projektového  manažera,  který  vše  řídil,  vysvětloval 

zaměstnancům  nový  styl  práce  a  zajistil  plynulý  přechod  ze  staré  organizační  struktury 

(byrokratické) na novou týmovou strukturu. Přechod na novou organizační strukturu trval několik 

let a různě se modifikoval.  Nebyl vůbec jednoduchý, ale dnes jsou většinou všichni spíše spokojeni 

a shodně tvrdí, že práce v týmech je pro ně a především pro veřejnost daleko výhodnější. Dalším 

důvodem,  proč  změnili  organizační  strukturu  a  styl  vedení,  byla  nespokojenost  zaměstnanců 

s dosavadním stylem vedení  knihovny,  což  vyplynulo  z anonymní  ankety.  Přechod na  týmovou 

práci  výrazně  zlepšil  komunikaci  mezi  vedením  a  zaměstnanci.  Vrátili  se  k centralizovanému 

přístupu u centrálních úkolů: informatika, upomínky, rozpisy služeb, částečně práce s veřejností. 

Ostatní činnosti jsou decentralizované. Úkoly týmu jsou od zakoupení fondu, zpracování, ukládání, 

půjčování, vyřazování až po propagaci oddělení a zajišťování akcí pro veřejnost.

Vedoucí týmu musí umět předvídat konflikty,  zabránit  jejich vzniku,  případně je účinně řešit. 

Zpracovává situační analýzy, vede výkaznictví, zastupuje tým navenek, organizuje práci týmu, sbírá 

informace,  dbá  na  dodržování  norem  kvality,  standardů,  zajišťuje  a  prezentuje  aktivity  týmu, 

rozděluje úkoly jednotlivým pracovníkům v týmu, moderuje porady, především motivuje jednotlivé 

pracovníky atd.

Výhody práce v týmu: zlepšila se komunikace mezi zaměstnanci,  mají lepší motivaci k práci, 

sdílejí společně cíle, celkově se zlepšilo chování a myšlení zaměstnanců, více věří vedení a pracují 

v příjemnější  pracovní  atmosféře,  stali  se  učící  se  organizaci.  Týmy  si  navzájem  mezi  sebou 

vypomáhají.  Týmová  práce  má  celou  řadu  výhod.  Novinky  jsou  velmi  pružně  na  regálech  a 

nakupuje se  podle zájmu veřejnosti.  Při týmové práci je nutné odborným dozorem zajistit dohled 

nad  kvalitou  zpracování  fondu  (zajišťuje  manažer  fondu). Dále  je  výhodou,  že  práce  není 

jednotvárná a jednotlivé činnosti se střídají. V případě nemocnosti se dají pružně sestavit týmy a 

zajistit tak plynulý provoz. Mezi týmy panuje zdravá soutěživost, soutěží např. o nejlepší výstavu, 

aktivitu apod.

Co přinesla změna na systém týmové práce návštěvníkům a zaměstnancům

Zaměstnancům:

Zaměstnancům přinesla lepší pracovní podmínky, lepší možnosti realizace.

1)Společné usilování o dané cíle = MOTIVACE.

2)Neustálou výměnu informací = zlepšení KOMUNIKACE.



3)Změnu  chování  a  myšlení  =  nastaven  proces  NEUSTÁLÉHO  ZLEPŠOVÁNÍ (zdravá 

soutěživost mezi týmy).

4)Růst důvěry = zlepšení PRACOVNÍ ATMOSFÉRY.

5)Vzájemné učení = UČÍCÍ SE ORGANIZACE.

Návštěvníkům:

Návštěvníkům změna přinesla kvalitnější služby. Svědčí o tom nárůst registrovaných čtenářů, 

návštěvníků a výpůjček. Kvalitnější obsluhu a celkově zlepšení atmosféry v knihovně.“ 
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Marta Germušková

Umelecká literatúra a stimuly rozvoja kultivovaného čitateľa

Abstrakt 

Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou čítania umeleckej literatúry. Venuje sa hlavne 

kategórii detského čitateľa, ktorú považuje za kľúčovú, pretože detské čitateľstvo je zvyčajne 

východiskom a základom procesu celoživotného čítania umeleckej literatúry. Autorka štúdie 

načrtáva typy čítania a čitateľov. Uvádza príklady, ako sa dá mediálne a celospoločensky vplývať 

na stimuláciu čítania od detstva až po obdobie staroby. Kritizuje najmä fakt, že zatiaľ literárna 

kritika robí veľmi málo pre intenzívnejší kontakt s čitateľom a formovanie jeho čitateľského vkusu.

V zornom uhle autorky je aj otázka tvorivosti literárneho diela,  tvorivosti čítania 

a interpretácie, pretože čítanie a interpretácia umeleckého diela je cestou ku kultivácii  

a všestrannému rozvoju osobnosti človeka.

Abstract 

In the contribution, the authoress deals with the problematics of artistic literature reading. She 

mainly analyses the category of children reader that she considers to be crucial, because children´s 

readership is usually resource and basis of the process of whole-life reading of artistic literature.

The authoress outlines types of reading and readers. She introduces examples how is possible 

through the media and all society to influence reading stimulation from childhood till old age.  

Moreover, she criticises mainly the fact that by that time literary criticism do little for more 

intensive contact with a reader. In the point of view of the authoress is also the question of creativity  

of literary piece, creativity of reading and interpretation, because reading and interpretation of  

artistic piece is the way to cultivation and universal development of personality.

Problematika čítania, kultivácie čitateľa a interpretácie literárnych diel je veľmi stará, no zároveň 

aj  permanentne  aktuálna.  Súčasná  doba  „vďaka“  mediálnej  „záplave“  nastoľuje  problematiku 

renesancie poctivého čítania opäť a ešte s väčšou naliehavosťou, pretože svet a človek v ňom ešte 

viac spovrchneli a zľahostajneli vo vzťahu k ozajstným hodnotám života. A umelecká literatúra ako 

prejav  tvorivého  ducha  by  mala  patriť  v každej  dobe  k vrcholným  hodnotám,  pretože 

„zmateriálňuje“  fenomén tvorivosti človeka. Zároveň jedným dychom musím dodať, že umelecká 

literatúra sa v istom čase stáva záležitosťou intelektuálnej elity, pretože nie každý človek pociťuje 

potrebu  „kontaktovať  sa“  s umením  slovesného  alebo  iného  druhu.  Umelecká  literatúra  a jej 

recepcia nikdy nepatrili k masovým záležitostiam, ale podľa môjho názoru by súčasná kríza čítania 



(Obert, 1998), recepčná kríza, kríza myslenia a kríza interpretácie mohli mať klesajúcu tendenciu aj 

vďaka tomu, žeby spoločnosť a masmediálna sféra iniciovali aktivity, ktoré by umeleckej literatúre 

a jej  čítaniu venovali  oveľa  väčšiu pozornosť (súťaže  čitateľský maratón,  kráľ  čítania,  literárne 

salóny, čitateľské responzie na vybrané diela atď.).

Vychovať z čitateľa – začiatočníka – osobnosť kultivovaného či diskurzívneho čitateľa je veľmi 

zložitý  a náročný  proces,  na  ktorom sa  zúčastňuje  viacero  participantov,  a to  rozličnou  mierou 

(rodina, priatelia, škola, rozhlas, televízia, literárni vedci, knižnice atď.).

Kľúčovou a systémovou participantkou na podnecovaní „smädu po knihe“ by mala byť knižnica, 

pretože poskytuje to, čo je podstatou terapie na čitateľský „smäd“. Myslím si, že kategória detského 

čitateľa si  vyžaduje mimoriadnu pozornosť a starostlivosť zo strany mnohých inštitúcií,  pretože 

detské čítanie, aktívne a tvorivé pochytenie detského čitateľa, je základom celoživotného rozvíjania 

čitateľskej  kultúrnosti.  Detské  čitateľstvo  a jeho  rozvíjanie  je  preto  potrebné  vnímať  nie  ako 

izolovaný proces, ale ako organickú súčasť celoživotného rozvoja čitateľstva. Ak nebudeme vnímať 

detského  a mládežníckeho  čitateľa  v širšom  kontexte,  teda ako  základ  procesu  koncepčnej  a 

celoživotnej výchovy kultúrneho čitateľa, všetko ustrnie na mŕtvom bode, pričom darmo budeme 

nariekať  nad  nelichotivými  číslami  čitateľskej  štatistiky  alebo  nad  čitateľskými  krízami. 

Kultivovaný  čitateľ je  totiž  výsledkom  aktívneho  pôsobenia  socializačných  procesov  a 

celospoločenského pôsobenia. Sociokultúrny základ čitateľstva je totiž nepopierateľný.

V zhode  s  vynikajúcim  českým  odborníkom  na  problematiku  detského  čitateľstva  O. 

Chaloupkom (1982,  s.  527)  možno  tvrdiť,  že:  „...čtenářství  dítěte  je  integrální  součástí  

všestranného  a harmonického  rozvoje  tohto  dítěte,  že  souvisí  úzce  s jeho  celkovými  dimenzemi  

rozvoje  osobnosti,  individuálního  i společenského  života.  Dětské  čtenářství  představuje  určité 

komplexní  činnostní  zaměření,  v němž  se  promítá  úroveň  dítěte  a všechny  jeho  potencionality,  

kognitivní i citový vývoj, ale také jeho sociální vztahy, rodinné zázemí, autonomie, sebehodnocení 

i míra, v jaké je dítě respektováno svým okolím, jeho motivační sféra a bohatost i takových podnětu,  

které s četbou samou na první pohled nejsou ve vztahu.“ Treba zdôrazniť, že nedostatok čitateľkých 

apetencií môže  signalizovať  aj  určitú  nevyváženosť  osobnosti  dieťaťa,  no  na  druhej  strane  i 

intenzívne čítanie môže avizovať tiež určité disproporcie vo vývine dieťaťa (deficit citu zo strany 

rodičov,  neakceptácia  spolužiakmi,  nenaplnená túžba po láske atď.),  podobne ako  jednostranne 

orientované čítanie.

Český spisovateľ Oldřich Šuleř jasne naznačuje, čo je úlohou literatúry a spisovateľa: „Touhou 

literatury  je  vydat  počet  o rozpornosti  světa,  avšak  metaforou  a obrazem.  Člověk  neodmítá 

nepříjemnou pravdu, že je nepravdivá, ale proto, že se mu zdá nepravdivá. Malé okrajové pravdy 

existují,  ale  v uměleckém  díle  nás  nadchnout  nemohou,  neobohatily  podstatně  naše  poznání.  



Úkolem je vyslovit obecně platnou životní zkušenost“ (2007, s. 429). Každé literárne dielo prináša 

isté  posolstvo  a recipient  sa  usiluje  prostredníctvom  jeho  čítania  dešifrovať  posolstvo  autora. 

Existujú rozmanité typy čítania a čitateľov (podľa J. Števčeka: naivný, sentimentálny, diskurzívny), 

závisí  však  od  zvoleného  uhla  pohľadu,  čo  konkrétne  sa  priorizuje.  Z aspektu  fenomenológie 

uvádza A. Nünning (2006, s. 112) tieto typy čítania:

1. kritické čítanie, ktoré uplatňuje odstup;

2. identifikujúce čítanie;

3. kurzorické (zbežné) čítanie;

4. dôkladné čítanie;

5. čítanie slov;

6. čítanie zmyslu textu;

7. literárne čítanie (viacznačnosť textov, ambiguita);

8. pragmatické čítanie (odstránenie ambiguity).

To, čo potrebujeme v súčasnosti najviac, je priviesť detského a mládežníckeho čitateľa k tomu, 

aby bol  kritickým a interpretujúcim literárnym čitateľom. Interpretácia umeleckého textu je totiž 

vedno  s čítaním  mimoriadne  dôležitou  tvorivou  činnosťou  človeka,  ktorá  ho  postupne  vedie 

k všestrannému sebazdokonaľovaniu (v ústnej a písomnej komunikácii, osobnostná autokreácia).

Myslím si, že cesta od bežného čitateľa ku kategórii kultivovaného čitateľa vedie nevyhnutne cez 

oporné body, ktorými sú školy a knižnice, pretože (ako ukazujú najnovšie prieskumy) vplyv rodiny 

a známych nie  je systémový,  ale skôr náhodný, príležitostný,  prípadne kampaňovitý  (kniha ako 

darček na Vianoce,  narodeniny,  prípadne nakupovanie kníh na besedách so spisovateľmi,  alebo 

nákup zlacnených kníh atď.), na rozdiel od systémovej výchovy čitateľa v školskom prostredí, hoci 

aj  toto  prostredie  vykazuje  značné  manká  a problémy  v oblasti  rozvíjania  osobnosti  čitateľa 

 a hlavne  interpreta  (rigidné  metódy  v  literárnom  vyučovaní,  interpretačná  stereotypia, 

encyklopedizmus, zanedbávanie zážitkovosti pri čítaní a interpretácii umeleckých textov a pod.).

Oveľa väčšiu mieru zážitkovosti ponúka detským čitateľom sieť verejných a štátnych knižníc, 

a to najmä v posledných rokoch,  keď sa usilujú o organizovanie atraktívnych podujatí,  ktoré by 

v dieťati  postupne prebúdzali  vnútornú potrebu čítať a sledovať  literárnu produkciu  v typických 

žánroch pre deti  a mládež  (rozprávky,  rozprávanky,  riekanky,  poézia pre deti,  príbehová próza,  

leporelá a iné).

Knižniciam sa  v poslednom čase  venuje  čoraz  viac  pozornosti  aj  zo  strany štátu,  konkrétne 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tento fakt súvisí najmä s tým, že práve knižnice sa majú 



čoraz výraznejšie podieľať na rozvoji vedomostnej spoločnosti. Napriek rôznym vyhláseniam však 

štát má ešte stále veľa restov voči týmto inštitúciám. Ak si štát želá, aby  knižnice plnili všetky 

dôležité funkcie (informatívnu,  formatívnu,  estetickú,  sociálnu,  zábavno-relaxačnú),  bude musieť 

zvýšiť objem investícií do materiálneho a personálneho rozvoja v danej oblasti,  aby sa z knižníc 

stali  multifunkčné kultúrne a informačné strediská či centrá voľného času (literárne a internetové 

kaviarne a čitárne). Najmä sociálna funkcia knižnice umožňuje, aby sa deti a mládež kolektívnymi a 

zábavnými  metódami a formami práce v knižnici socializovali,  kreativizovali,  emocionalizovali, 

zreflexívňovali a motivovali. To sú nesmierne dôležité stimuly nielen pre čitateľský štart, ale najmä 

čitateľský rast.

V poslednom období slovenské knižnice organizujú celoslovenskú masívnu čitateľskú kampaň 

v podobe Dní slovenských knižníc. Na propagácii tejto významnej akcie v mesiacoch marec a apríl 

výrazne participuje aj  Slovenský rozhlas, ktorý zabezpečuje priame prenosy z podujatí (napr.  Noc 

s Andersenom v Knižnici  G.  F.  Belopotockého  v Liptovskom  Mikuláši,  v Pezinku,  Bratislave, 

Kežmarku a iných slovenských mestách a knižniciach; ide o hľadanie princeznej, počas ktorého sa 

deti zoznámia so všetkými priestormi v knižnici, prípadne o rozhlasové dialógy so spisovateľmi, či 

dialógy so slovenskými a českými spisovateľmi v knižniciach alebo  autorské čítania a pod.).  Je 

zaujímavé, že v roku 2009 sa do akcie Noc s Andersenom na podnet Slovenského rozhlasu zapojil aj 

český,  poľský  a slovinský  rozhlas.  Vznikli  tak  paralelné  podujatia,  pričom  jeden  program 

absolvovali deti v príslušnej knižnici a druhý program bol spoločný pre všetky slovenské deti, a to 

zásluhou  Slovenského  rozhlasu  (Z rozprávky  do  rozprávky  so  Slovenským  rozhlasom –  čítanie 

rovnakých  rozprávok  renomovanými  hercami  z rôznych  časových  období;  rozhovory  so 

spisovateľmi  –  v tomto  roku  napr.  s D.  Hevierom,  Ľ.  Feldekom  a inými;  rozhovory 

s ilustrátormi, vydavateľmi kníh, zostavovateľmi čítaniek a antológií pre deti a mládež a pod.). Jasne 

sa  ukazuje,  že  rozprávkový  žáner je  doménou  detstva  a detského  čitateľa  a že  rozprávky robia 

detstvo jednoznačne krajším a bohatším.

Ukazuje  sa,  že  záujem  o masmediálne  zviditeľnené  knižničné  podujatia bol  oveľa  vyšší 

v porovnaní  s absenciou  mediálnej  reklamy.  Podujatia  Noc  s Andersenom  sa  zúčastnilo  4000 

slovenských  detí s učiteľkami,  knižničnými  a metodickými  pracovníčkami.  A to  je  pozoruhodné 

číslo, nehovoriac už o množstve detských rozhlasových poslucháčov.  Takáto čitateľská aktivizácia 

určite  prinesie  svoje  plody  v budúcnosti,  pretože  na  tvorivo  organizované  podujatia  sa  nedá 

zabudnúť ani v dospelom veku.

Veľmi veľa pre rozvíjanie kultivovanosti čitateľov môžu urobiť aj mediálne známe osobnosti ako 

moderátori  knižničných  podujatí (napr.  moderovanie  špičkovej  slovenskej  moderátorky  A. 

Banášovej  na  záverečnom  podujatí  v rámci  Týždňa  slovenských  knižníc  v Divadle  Jonáša 



Záborského v Prešove v roku 2008; tvorivá práca populárnej slovenskej spisovateľky G. Futovej 

s deťmi  v obchodno-zábavnom  centre  MAX  v Prešove;  prezentácia  výtvarných  prác  spojená  s 

besedami  so  spisovateľmi  v Univerzitnej  knižnici  Prešovskej  univerzity  v Prešove;  prezentácia 

autorského divadla v knižniciach atď.).

Osobitnú  pozornosť  by  si  v súčasnosti  zaslúžili  aj  školské  knižnice, ktoré  sa  nachádzajú 

v žalostnom stave, a to najmä z hľadiska stavu knižného fondu (nedostatok či absencia knižných 

noviniek,  nedostatok  multiplikátov  atď.),  estetickosti  prostredia  a plnenia  spoločenských 

požiadaviek  na  výchovu  a vzdelávanie  mladej  generácie.  Školské  knižnice  sa  zatiaľ  zaoberajú 

výlučne  požičiavaním knižných  titulov,  no  neorganizujú  podujatia,  ktoré  by pritiahli  školských 

čitateľov. Je to vážny problém, pretože znásobením aktivít školských knižníc by sa posilnil záujem 

o stretávanie sa mladých ľudí na besedách so spisovateľmi a prehĺbil by sa záujem o diskurzívne 

vnímanie  a kritické  hodnotenie  literárnych  diel,  na  čo  na  hodinách  literatúry  nie  je  vždy  čas. 

Sociálna  funkcia  školských  knižníc  je  podľa  mnou  realizovaného  prieskumu  v  evidentne 

zanedbaná,  čo  vnímam  ako  akútny  problém,  pretože  školská  knižnica  by  mala  byť  žiakom 

najbližšie.  Keďže  nedokáže  v požadovanej  miere  saturovať  ich  potreby,  má  zatiaľ,  žiaľ,  len 

marginálny význam v  sieti knižníc.

Tomuto problému by sa dalo odzvoniť aj tak, že  zo školskej knižnice by sa v istom časovom 

úseku  dňa  (po  vyučovaní)  mohla  stať  verejná  knižnica.  Prvé  lastovičky tohto  druhu  sú  už  na 

strednom Slovensku. Školská knižnica metamorfujúca sa popoludní na verejnú má dva vchody: 

jeden je pre žiakov školy, druhý pre verejnosť, pričom pre návštevníkov knižnice neplatí vekové 

obmedzenie. Myslím si, že ide o nesmierne podnetný a prospešný projekt, ktorý pritiahne ľudí zo 

sídlisk do knižnice,  kde si  budú môcť vypožičať knihy,  ktoré si nemôžu kúpiť,  ale chcú si ich 

prečítať.

Rudo Moric vykonal  mnoho najmä pre  detských a  mládežníckych čitateľov,  a to  nielen  ako 

spisovateľ,  ale  aj  ako  dlhoročný  riaditeľ  a edičný  manažér  vydavateľstva  Mladé  letá.  Jeho 

dvojrolovosť mu umožnila dôjsť k presvedčeniu, že: „Literatúra ako umenie i prostriedok výchovy 

navodzuje v mladom čitateľovi estetické osvojovanie si sveta, zušľachťuje schopnosti a vlastnosti  

mladej osobnosti, jej predstavivosť a fantáziu, formuje emocionálnu a intelektuálnu sféru, názory 

a vkus. Umožňuje intenzívnejšie prežívať isté javy, ale aj uvedomovať si a poznávať seba samého – 

a tým učí človeka objavovať i rozmnožovať krásu v každodennej realite“ (1986, s. 28). Tento citát je 

aj po niekoľkých desiatkach rokov aktuálny a zaktuálňuje sa ešte viac v spojitosti s fenoménom, 

ktorý  nazývame  programové  nečitateľstvo detí  a mladých  ľudí  a tým  súvisiacimi  následkami 

pretrhnutia spojenia detí a mládeže s knihami (agresivita, vulgarita mládeže, kriminálne činy, drogy, 

gamblerstvo,  pijanstvo,  fajčenie  atď.).  Ak  sa  svet  dospelých  nezmobilizuje  prostredníctvom 



príslušných inštitúcií a nevymyslí pre deti a mládež zaujímavé programy, ktoré by ich odtiahli od 

médií, počítačov a iných zhubných vplyvov, vypomstí sa to spoločnosti v plnom rozsahu. Absencia 

emocionálnej  inteligencie a  symptómy  vulgárnej  komunikácie  považujem  za  priamy  dôsledok 

nečitateľstva v ranom  i neskoršom  veku.  Umelecká  literatúra  je  totiž  artefaktom,  ktorý  má 

humanizačné poslanie, pôsobí na rozum, cit a vôľu človeka, nabáda k tolerancii a úcte k tradíciám 

iných národov (multikulturalita ako obohacujúci fenomén).

V tejto spojitosti sa mi žiada pripomenúť ešte jedno dôležité poznanie v rámci procesuálnosti 

výchovy kultivovaného čitateľa: ak včas nepodchytíme dieťa a nevtiahneme ho v danom období do 

zaujímavých čitateľských aktivít, v dospelom veku k tejto dôležitej kultúrnej aktivite už inklinovať 

nebude. Ukazujú to posledné  čitateľské prieskumy z roku 2008, ktoré sa uskutočnili na na širokej 

vzorke   na  celoslovenskej  úrovni.  Tie  dokázali,  že  napríklad  seniori, ktorí  počas  detstva 

a dospievania  nemali  čítanie  vo  svojom  životnom  programe,  nepestujú  túto  aktivitu  ani 

v seniorskom veku,  a to  aj  napriek  dostatku  voľného času.  Aj  tento  fakt  je  priamym dôkazom 

dôležitosti rozvíjania detského čitateľstva.

Ak chce mať naša spoločnosť uvažujúcich a kultivovaných ľudí, mala by si oveľa viac vážiť 

spisovateľov,  pretože  práve  oni  boli  nielen  v minulosti,  ale  sú  aj  v súčasnosti  strážcami  

a zdôrazňovateľmi  estetických  a etických  hodnôt  (napr.  generácia  slovenských  romantikov, 

realistov,  zo súčasnej  literatúry  Z. Solivajsová,  M. Rúfus,  P.  Strauss,  J. Tužinský,  D. Hevier, D.  

Pastirčák a iní).  Hodnotná  umelecká  literatúra  je  obrovskou  devízou  pre  človeka,  pretože  má 

schopnosť vyvolávať katarziu. Je to však odmena len pre vytrvalých a ponorných čitateľov.

Podľa slovenského literárneho vedca P. Valčeka platí, že: „Literárne dielo je z hľadiska čítania 

receptívnou  predlohou.  V tomto  zmysle  je  každé  čítanie  aktuálnou  konformáciou  sémantických,  

estetických  a ideových  (všeobecne  hodnotových)  možností  literárneho  diela  a ako  také  je  

podmienené aj sociálno-kultúrnou evidenciou jeho spoločenskej platnosti,  ktoré v značnej miere 

ovplyvňuje kritika, recenzistika, reklama“ (2000, s. 94). Myslím si však, že zatiaľ médiá robia dosť 

málo pre zviditeľňovanie literatúry, pričom rozhlas robí určite oveľa viac (najmä pre deti a mládež) 

než  televízia.  Najmä slovenská verejnoprávna televízia  by mala  povinne produkovať  programy, 

ktoré by pritiahli  ľudí k literatúre  (stretnutia  so spisovateľmi,  literárnymi  vedcami,  knižničnými 

pracovníkmi,  vydavateľmi,  zostavovateľmi  čítaniek,  antológií,  prekladovej  literatúry),  a to 

v prijateľnom čase.  Zatiaľ  môžem len  oponovať  P.  Valčekovi,  a  to  v tom,  že  literárna  kritika 

v súčasnosti stagnuje a stratila to, čo je pre ňu najpodstatnejšie, teda svoje ostrie.  Nízkostupňová 

recenzistika sa  zväčša  nesie  v znamení  odporúčacích  formuliek,  takže  ovplyvňovanie  čitateľov 

prostredníctvom literárnej kritiky a recenzistiky predstavuje podľa môjho názoru a mnohoročných 

skúseností  len mizivé percento, pretože literárnokritické žánre sa objavujú v literárnych časopisoch 



či literárnych novinách a týždenníkoch, ale záujem čitateľov o časopiseckú literatúru je veľmi nízky. 

Dôkazom toho je nízky dopyt po rôznych časopisoch, ktorý si robia knižnice vo svojich čitárňach 

(evidenčné  listy  v  časopisoch).  Podľa  prieskumu,  ktorý  som  realizovala,  je  nulový  záujem 

o literárne  časopisy  v základných  školách,  ojedinelý  v stredných  školách  a kampaňovitý  na 

vysokých školách (spojený s prípravou seminárnych prác).

Televízna reklama na literárne novinky je veľmi slabá a televízia jej venuje len pár minút, čo je 

veľmi  málo  v porovnaní  s vysielaním  brakovej  filmovej  produkcie  zahraničnej  proveniencie 

a recyklovanej reklame na ňu.

Každý kultivovaný čitateľ umeleckej literatúry si uvedomuje, že čítaním sa dopracúva nielen 

k istému poznaniu všeobecnej platnosti (napr. o morálnom stave človeka a spoločnosti v istej dobe), 

ale aj k sebapoznaniu. A to nie je málo, ak si uvedomíme, že ide o estetizované poznanie, ktoré 

človeka zjemňuje.

V súčasnosti  je  významným  výskumným  hľadiskom  sociologické  hľadisko a s ním  súvisiaci 

problém marketingovo definovaného čitateľa. Niektorí začínajúci autori sa totiž usilujú nadbiehať 

vkusu istého čitateľského publika lacnými príbehmi, ale to nie je cesta pre spisovateľa, ktorý chce 

svojmu čitateľovi sprostredkovať ozajstné umelecké hodnoty. Ale „gén nevkusu“ nemusí byť len 

u začínajúcich  autorov (mladícke  gýče),  pretože  kríza tvorivosti prichádza  aj  v neskoršom veku 

(starecké gýče).  Bohužiaľ,  „smäd“ po gýčoch je po roku 1989 značný. Preto by sa mali  spojiť 

knižnice, školy, rozhlas a televízia a spoločne kultivovať čitateľa od detského veku až po sénium.

Sociológia literatúry a s ňou súvisiaci  sociologický prístup k literatúre (Krejčí,  2008) má tiež 

svoje úskalia, pretože predmet výskum či prieskumu čitateľskej recepcie literárneho textu je slabo 

uchopiteľný  a situačne  menlivý.  Každý  čitateľ  a interpret  je  totiž  jedinečný  a neopakovateľný. 

Štatistické metódy používané v recepčnom výskume totiž len naznačujú určité  recepčné tendencie 

istej vzorky príjemcov, ale so zmenou respondentov sa menia aj výsledky štatistiky. Kvantitatívna 

analýza čitateľských výskumov či prieskumov v knižniciach má preto nízku validitu a označila by 

som ju skôr za situačnú.

Hodnotná umelecká literatúra a jej tvorivé čítanie a tvorivá interpretácia (Zajac, 1990, s. 194) je 

obrovskou devízou pre človeka, pretože má schopnosť vyvolávať katarziu a autokreáciu. Umelecká 

literatúra vedie svojich čitateľov k uvažovaniu, meditácii, a to je nesmierne pozitívna skutočnosť 

najmä v „próze“ súčasného života. Ak sa pri propagácii a motivácii čítania spoja príslušné inštitúcie 

a médiá,  je  šanca,  že  čítanie  umeleckej  literatúry  sa  stane  celospoločenskou   a celoživotnou 

záležitosťou. 
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Kateřina Homolová

Dnešní mladí lidé nečtou...Reflexe čtenářství dospívajících ve výzkumech minulých a 

současných

Abstrakt

Příspěvek vychází z obecné hypotézy, že dnešní mladí lidé nemají patřičný vztah ke knihám a 

k četbě – takový, jaký jim je přisuzují dospělí. Cílem příspěvku je stručnou sondou do výsledků 

provedených čtenářských výzkumů v minulosti a současnosti ukázat, že jde pouze o vžitou 

stereotypní představu. Komentujeme vybraná výzkumná zjištění pro následující stanovená období – 

od počátku zájmu o četbu mládeže do r. 1918, období od 20. let 20. století do r. 1945, období 60. –  

80. let 20. století a období od 90. let do současnosti. Snažíme se nalézt vždy ukazatele toho, že 

mladí lidé jakékoli doby četli zejména pro zábavu a radost, dále pro poučení z vlastního zájmu a až 

poté vlivem „dospělých“ motivací. Dílčím cílem této části příspěvku je poukázat na spíše už jen 

tradicí udržovaný dojem, že právě „dnešek“ je pro čtení mladých lidí kritický, byl-li takový každý 

výzkumně sledovaný a popsaný „dnešek“. Autorka v této souvislosti poukazuje na neměnnost 

základních charakteristik antropologické konstanty dospívání. Ty jsou zásadní pro vnímání četby 

(jejího smyslu, významu, přínosu) mladými lidmi, a to v jakémkoli období. Společnost dospívajících 

a četba budou mít mezi sebou vždy specifický vztah, jehož klíčové atributy jsou v příspěvku 

pojmenovány. V závěru pak autorka vybízí k větší vnímavosti k tomu, co mladí lidé čtou, neboť  

právě od jejich aktuální zájmové četby vede cesta ke kultivovanému celoživotnímu čtenářství.

Abstract

The paper reacts to the general hypothesis that young people today don’t have such right respect 

to books and reading as adult people ascribe to them. The main goal of the paper is to show this 

problem as a deep-rooted stereotypical concept. We make brief comments of distinctive research 

outcomes for following assessed periods – since the beginning of reading interests until 1918, since 

the twenties until 1945, then the period between the sixties and the eighties and finally the ninethies  

and up-to-date researches. In each period we try to find specific signposts that young people in any 

of these periods read for fun and joy, more later for learning from books. The partial goal of this  

part of the paper is to point out the conventional impression of young people and  subsequently the 

incorrect reception of young people as readers in these „critical times“ of adolescence. By 

comparison of past and present research results, the authoress points out the persisting constancy 

of basic preadult characteristics. It is necessary for understanding young reading (its meaning and 



gains). The relationship between the community of adolescents and reading will always have 

specific attributes which are described at the end of the paper.

Co znamená nečíst

Nečíst v podání dospělých a již „uvědomělých“ čtenářů se dotýká mnoha významových rovin. 

Není to často „jen“ neochota či nechuť sáhnout po knize pro získání informací nebo pro pobavení, 

tedy  nečíst  ve  smyslu  nečíst  nic.  Postupně  se  však  rozšiřuje  konvenční  (dospělá)  představa  o 

nečtenářství  také  na  konzumaci  pokleslé,  brakové,  tedy  vysoce  produktivní  a  kritikou  často 

neuznávané literatury – od dobrodružných povídek a románů přes dívčí četbu, horory až po inflační 

tituly novodobého fenoménu fantasy. Nečíst tedy rovněž znamená nečíst dobré. Dnešní mladí lidé 

tedy shodně nečtou, ať mají v ruce mobilní telefon, magazín o počítačových hrách nebo nejnovější 

knihu Lenky Lanczové.

A bylo to tak vždy. Antropologická konstanta dospívání pravidelně naráží na spojitou kategorii 

permanentního  očekávání  dospělých.  Každá  generace  mladých  lidí  se  potýkala  se  stejným 

negativním až moralistním hodnocením (dříve také mladých) dospělých. A vždy to tak bylo vlivem 

stejných mechanismů, jen jejich projevy se historicky proměňovaly.

Pohledem  na  výsledky  četných  průzkumů  zjišťujících  čtenářské  zájmy  (ČsÚKK,  1965)  a 

preference dospívajících napříč 20. stoletím chceme ukázat, že jde o setrvačný problém. Ale chceme 

konečně i relativizovat samotnou problémovost situace kolem údajného nečtenářství dospívajících.

Četba a čtenářské zájmy dospívajících do r. 1918

Data  získaná  F.  Jaruškem (1896)  a  publikovaná  nadvakrát  v časopise  Komenský jsou  první 

nalezenou zprávou o oblibě určitých knih u jednoho typu českých čtenářů – u školních dětí. Jarušek 

dělí žáky do tří věkových stupňů: nižšího (do 9 let), prostředního (9–12 let) a vyššího (12–14 let). 

Jmenuje  pak  nejoblíbenější  tituly  dospívajících  a  hodnotí,  že  četba  Podlipské,  Krásnohorské  a 

Dolenského či Třebízského ustupuje románům Defoa a Verna, lidové četbě v podání J. K. Hraše a J. 

F. Anderlíka. Spojovacím znakem četby dospívajících je tedy prvek napětí a dobrodružnosti.

Kolem roku 1900 se objevuje  řada prací,  které  jsou věnovány významu četby.  Společnost  a 

zejména  mladí  lidé  jsou  nabádáni  k  „zušlechťování  se  četbou“.  Práce  K.  Svobodové  Četbou 

k uvědomění (1903)  dobře  ukazuje  tehdejší  nazírání  na  četbu.  Svobodová  spojuje  četbu  se 

vzděláním a apeluje na potřebu stálého „dozoru“ nad dětským čtenářstvím.

V interpretaci výsledků ankety Č. Pozdníka (1904) uveřejněné ve Vilímkově Kalendáři Malého 

čtenáře na šk. rok 1906/7 se poprvé setkáváme s cíleným průzkumem čtenářských zájmů. Také zde 

autor  zjistil  primární  orientaci  na  dobrodružství,  které  je  s odstupem  následováno  knihami 

s historickou tematikou, klasickou a naučně historickou literaturou.



V Pedagogických  rozhledech  XXV.  otiskl  v  letech  1911–1912  ve  dvou  pokračováních  svou 

studii s názvem Výzkum žactva F. Čáda, v níž se v jednom z oddílů zabývá i četbou a jejím vlivem 

na mladou osobnost. Čáda však uveřejňuje jen výsledky tří rozhovorů, z nichž vyplývá, že 12 a 

13leté žákyně nečtou buď vůbec, nebo se zajímají pouze o zábavné či sentimentální knihy.

Nad názory žáků uvažuje rovněž V. Beneš v práci Dětští čtenáři (Česká osvěta III./1907, Česká 

osvěta IV./1908, Pedagogické rozhledy XXII./1909). Autor zadal tento úkol: „Napiš, cos kdy četl, 

jak jsi četl, co o tom soudíš“. Anketa se týkala žáků mezi 11 a 14 lety a z jejích výsledků je možno 

zjistit mimo jiné zájem o četbu podle žánrů. Ačkoli byli nejvíce uváděni tzv. vážní autoři, v součtu 

vítězí indiánky a tzv. pochybní autoři, kalendáře, krváky a krejcarové pohádky.

Obdobnou metodiku zvolil i A. Rambousek, když položil 14 – 18letým žákům otázku, kolik knih 

kdo podržel v paměti. Výsledky průzkumu, který autor publikoval pod názvem Z četby žactva škol  

pokračovacích (Pedagogické rozhledy XX./1906-7), nejsou nijak oslňující – téměř polovina z 163 

dotazovaných žáků se buď rozpomněla jen na jedinou knihu, nebo si nevybavila knihu žádnou (ty 

označil Rambousek za nečtenáře). Mezi nejoblíbenějšími spisovateli jsou pak již tradičně J. Verne, 

K. May a autoři cestopisů. V popředí je tak stále literatura líčící dobrodružství.

V tomto období se setkáváme i s úvahami o motivaci dětí a mladých lidí pro četbu obecně a pro 

výběr určitých literárních druhů a žánrů. Takto postupuje a jedny z prvních závěrů k této otázce 

poskytuje F.  Pražák ve stati  Literatura a děti (Pedagogické rozhledy XXVI/1912-13).  Průzkum 

nebyl velký svým vzorkem, Pražák se dotazoval jen 52 žáků ve věku 10 – 14 let, a také nejasnými 

závěry  je  jeho  validita  nízká,  ovšem  ukázal  nutnost  uvažovat  o  dětském  čtenáři  v širších 

souvislostech sociálního prostředí a jeho výchovného působení. Pražák rovněž uvažuje o tématech, 

která  jsou pro dospívající  čtenáře atraktivní.  To podporuje zejména zájmem mladých čtenářů o 

časopiseckou produkci, kalendáře a krvavé romány.

Četba a čtenářské zájmy mladých do r. 1945

V následujících letech se průzkumy a výzkumy čtenářství  soustřeďovaly na podobné otázky. 

Některé z nich, jako například anketa K. Svobody K sebepozorování žáků 11-14letých (Pedagogické 

rozhledy XXXI/1921), opět uváděly do čtenářské sebereflexe mladých. Svoboda mezi oblíbenou 

četbou  450  žáků  zjistil  na  předních  příčkách  u  chlapců  Mayovky,  Verneovky,  buffalobilky, 

detektivní  povídky  a  cestopisy,  u  dívek  pak  dominuje  Čarská.  Ve  vyšších  ročnících  pak 

dobrodružnou četbu vytlačuje četba doporučovaná ve škole (např. Rais, Jirásek). Svoboda shrnuje, 

že v čele zájmu školních dětí je především četba knih, které jsou v rozporu s názorem školy.

Zájmový dotazník otištěný v České osvětě (XIX/1922-23) adresovaný 610 žákům 10-14letým 

snad poprvé zjišťoval frekvenci četby zábavných knih. Mladí dospívající čtou denně nebo aspoň 

dvakrát  týdně své  oblíbené knihy,  jimiž jsou – s četnostmi  přesahující  100 – převážně  romány 



(Jirásek, Třebízský a Němcová) a cestopisy, následují básně, pohádky (u mladších žáků) a naučná 

literatura. Až další místa pak obsadily indiánky a detektivky. Z četby časopisů se na prvním místě 

umístila obliba humoristických listů, na druhém Malý čtenář a na třetím místě sportovní listy (s 

převahou chlapeckých preferencí).

Tomuto zjištění odpovídají i dílčí závěry následně psaných prácí. V Dědictví Komenského byl 

publikován L. Bradáčové  Výzkum vývoje mravního cítění českého žáka na podkladě jeho zájmů 

(1925). V přehledu volnočasových aktivit vítězí četba, jejíž motivací je shodně zábava a poučení, a 

žánrová skladba taktéž odpovídá výše uvedenému.  Příspěvek o psychologii a pedagogice puberty  

českého dítěte (1927) J. Apetaura zdůrazňuje v motivaci k četbě (zde u učedníků a učednic) spíše 

složku zábavnou, když zjišťuje jako nejoblíbenější žánry zamilované a dívčí romány, indiánky a 

detektivky, pak až historické romány, které jsou v zápětí stíhány četbou detektivek.

Na  konci  30.  let  20.  století  (1938-1939)  byl  proveden  J.  Součkem  výzkum  zájmů 

velkoměstských dětí ve věku 11 – 14 let navštěvujících měšťanské školy. Nejrozšířenějšími zájmy 

jsou  –  i  podle  dnešních  očekávání  –  sport  a  kino,  čtení  zajímá  podstatně  méně  žáků.  Mezi 

dospívajícími  z tohoto  výzkumu  se  vyskytovali  buďto  hltaví  čtenáři  laciných  dobrodružných  a 

detektivních knih, nebo naopak děti bez jakéhokoli zájmu o četbu.

O  četbu  a  čtenářství  dětí  a  dospívajících  se  intenzivně  zajímají  rovněž  četní  psychologové 

(angažovaní  zejména v hnutí  reformní  pedagogiky).  Teorii  dětského čtenáře určuje  Psychologie 

čtenáře (1929) od Jaroslava Frey nebo další z řady zásadnějších publikací  Anketa o dětské četbě 

(1930)  M.  Poppeové.  Na  tyto  přístupy  má  určijící  vliv  Rubakinova  bibliopsychologie  a  takto 

modelovaný vztah k literatuře, knihám a čtenáři.

Četba je tedy i v tomto období výrazným zájmem dospívajících. Ne vždy jde o četbu „školou 

uznávanou“,  dominuje  braková  četba  pro  vzrušení  (líbí  se  napínavost,  cowboyové,  střílení, 

divokost, chytrost) a zábavu (humor a vtip). Zdrojem získávání knih jsou zejména kamarádi, známí 

a širší rodina.

60. a 80. léta 20. století – psychologie čtení, čtenáře a rozvoj čtenářství

Mezi nejnosnější dřívější výzkumy dětského čtenářství patří ty, které byly motivovány silně se 

rozvíjející  psychologií  čtenářství.  Sledujeme posud od elementární  kvantifikace čtenářství  podle 

přečtených titulů za časovou jednotku k funkčnímu zjišťování preferencí jako výrazu osobnostní 

zaměřenosti a potřeb dětského a mladého čtenáře.

Významně do této oblasti zasáhl F. Hyhlík, jenž v knize Četba a její vliv na utváření osobnosti 

(1958) kladl do popředí zájmu psychologie dětského čtenářství výzkum zákonitostí výchovy čtenáře 

a výzkum účinků četby, k procesuálnosti kulturních aktivit dětí a mládeže zaměřil svůj výzkum A. 

Jurovský  (Kulturný  vývin  mládeže,  1965).  Hyhlík  podává  v první  části  poměrně  obsáhlou 



psychologickou charakteristiku dětského a mladého čtenáře jednak celkově, jednak ontogeneticky v 

jednotlivých vývojových etapách.  Koncepční,  syntetizující  hledisko je  příznačné i  pro knihu A. 

Jurovského. Tematicky je věnována mládeži,  z hlediska ontogenetické návaznosti  v ní  převažuje 

zřetel ke čtenáři prebubescentnímu a pubescentnímu.

V  neposlední  řadě  se  k potřebě  číst  a  k preferencím  mladých  dospívajících  vyslovil  i  M. 

Nakonečný,  jehož  práce  Psychologie  čtenáře (1965)  podtrhuje  funkční  zkoumání  četby  a  její 

podnětový vztah k (dětskému) vnímateli.

Na výše uvedené průzkumy dětského čtenářství z 60. let navazovali badatelé i v následujících 

obdobích, např. Chaloupka (1971), Smetáček (1973), Smetáček a Voznička (1975, 1986) aj. Zásadní 

nedostatek tehdejších domácích výzkumů byl pociťován zejména v absenci komplexního pohledu 

stavícího na  shrnujících  poznatcích  z oblasti  psychologie  dětského čtenářství.  Cenné proto byly 

zejména  práce  V.  Smetáčka  Vybrané  kapitoly  z psychologie  čtení  a  čtenáře (1973),  která  měla 

povahu  stručného  kompendia,  a  Čtivost  textů  pro  děti (1973),  která  zdůrazňuje  obecný  zřetel 

zkoumání realizace literárního díla v čtenáři.

Ani psychologizace výzkumu nepřinesla jiná zjištění v námi sledované oblasti – příklonu k četbě 

obecně  a  k četbě  specifických  žánrů  zábavné  nebo  tzv.  školní  literatury  konkrétně.  Mladí  lidé 

zdaleka  nečetli  tak,  jak  si  představovali  dospělí,  že  by  číst  měli.  Komentáře  k jednotlivým 

statistickým výstupům a návrhy doporučení k nápravě a vytvoření kategorie „dětského nečtenáře“ 

to jen potvrzují.

Období 80. let 20. století dominoval a za dosud stále nepřekonanou příručku (co do rozsahu i 

metod zpracování) bývá považován Chaloupkův  Rozvoj dětského čtenářství (1982). Autor v něm 

představuje  ontogenezi  dětského  čtenářství  a  výzkumně  se  zabývá  literární  kulturností 

patnáctiletých. Vedle této práce lze připomenout celou řadu menších výzkumných počinů, např. J. 

Kabeleho (1981), J. Marhounové (1984, 1987), S. Urbanové a L. Kociánové (1988), A. Zachové 

(1988) aj.

Přesun pozornosti na osobnost čtenáře nijak neztěžuje orientaci v jeho žánrových preferencích. 

Mladí lidé konstantně oscilují mezi čtením pro zábavu a pro školní potřebu, mezi jejich aktivním 

čtenářstvím a kvalitou umělecké literatury se rozvolňují vazby.

Od 90. let 20. století již výzkumy dětského čtenářství nesetrvávají pouze při aplikaci některých 

základních postulátů referenčních technik, u výčtu statistických průměrů, korelací a směrodatných 

odchylek, tedy u ukazatelů kvantitativních, ale orientují se i na ukazatele kvalitativní a zjišťují, jaké 

jsou nejvlastnější proměny dětského čtenářství, charakterizující vývoj vztahu dětí ke knize, posuny 

jejich čtenářských zájmů,  postojů a  motivací.  Sem se řadí zejména výzkumy J.  Tomana (1991, 

1996) nebo L. Lederbuchové (1996–1997, 1997).



Celkově vzato můžeme v každém okamžiku říci, že dnešní mladí lidé nečtou. Podle čtenářsky a 

ontogeneticky  citlivěji  stanovených  kritérií  však  mladí  lidé  jakéhokoli  dneška  naopak  čtou  a 

s četbou pro určité cíle počítají.

Kniha je jen pro starý

Nejnovější  výzkumy  čtenářství  dětí  a  dospívajících  (např.  Homolová,  2007)  jsou  zacíleny 

perspektivně na osobnostní a hodnotový rozměr faktu čtení a sociální role čtenáře. Tyto výzkumy 

potvrzují dospívajícího v roli čtenáře implicitního – nedávají své čtenářství najevo, někdy se za něj i 

stydí,  čtenáře selektivního – vybírají si četbu podle svých aktuálních „živých“ zájmů, a  čtenáře 

emocionálního – orientují se výlučně podle svých citů, podle libosti a nelibosti, sympatií a antipatií 

k okolnímu světu a k jeho literárnímu zobrazení.

Systém  hodnot  a  norem  dnešních  pubescentů  je  složitou  vztahovou  sítí,  v níž  jednotlivé 

komponenty permanentně oscilují mezi nově nabývanou suverenitou a socializovaným vědomím 

úzu. Pro subjektivní pocit čtenáře v období dospívání je tedy určující kategorie implicitního postoje 

k této roli. (Je to dáno zejména tím, že „bytí čtenářem“ není mezi vrstevníky ceněno vysoce.) Při 

hypotetické stylizaci do dospělých lidí, kteří už nemají školní povinnost číst a mohou být pouze 

televizními a filmovými diváky, se dnešní dospívající vidí dále jako čtenáři (a diváci). Zda o svém 

čtenářství uvažují například pouze v souvislosti s časopisy nebo novinami, jsme dále nezjišťovali, 

pro naše účely je podstatný už jen fakt, že dospívající s četbou a čtenářstvím počítají.

Pojmy s velkým individuálním významem pro dnešní dospívající, resp. skutečnosti, které jsou 

jimi jako významné označovány,  jsou  Internet,  televize,  kino,  film  a  časopis.  Ty tvoří  aktivní a 

atraktivní centrum jejich sémantického prostoru – jedincova okolí,  v němž se směrem od centra 

k periferii vyskytují skutečnosti podle přisuzovaného významu. Od něj dále (směrem k periferním 

oblastem obecného sémantického prostoru) nachází své místo „středně významné“ pojmy  kniha, 

četba, já-čtenář, spisovatel nebo i učitel(ka) literární výchovy. Jako spíše méně až málo významné 

jsou dnešními pubescenty hodnoceny pojmy  čtenář,  literatura,  beletrie,  být čtenářem a také  číst  

knihy.

Zaměříme-li se na hodnotový náboj čtení, pak lze souhrnně říci, že dospívající souhlasí s tím, že číst 

je důležité a že být sečtělým je dobré pro život. Přijímají, že četbou se rozvíjí osobnost člověka, 

jeho fantazie a obzory. Vstřícný postoj zaujali pubescenti také k tvrzení Čím víc člověk čte, tím víc  

ví.  Zároveň však přiznávají,  že  dnešní  mladí  lidé nečtou,  nepotřebují  číst  a že  to,  co potřebují 

opravdu vědět, v knihách ne vždy najdou. Malý souhlas provází i výrok o jejich vlastním aktivním 

čtenářství.

Čtenářem je podle pubescentů ten, kdo čte hodně knih. V návaznosti na tento výrok pak někteří 

dospívající tvrdí, že všichni, kdo čtou pravidelně knihy, jsou něčím divní. Sami dospívající se v 



systému  sociálních  rolí  jako  čtenáři  spíše  neprojevují,  protože  např.  před  partou  kamarádů  by 

vypadali trapně, kdyby řekli, že rádi čtou. Být čtenářem podle většiny pubescentů není moderní. 

K vyšší  intenzitě  četby  je  motivuje,  když  je  četba  baví,  ale  také  školní  povinnost  a  jakkoli 

pociťovaná  nutnost.  Naopak  málo  slyší  na  motivaci  rozšiřováním  slovní  zásoby,  poznáváním 

důležitých knih – literárních děl (Homolová, 2008).

Dnešní mladí lidé – stejně jako dnešní dospělí, když byli mladí – čtou. Čtou, co se jim líbí, co 

potřebují.  Viditelně  čtou  populární  časopisy,  krváky,  románky laciných  citů  a  bouřlivé  erotiky. 

Kniha  je  v jejich  představě  tím,  co  chce  učitel  nebo  rodič,  aby  četli.  Společnost  mladých 

dospívajících lidí užívá četbu a čtení tak, jak nejlépe vyhovuje jejich momentální (vyvíjející se, 

nikoli trvalé) představě o životě.

Nemusí se nám to líbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale to asi tak to jediné, co se proti tomu dá dělat.  

Je  to  zároveň to  první,  co bychom dělat  neměli,  chceme-li  čtení  mladých poznávat,  kultivovat,  

vychovávat, měnit.
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Aleš Hrazdil

Katalogizátor a odborný text

Abstrakt

Věcný katalogizátor-indexátor se setkává s formalizovaným jazykem nejen při používání  

předmětových selekčních jazyků při vlastní indexaci, ale často i při obsahové analýze odborných 

dokumentů. Mělo by jít o přesný jazyk, jazyk vědy, ale někdy se jedná asi  jen o zbytečně  

komplikované vyjadřování autorů.  Příspěvek se snaží s odlehčeným nadhledem na příkladech  

ukázat letmo problematiku mezijazykových synonym v předmětových selekčních jazycích a  

souborech věcných autorit, ale především přinést ukázky textů z úvodů a předmluv. Na  nich 

ilustrovat  častou krkolomnost a zbytečnou obtížnou srozumitelnost,  možná samoúčelné kupení  

odborných termínů ve vstupních textech, které mají čtenářům, resp. indexátorům přiblížit odbornou 

problematiku dokumentu.

Abstract

A subject cataloger-indexer meets with formalized language not only  at the use of subject  

selective languages during his indexation but often also at the content analysis of  professional  

documents. It is the precise or scientific language that should be used but it is  sometimes 

unnecessarily complicated expression of the authors. This contribution is cursorily trying by using 

examples to point at the issue of improper interlingual synonyms  in subject selective languages 

and  subject authority files and it primarily aims at bringing examples of  prologue and foreword 

texts. By the examples it illustrates the frequent breakneck and unnecessarily difficult  

comprehensibility,  perhaps autotelic cumulation  of the special term in introductory texts which 

should outline to readers and indexers the professional issue in the document.

O četbě poněkud jinak

Není četba jako četba. Těmi, kteří si nečtou (či nemají číst) pro potěšení, jsou čtenáři odborných 

textů  a  z  hltačů  odborných  textů  si  určitě  nečtou  pro  radost  indexátoři  dokumentů  při  jejich 

obsahové analýze. Jejich výplody pak konzumují uživatelé při vyhledávání dokumentů. Rád bych se 

nad jazykem takových textů a výrazů zamyslel, i když poněkud nevážně.

Je nutno konstatovat, že jazyk, s nímž si budeme lámat hlavu, není jazykem přirozeným, tedy 

běžně užívaným při dorozumívání, takovým kterým promlouvají i hrdinové románů a povídek. Jde 

o  jazyk  poněkud  umělý  (možná  i  vyumělkovaný),  korektně  nazývaný  formalizovaný.  Ve 

formalizovaném  jazyku  uvádíme  selekční  věcné  údaje  (pořádací  znaky)  vyjadřující  obsah 



dokumentu  při  řízené  indexaci.  V takovém řízeném slovníku,  který  indexaci  slouží,  lze  nalézt 

vskutku výrazy přesné a odborné, je však otázkou, zda je vždy ocení hypotetický „běžný čtenář“, 

tedy uživatel třeba obecní knihovny. Jistě, ona obecní knihovna tyto ryzí slovní poklady vykutá 

(vznešeně  řečeno konzultuje,  harmonizuje  či  dokonce sdílí)  ve slovníku veskrze  autoritativním, 

vždyť se také zove soubor národních věcných autorit a je vytvářen především odborníky zvyklými 

na čtenáře z řad univerzitně vzdělaných, nebo se vzdělávajících uživatelů. Potom taková knihovna, 

která  se  přimkne  k mohutnému  dubisku  autorit  národa  českého,  nabídne  své  selekční  obrazy 

dokumentu i každé prosté babičce, pardon seniorce.

A co na to babička Mary,  která se vydá do blízké automatizované knihovny najít  dědečkovi 

s cukrovkou  kuchařku?  Rozumějte,  cukrovka  neroste  u  nich  na  zahrádce,  jde  o  metabolickou 

poruchu, tzv. 2. typu a dietní kuchařka není druhá, štíhlejší žena pro bigamního děda, ale kniha 

receptů. Však se oběma homonymním termínům (polysématům) národní autoritní záhlaví lišácky 

vyhýbají,  aniž  by o závorkový výklad zavadila.  Babičku přechází  zrak,  neboť musí  volit  hesla 

diabetes mellitus a  dietoterapie;  doufejme, že netrpí  kataraktem  (tak by jej  musela ubohá Mary 

v katalogu hledat, kdyby měla vskutku šedý zákal), a tak má šanci místo dietoterapie použít alespoň 

srozumitelné heslo dietní jídla. Myslím, že nemusím užívat persuasi (další termín ze souboru), tedy 

přesvědčování,  že  to  nejsou hesla  pro ni  vhodná,  mám pro ni,  chudinku,  empatii (další  vzorek 

souboru), tedy dovedu se snad vcítit, jak musí „sekat latinu“. Doufejme, že tím neutrpí její feminita, 

tedy ženskost  a  nepoužije  slov  vulgárních.  Ostatně,  ponechme na  pokoji  její  gender (výraz  ze 

souboru pro její pohlavní příslušnost), to není správný aspekt (hledisko), jak se uživatelé hodnotí. 

Strachujme se o její zdraví. To víte, atmosféra (vzduch) je plná kontaminantů (znečisťujících látek), 

což  je  pro  churavé  pak  těžké.  Snad netrpí  hypertenzí (vysokým tlakem),  či  snad  dokonce  cor 

pulmonare (plicním srdcem),  takže  ji  hledání  nesklátí  a  použije  odkazy,  které  většinou katalog 

v případě  těchto  mezijazykových  synonym  nabízí  pro  zarputile  česky  mluvícího  čtenáře.  Tak 

inteligentní babička má přece jen šanci kuchařku domů odnést, byť obohacena o poznání, že dnešní 

české  knihovny již  dávno nejsou  těmi  ústavy bojujícími  za  národní  uvědomění  a  český jazyk. 

Konečně,  je-li  věřící,  může  se  uklidnit  ignaciánskými  exerciciemi (jezuitskými  duchovními 

cvičeními).

Katalogy jsou díky vylučovacím odkazům do jisté míry bilingvinní, tedy dvojjazyčné, abychom 

už  s  tím škádlením autorit  skončili.  Národní  věcné  autority jsou beze  sporu principielně velmi 

užitečné a  zejména velké univerzální  knihovny by si  svou práci  bez nich stejně sotva dovedly 

představit. Ale co odborné texty dokumentů? Dá se hovořit o tom, že odborné publikace jsou psány 

jazykem vědy, tedy opět formalizovaným jazykem, více, či méně přesným jazykem, záleží na tom, 

jak  přesnou  má  věda  terminologii,  resp.  i  na  tom,  jak  přesně  ji  autor  užívá  i  jak  zachází  se 



stylistikou. Proti tomu se nedá nic namítat, přesný jazyk usiluje mimo jiné o to, aby každému slovu 

byl  přiřazen  jediný  přesný  význam  a  každý  pojem  byl  označen  jediným  termínem.  Odborná 

terminologie je vědcům vlastní,  srozumitelná,  indexátor se musí při analýze textu přizpůsobit,  i 

když  není  v oboru  vzdělán.  Vystudovaný  knihovník,  obvykle  uteknuvší  v mírné  hrůze 

z matematických a technických věd k humanitě, je konfrontován s textem, který má při obsahové 

analýze vstřebávat metodou letmého čtení, štván výkonovou normou. Je mu mnohdy těžko, celý 

užaslý se při pročítání předmluvy dovídá, že: „Tento sborníček nám chce pomoci ujasnit palčivý 

problém sevřený dvěma otázkami, jež lze vyjádřit jako problém zdvojení v oboru nesubstančních 

entit a jako problém dvojníka v oboru substance.“1 Tak vida, záměrně jsme se vyhnuli exaktním 

vědám,  úvodům  matematických  publikací,  kde  vysvětlení  začíná  symbolem  pro  integrály  a 

množiny,  či  jiným  vědám  se  znaky  umělých  jazyků,  a  přesto  má  indexátor  palčivý  problém 

s „palčivým problémem“, byť k němu promlouvá filozof. Katalogizátor se snaží tedy zapomenout 

na malé rigorózum z filozofie a vzpomene si třeba na svou dávnou biologickou specializaci. Jak 

lehounký  je  let  motýla,  musí  být  lehounká  i  analýza  díla  o  nich:  „Tento  jev,  pojmenovaný  C.  

Brunnerem von Wattenwyl jako hypertelie, bývá občas v literatuře diskutován ve vztahu k možnosti  

vzniku selekčním tlakem predátorů a v souvislosti  s otázkou míry podobnosti  kryptického hmyzu 

potřebné k decepci ptačích predátorů.“2 Ani tady tedy knihovník nemá pocit člověka moudrého, 

spíše té kukly. Takže utečme se k vědě literární: „Dané kompendium koncentrující v přehledném 

uspořádání  teoretické  okruhy  a  aspekty  literární  hermeneutiky  je  myšlenkově  provázáno s mou 

knihou  Hledání  „duše“  díla  v umění  interpretace  (Genologicko-hermeneutická  anamnéza vnitřní  

formy artefaktu a mytopoidních forem narace….); vznikalo řadu let paralelně s prací nad touto 

monografií: a byť mou snahou bylo vytvořit kompendium sledující propedeutický studijní záměr (tj.  

dát  studentům  uměnovědných  oborů  jisté  observatorium  duchovně  inspirovaného  exegetického 

tezauru literární hermeneutiky, „nepoučovat“, ale předestřít problematiku předmětu, myšlenkově je  

provokovat k překonání „jalového hloubání“ nad eticky vyprázdněným výkladovým paradigmatem 

formálně-logického,  „neelementárního“,  racionálního  uměnovědného  poznání,  je  tato  rukověť  

jakýmsi  jejím teoretickým extraktem,  myšlenkovou sumarizací  a  metodologickou bází.  Současně 

poslouží jako průprava, myšlenkový impuls, jako incitamentum „dřímajícím vlohám“ …“3 Útěk 

k nepřesným vědám se nedaří,  autor  citovaného příspěvku,  zdá se,  házel obrazně řečeno „perly 

sviním“, abychom využili příměru evangelií,  resp. minimálně jedné - té v procesu indexace. Již 

lehce  zamindrákovaný  informační  pracovník  si  uvědomuje,  že  si  ego  nezvýší  ani  při  analýze 

publikací z aplikovaných věd či dokonce informatiky nebo kybernetiky, bere konečně s nadějí do 

ruky skripta určená tělocvikářům, žádným přeintelektualizovaným sušinkám. Řeč bude jistě jasná a 

přímá,  sportovního  pohybu  hodná:  „Čtenář  poprvé  dostává  naprosto  ucelený  přehled  o  vývoji  

tělesné kultury v naší odborné provenienci. Členění kinantropologie vychází z fenoménu lidského 



pohybu, jenž jest nahlížen z hlediska vývojové kinantropologie, z hlediska biologického, z hlediska 

pedagogického,  z ekonomického,  filosofického  a  sociokulturního  hlediska.  Pro  všechna  tato 

hlediska autor volí atribut vztažený na „kinantropologii“ jako základ a střed pro všechny možné  

přístupy.  Tento  počin  je  velmi  plodný,  protože jeho  středem  je  lidský  pohyb  ve  všech  svých 

proměnách  a  modifikacích…Autor  si  uvědomuje  tříšť  názorů,  která  dnes  existuje  a  relativizuje  

poznání v oblasti tělesné kultivace, a proto se snaží tento zmatek napravit... Je třeba si uvědomit, že 

v české  odborné  literatuře  neexistuje  obdobný  přehled,  který  je  současně  kauzálně  doprovázen  

axiologickou  charakteristikou v systematickém  přehledu.“4 Takže  ani  sport  není  prost  hluboce 

odborného  vyjadřování.  Utečme  tedy  ke  křehkým  múzám,  konkrétně  k hlasové  výchově: 

“Charakteristickým rysem divadelní reformy je, že její výboje a často hluboké průniky do podstaty  

performačního procesu nejsou adekvátně zrcadleny v teorii. Existuje-li tu nějaká reflexe, má spíš  

formu esejistickou, vášnivě vykladačskou a apologetickou, implicitně se však předpokládá, že její  

objevy vůbec nelze vtěsnat do nějakého systému nebo metody,  jak tomu bylo v případě reformy 

první. Hermetický model učitel-žák předpokládá naprosto individuální přístup a forma předání je  

pokud možno ústní. Do popředí se dostává zájem o techniku – ta je však už chápána nejen jako  

účelová metoda, ale jako mystická cesta.“5 Inu, hermetický, či poněkud tajemný je i tento úvod pro 

Akademii múzických umění.

Snad se  laskavý  čtenář  na  první  přečtení  přesvědčil,  že  poctivý  indexátor  svou rychločetbu 

opravdu  mnohdy  zábavnou  nemá  ani  u  věd  a  oborů,  u  nichž  se  stroze  odborné  vyjadřování 

nepředpokládá, ba může být docela překvapen. Spíše může mít pocity méněcennosti napříč obory; 

otázkou je, zda „mindráky“ nemají i někteří původci odborných děl a nekompenzují si je snahou o 

ortodoxně  odbornou  mluvu  jak  stylisticky,  tak  lexikálně  (terminologicky).  Ovšem,  není  třeba 

Murphyho  a  jeho  zákonů,  abychom vytušili,  že  může  být  hůře.  Odborná  čeština  je  vystřídána 

odbornou angličtinou,  němčinou,  či  jiným světovým jazykem.  Ani  v  původem české  publikaci 

zlomyslný autor neutrousí české resumé, závěr, ni klíčového slůvka. A cizí autor použije v originále 

jazyka ještě vybroušenějšího.  Ostatně to  tuší  i  výše citovaný Stanislav Komárek a jeho motýli: 

„Henke rozlišuje v rámci kresby primární, sekundární, popř. terciární systémy symetrií; práce jsou 

přes  svou  nesmírnou  propracovanost,  komplexnost  a  nespornou  zajímavost  velmi  špatně 

srozumitelné (zejména díky neobyčejně komplikované větné stavbě a velmi složité terminologii),  

takže jsou v novější době, zároveň s poklesem znalosti němčiny ve vědeckém světě, ke škodě věci jen 

málo známy a citovány.“ 6

To pak teprve katalogizátorovi „babo raď“. Ale milí předkové, k čertu s vaším pořekadlem, kde 

takovou babu vzít? Vedle sedí kolegyně taktéž knihovnicky vysokoškolsky vzdělaná a svěřte se jí, 

třeba jí cizí neštěstí potěší…Ouha, má nepřítomný pohled a podivný výraz, nevnímá, ovlivněna  



právě  proběhnuvší  svou  analýzou  veskrze  odborného  textu  momentálně  tvoří  vysoce  odborný 

termín pro vysoce odborného potenciálního uživatele katalogu univerzální knihovny.
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Eva Křivá

Výuka čtení pomocí speciální dětské literatury v Nizozemském království

Abstrakt

Cílem příspěvku je seznámit veřejnost s výukou čtení v Nizozemí včetně ilustrativních  ukázek 

knižních literárních textů.

Výuka čtení se realizuje pomocí metodiky AVI (Analýza individuálních forem), která se používá 

v Holandsku a Belgii od 70. let 20. století. Výukový proces je rozčleněn do devíti úrovní a pro 

každou z nich je limitována délka slov a délka vět. Slabikář a čítanky jsou nahrazeny literárními 

texty různých žánrů (pohádky, dobrodružné příběhy, detektivky atd.), které jsou speciálně tvořeny 

pro konkrétně stanovenou úroveň čtení.

Abstract

The aim of this paper is to make public acquianted with the education of reading in the 

Netherlands, including examples of book and literary texts. The education is realized by using the 

AVI methodology (Analysis of individual forms), which is used in both Netherlands and Belgium 

since seventies of the 20th century. The educational process is subdivided into nine levels and for 

each of them limits are given for the length of words and sentences. Spelling book as well as 

reading books are replaced by literary texts of various genres (fairy tales, adventure stories, crime 

novels, etc.),. which are created specially for a given level of reading.

S nástupem výpočetní techniky, zejména možnostmi, které poskytuje internet, se zájmy dětské 

populace ještě více diferencují. Není proto překvapivé, že ubývá dětských čtenářů. Je nutné si však 

uvědomit, že malá pozornost věnovaná četbě jde ruku v ruce s nedostatečně zvládnutou technikou  

čtení, pouze elementární slovní zásobou a následně i nedokonalou perecepcí textu. Vyhledávání 

informací na internetu nenahradí četbu mnohostránkových knih, kdy je čtenář nucen soustředit svou 

pozornost po mnohem delší dobu, mít jistou dávku trpělivosti při čtení méně dynamických pasáží, 

naučit se chápat kontextové souvislosti informací relativně vzdálených, osvojit si řadu synonym pro 

jeden a tentýž jev. V konečném důsledku se nečtenářství negativně projeví v nedostatečně zvládnuté 

technice čtení včetně neschopnosti zachytit a pochopit podstatné informace v textu obsažené, a to 

bez ohledu na knižní či elektronickou podobu média.

Výsledky mezinárodních výzkumů dětské četby jsou pro naši zemi zvláště alarmující. Např. 

závěry Mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti PIRLS 2001 (Progress in International 

Reading Literacy Study) jenž se ve 35 zemích zabýval čtenářskou gramotností žáků 4. ročníků 



základních škol (tzn. desetiletých) v oblasti čtení literárních textů i věcných textů sloužících 

k získávání a používání informací, poukázaly na řadu nedostatků. Zejména překvapivá je 

skutečnost, že obliba čtení je v České republice nejnižší ze všech 35 zúčastněných zemí. Čtení 

velmi baví pouze 45 % žáků, zatímco 23 % žáků čtení nebaví vůbec. Navíc 40 % desetiletých 

českých chlapců nečte nic. Dokonce 43 % desetiletých žáků nenavštěvuje knihovnu. Při bližším 

zkoumání zemí s nejlepšími výsledky (zejména Švédsko, Anglie a Nizozemsko) se na základě 

analýzy metodiky výuky dospělo k závěrům, že kvalitu výuky čtení pozitivně ovlivňují zejména tři 

faktory:

1. Preference čtení potichu před čtením nahlas,

2. používání knih namísto pasáží z čítanek,

3. výběr knih používaných k výuce s přihlédnutím k přání žáků (1).

Proto se pokusme zmapovat situaci v Nizozemsku s přihlédnutím k sociálním i kulturním 

zvyklostem této země.

Přestože  se  Holanďané  velmi  rádi  hlásí  k odkazu  Jana  Amose  Komenského  je  jejich  pojetí 

základní školy od našeho značně vzdálené. I když existuje řada různých forem, např. státní školy, 

státní školy alternativního typu (Montesory), církevní školy protestantské, katolické, ekumenické s 

pestrými specifickými osnovami, musí žáci všech tříd na veškerých typech základní škol několikrát 

ročně složit zkoušky z jednotného celostátního znalostního testu. Pouze na základě těchto výsledků 

jsou po ukončení základní školy bez přijímacích pohovorů přijímáni do škol vyššího typu.

Školní docházka je sice osmiletá, avšak děti navštěvují školu povinně již od čtyř let a končí ve 

dvanácti. Výchova a výuka v prvních dvou letech nám svou obsahovou náplní může připomínat 

mateřskou  školku,  ale  protestantská  strohost,  pro  holandské  školství  typická,  je  patrná  jak 

z vnitřního vybavení, tak z nároků kladených na malé školáčky. Výuka probíhá od 9 do 15.30 hod. s 

 polední hodinovou přestávkou. Absence jakýchkoliv služeb je pro nizozemské školství typická, tzn. 

že  neexistuje  odpolední  spánek,  jídlo  dětem zajišťují  rodiče.  Po pátém roce  tj.  ve  druhé  třídě, 

absolvují  děti  náročný  několikahodinový  celostátní  test  především  na  ověření  slovní  zásoby, 

logického myšlení a obecného přehledu. Jestliže žák neuspěje, má možnost jej po několika měsících 

opakovat. Ty děti,  které uspějí,  postupují do třetí třídy. Třetí třída svým výukovým programem, 

který  je  zaměřen  především na základy čtení,  psaní  a  počtů,  zhruba  odpovídá naší  třídě první. 

Výrazně se liší kombinovanou formou klasifikace, která je slovní a navíc ještě analytická. Každý 

základní předmět je hodnocen z více aspektů (nejčastěji čtyř),  včetně chování, v němž je kladen 

velký  důraz  na  schopnost  týmové spolupráce.  Do výukového procesu jsou velmi  zaangažováni 

rodiče. Většina matek je v domácnosti a spolupracuje se školou jako dobrovolnice. Jejich činnost 



spočívá nejen v tom, že mají službu o poledních přestávkách, ale také např. dělají dětem publikum 

v hodinách věnovaných hlasitému čtení. Tato skutečnost žáky motivuje, na druhé straně mají rodiče  

možnost znalosti svých dětí posoudit.

Výuka  čtení  se  v Holandsku  a  Belgii  od  70.  let  20.  století  realizuje  pomocí  metodiky  AVI 

(Analýza individuálních forem). Základem je tzv.  čtecí index,  který vychází z délky slov a délky 

věty. Čím je text těžší, tím je hodnota indexu nižší. Maximální hodnota indexu (127) je věta o jedné 

slabice (2).

Struktura AVI:

Úroveň Třída Čtecí index Počet slov

ve větě

Počet vět

na řádku

Počet slabik

ve slově

AVI 1 1(3),březen 127-123 < 5 1 1

AVI 2 1(3),červen 122-112 < 6 1 2

AVI 3 2(4),listopad 111-108 < 7 1-2 3-4

AVI 4 2(4),březen 107-100 < 7 Průběžně > 3

AVI 5 2(4),červen 99-94 7 Průběžně > 3

AVI 6 3(5),listopad 93-88 8 Průběžně > 3

AVI 7 3(5),březen 87-84 9 Průběžně > 3

AVI 8 3(5),červen 83-79 10 Průběžně > 3

AVI 9 4(6),prosinec 78-74 11 Průběžně > 3

Během prvního roku výuky (3. tř.) musí žák dosáhnout nejméně úrovně AVI 2, tj. plynule přečíst 

text se dvěma větami na řádku a maximálně šesti dvouslabičnými slovy ve větě. Ve druhém roce 

výuky (4.  tř.)  musí  žák  dosáhnout  úrovně minimálně  AVI 5,  tj.  plynule  přečíst  průběžný  text  

tvořený větami s maximálně sedmi slovy,  které  mají  i  více než tři  slabiky.  Během třetího roku 

výuky (5. tř.) musí dosáhnout úrovně AVI 8, kde je věta tvořena maximálně 10 slovy s neomezenou  

délkou slabik. V roce 1994 byla ještě připojena 9 úroveň (6. tř.), ve které je věta tvořena maximálně 



11 slovy s neomezenou délkou slabik.  Pokud čte žák mnohem lépe, navštěvuje hodiny čtení ve 

vyšších třídách. Proces výuky čtení je ukončen v šesté třídě (cca deset roků).

Pro výuku čtení žáků ve věku 6-10 let je vydáváno velké množství speciálních knih splňujících  

jednotná kriteria metodiky AVI. (Ukázky textů úrovní AVI 2, AVI 5, AVI 9 a AVI 3 pro dyslektiky - 

viz. obr. 1, 2, 3 a 4.)

AVI_2



AVI_5

AVI_9



AVI_3_DYSLEXIE

Autoři, kteří literaturu určenou k výuce čtení píší, jsou spisovatelé s pedagogickým vzděláním, 

kteří  navíc  prošli  speciálním  školením.  Jejich  role  je,  vzhledem  k  požadavkům  na  jednotlivé 

čtenářské úrovně a dovednosti, jistě náročná. Rovněž lze předpokládat, že účel, ke kterému je tato 

dětská  literatura  tvořena,  do  jisté  míry  anuluje  umělecké  aspirace.  Avšak  mimo  knihy  určené 

především k výuce čtení, vychází v Nizozemsku pestrá škála kvalitní i méně kvalitní literatury pro 

děti a mládež do 16 roků. V tomto směru se nizozemská  produkce od české nikterak výrazně neliší.

Téma knih odpovídá zájmům malých čtenářů. Velké pozornosti, stejně jako u nás, se těší náměty 

dobrodružné, ale také díla o přátelích, zvířatech a přírodě apod.

(Ukázky žánrů AVI 1 - rodina, AVI 4 - pohádka, AVI 9 - detektivka. Viz. obr. 5, 6 a 7.)



AVI_1

AVI_4



AVI_9_DETEKTIVKA

Z hlediska grafické úpravy je kladen důraz na větší typ písma, větší řádkování, absenci těžkých 

slov a přitažlivou ilustraci. Zvláštní péče je věnována knihám pro potřebu dyslektiků. Zde se přihlíží 

ke dvěma zásadám. Obsah a jeho zpracování musí odpovídat psychologii žáka příslušného věku.

Publikace v omyvatelných tvrdých deskách formátu A5, o rozsahu cca 50-60 stran, jsou bohatě 

ilustrované. Na zadní straně každé knihy je pro potřebu pedagogů, rodičů i knihovníků uvedena  

tabulka obsahující následující údaje: úroveň čtení, znalost, téma knihy.  Úroveň čtení vypovídá o  

technice  čtení  především  z hlediska  rychlosti  i  plynulosti.  Znalost (dovednost)  se  vztahuje 

k náročnosti textu z hlediska slovní zásoby. Téma knihy bývá někdy doplněno stručnou anotací.

Již v okamžiku, kdy dítě zvládne elementární základy čtení (AVI 1), pedagog rodičům doporučí 

návštěvu  dětského oddělení místní  nebo městské knihovny vybavené těmito speciálními knižními 

fondy.  Např.  v dětském  oddělení  městské  knihovny  Amsterodam-Sever  je  signatura  těchto 

dokumentů tvořena číslem označujícím úroveň čtení a ikonou symbolizující téma knihy. Speciální 

regál určený pro dyslektiky má štítky barevně odlišné (červené).



Mimo tyto speciální knihy, určené především k výuce čtení, jsou knihovny bohatě vybaveny i 

klasickou dětskou literaturou, která bývá členěna podle věkových skupin a uvnitř jednotlivých 

oddílů tematicky.

Skutečnost, že nizozemští žáci patří k nejvyspělejším čtenářům nejen v Evropě, ale i ve světě, 

není nahodilým jevem, nýbrž výsledkem vynikajících organizačních schopností a vysoké míry  

společenské solidarity, bez které je nemyslitelná jakákoliv spolupráce. Pouze na základě ochoty 

spolupracovat je možné vytvořit fungující systém tvořený vzájemnými vztahy:

škola – vydavatelská politika, škola – rodina, škola – knihovna.

Použitá literatura a zdroje:

1. KRAMPOLOVÁ, I. – POTUŽNÍKOVÁ, E. Jak (se) učí číst. Praha : ÚIV, 2005. 95 s.

2. Dětské oddělení Městské knihovny Amsterodam – Sever. (Ústní sdělení.)
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Alternativní čtení Stephensonova Sněhu dle Y3K

Abstrakt

Příspěvek představuje činnost iniciativy I3K, stručně shrnuje její manifest a představuje postup 

tvorby kritérií pro potřeby evaluace kvality konferencí. V prezentaci jsou zážitkově aplikovány 

vybrané myšlenky z knihy Sníh N. Stephensona. V závěru jsou představeny současné aktivity 

iniciativy.

Abstract

This contribution presents activity of the I3K initiative and briefly summarizes its manifest. The 

work aims to depict procedure of preparation of conference quality evaluation criteria. Selected 

ideas from the book "Snow" by N. Stephenson are used in the presentation. Finally, current  

activities of the initiative are presented.
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Myšlenkový virus N. Stephensona a Y3K

Iniciativa I3K byla založena autory příspěvku během podzimu roku 2008. Cílem iniciativy je 

upozornit  na některé  nešvary stále  se  objevující  na  mnoha knihovnických konferencích.  Z toho 

důvodu vzniknul manifest I3K. Pro efektivnější a interaktivnější design příspěvku na konferenci 

využila iniciativa I3K myšlenkový rámec sci-fi knihy Neala Stephensona Sníh (2000), v níž mimo 

jiné  popisuje  šíření  myšlenkového  viru  populací  příslušníků  moderní  civilizace.  Kořeny 

Stephensonova viru sahají až k babylonském zmatení jazyků, doznívající dodnes snahou badatelů 

nalézt  dokonalý  jazyk.  Iniciativa  ve  své  prezentaci  vyšla  z  inspirace  knihou  N.  Stephensona 

společně s pracemi W. Goffmana (1971). Goffman se zabýval bibliometrickými metodami šíření 

idejí vědeckou komunitou, které se podobá šíření nemocí v populaci (Worthen, 1973). Myšlenkový 

virus  Y3K  je  alternativou  miléniového  viru  Y2K.  Svoji  vlastní  aktivitu  pak  autoři  příspěvku 

představili  jako obranu proti  myšlenkové virové nákaze  prosperující  mezi  knihovnickou obcí  a 

vyzvali  účastníky  konference,  aby  se  zapojili  a  pomohli  v obraně  proti  nemoci  a  hrozbě 

kognitivního zmatení  a  paralyzace.  Paralyzující  myšlenkový virus  lze  léčit  zkvalitněním sdílení 



informací a znalostí,  zkvalitněním knihovnických konferencí. Kvalitní konference by měly plnit 

jeden ze svých stěžejních cílů, kterým je přinášet nové myšlenky a přispívat k rozvoji.  Součástí 

volání po zkvalitnění knihovnické odborné komunikace bylo představení manifestu I3K.

Manifest KKK a prozatímní kritéria hodnocení konferencí

Smysl konference 

1.Ročně  se  na území  České  republiky  konají  desítky  konferencí,  seminářů  či porad.  Účast 

na těchto  akcích  se stává  spíše  společenskou  událostí  a výletem pro širokou knihovnickou  obec 

ze všech koutů republiky, nežli místem výměny znalostí a podnětných diskuzí. 

•Považujete konferenci za inspirativní a inovativní?

1.Knihovnické konference by měly začít sloužit svému pravému účelu. Profesionálnímu sdílení 

kvalitních a odborných informací, kolektivnímu promýšlení problémů oboru, vyznačování trendů 

do budoucích let.

•Připadlo Vám téma konference vhodně zvolené?

1.Spousta akcí je pořádána pouze ze setrvačnosti a o jejich účelu, případně obsahu a zaměření 

by se mělo začít diskutovat.

•Podílí se odborná veřejnost na volbě tématu konference? 

•Zazněly na konferenci nějaké kontroverzní příspěvky? 

1.Na druhou stranu vzniká málo odborných konferencí a seminářů, které by se zaměřily na úzce 

specializovaná a potřebná témata, která budou podporovat růst expertů a odborníků na specifickou 

oblast a povedou k novým myšlenkám a inovativním přístupům.

•Odnesli jste si z konference nové poznatky?

•Přispívá konference k řešení aktuálních problémů?

1.Začněme konference hodnotit a získávat o jejich průběhu zpětnou vazbu, ať můžeme oddělit 

zrno od plev.

•Jsou výsledky konference distribuovány více než jedním informačním kanálem?

•Když, budete mít možnost, pojedete na konferenci znovu?

Organizace konference 



1.Zázemí konference má přispívat k podněcující a přívětivé atmosféře. Přípravu zázemí je třeba 

chystat se zvážením vhodného uspořádání prostředí a podpůrných prostředků s ohledem na jejich 

užitečnost (vhodné uspořádání židlí, místa pro přednášející, projekční techniky apod.).

•Vyhovovalo Vám prostředí, kde se konference konala?

•Umožňuje uspořádání místnosti snadnou interakci mezi přednášejícím a posluchači? 

1.Organizátoři  čtou  všechny  příspěvky  před vydáním  a zvažují  jejich  relevanci  k tématu 

konference.

•Odpovídaly příspěvky tématu konference?

1.Občerstvení  během  konference  je  bezpochyby  potřebné.  Není  však  středobodem  celého 

setkání. Peníze na konferenci lze využít i jinak a lépe.

•Jsou posluchači lákáni na občerstvení nebo na zajímavé příspěvky?

1.O konferenci je třeba odbornou veřejnost informovat s dostatečným předstihem a využít pro to 

širokou řadu komunikačních  kanálů.  Nespoléhejme na to,  že si  nás  ti,  které  konference  zajímá, 

najdou sami nebo že sepíší odborný příspěvek během pár dnů.

•Dozvěděl jste se o konání konference včas?

•Měli přednášející dostatečné množství času na přípravu a sepsání příspěvku?

•Kolika informačními kanály byla veřejnost o tématu konference informována?

1.Peníze vložené do propagace a především distribuce výsledků z konference nejsou promrhanou 

investicí. Lepší než výběr z mnoha druhů chlebíčků je spokojený čtenář odborného sborníku.

•Označil byste svůj pocit z celkové organizace konference za dostačující?

Přednášející 

1.Stěžejním bodem nejen knihovnické konference jsou přednášející. Jejich vystupování ovlivní 

jak celkový dojem z pořádané akce, tak i kvalitu příspěvkem předaných informací. 

•Měli přednášející kvalitně zpracované prezentace?

1.Měla  by  být  zaručena  dostatečná  kvalita  přednášejících  nejen  po stránce  odborné 

a vědomostní,  ale  také  z hlediska  prezentačních  dovedností.  Je  třeba  iniciovat  a zvládnout 

přiměřenou interakci s publikem.

•Mluví přednášející zřetelně a srozumitelně?

•Má přednášející během prezentace oční kontakt s publikem?



1.Odbornost příspěvků je velkou slabinou těchto akcí. Málokdy přinášejí nové informace, stále 

se opakují  stejná  témata  a téměř  nejsou  vidět  příspěvky,  které  by  do oboru  přinášely  moderní 

a zahraniční trendy.

•Byly příspěvky dostatečně odborné?

•Zvýrazňuje přednášející nové přínosy své práce?

1.Často  se  stává,  že  jeden  příspěvek  je  přednášen  na více  akcích  bez výraznějších  úprav. 

Příspěvky  se mají  zaměřovat  na nové  a podstatné  informace,  ne zvyšovat  redundanci  informací 

za jediným účelem – získáním čárky za splnění povinnosti.

•Neslyšeli jste již stejný příspěvek od stejného autora na jiné konferenci?

1.Před  začátkem  konference  je  třeba  si  ujasnit,  zda  je  o probírané  téma  zájem  a bude 

pro posluchače přínosné.  Takovýto přínos by měl  být  posluchačům v počátku příspěvku sdělený 

v jasných a srozumitelných formulacích.

•Jsou vhodné příspěvky do konference vybírány nebo jsou všechny přijaty automaticky?

•Podněcují příspěvky přednášejících v posluchačích otázky?

Auditorium

1.Stále se setkáváme s tradiční formou konference, kdy je na jedné straně aktivní přednášející 

a na straně druhé absolutně pasivní publikum. I když je trendem dávat větší prostor pro diskuzi, 

málokdy se publikum do nich zapojí. Čas vymezený pro diskuzi by neměl být počítán v minutách, 

ale v hodinách.

•Zaznělo na konferenci dostatek dotazů podněcující diskuzi?

1.I  publikum by se  mělo  přestat  bát  na cokoliv  zeptat,  přidat  svůj pohled  na tématiku  nebo 

oponovat  přednášejícímu.  Osobní  názory nemají  být  haněny,  ale pečlivě  zkoumány,  kritizovány 

ve svých  předpokladech,  ale současně  váženy  jako  to nejcennější,  co  může  každý  účastník 

konference nabídnout.

•Jsou mezi dotazy i hlasy kritické nebo jsou otázky jen upřesňujícího charakteru?

1.Jeden aktivní účastník je pro smysl konference přínosnější, než deset účastníků pasivních.

•Považujete publikum za celkově aktivní?

1.Nad  tématy  a návrhy  přednášejících  je  třeba  se zamýšlet  a jejich  hloubku  a promyšlenost 

prověřit věcnou argumentací.

•Následuje po příspěvcích diskuze nebo je pro nedostatek času odložena do kuloárů?



1.Nejen ostřílený, mezi odborníky známý expert, ale i mladý student knihovnictví může k tématu 

konference přinést užitečný pohled a věcné připomínky.

•Účastní se konference i studenti?

•Jsou studenti mezi vystupujícím?

1.Ten,  kdo  jezdí  na konferenci  pouze  jako  na výlet  místo  snahy  o získání  nových  pohledů 

a informací, nechť raději nejezdí vůbec. Takový účastník mnohdy zabírá místo aktivnějším a tématu 

znalejším zájemcům a ve výsledku tak snižuje akční potenciál publika.

2.Dobrou konferenci tvoří především participující publikum.

•Byl dostatek podněcujících dotazů?

Cíle a aktivity I3K

Cílem  iniciativy  I3K  je  iniciovat  zájem  o  knihovnické  konference  jako  o  odborná  setkání 

s odpovídající kvalitou, na nichž dochází k diskuzím a hledání řešení, sdílení a přenosu vědomostí a 

zvláště participaci účastníků konference, kteří se účastní se zájmem za účelem vlastního vzdělávání. 

Konference  by  měly  zapojovat  širokou  knihovnickou  veřejnost  v diskuzích,  ale  také  v činech. 

Prvním krokem,  který  následoval  po  zveřejnění  manifestu  I3K je  návrh  kritérií  pro  hodnocení 

kvality konferencí, předložený v tomto příspěvku. Kdo má ovšem právo veřejně vyhlásit kritéria, 

dle kterých by se měly konference posuzovat co do jejich kvality a přínosnosti? Přiřčení takových 

práv či jejich uzurpování za účelem koordinace odborných setkání je mocenským činem, který se 

zaštiťuje neopodstatněnou autoritou. Kritéria kvality by měly v případě konferencí určovat sami 

odborní knihovníci a profese na knihovní a informační činnosti zainteresované. I3K se proto snaží 

iniciovat diskuzi, která zapojí širokou knihovnickou veřejnost do diskuze nad chybami a silnými 

stránkami  našich  konferencí.  Z takové  diskuze  s využitím vhodných  nástrojů  mohou  vzniknout 

kritéria  kvality,  která  budou  pro  většinu  členů  profese  důvěryhodná  a  autoritativní  a  jejichž 

naplňování  budou tito  sami  očekávat  a  vyžadovat.  Cílem I3K je,  aby i  organizátoři  informací 

pořádali konference podle VAŠICH kritérií.

Iniciativa I3K navrhla  v úzké diskuzi  některá  kritéria  hodnocení.  Současně k nim  připravila 

webovou stránku,  na  níž  mohou všichni  zájemci  hlasovat,  která  kritéria  uplatňovat.  Za  účelem 

demokratického hlasování je na stránkách možnost vkládat další kritéria vnímaná jako podstatná či 

vlivná. Vyzýváme proto všechny, aby vkládali své návrhy na vhodná kritéria na webové stránky na 

adrese:

>> http://i3k.tym.cz/ <<



I3K nabízí možnosti, ovšem je jen na vás, aby jste hlasovali a doplňovali kritéria a formovali tak 

zpětnou vazbu pro identifikaci toho, jak si knihovníci představují svoje konference. Vizí I3K je 

vytvoření recenzního webu využívajícího pro hodnocení konferencí kritérií, která byla formulována 

na základě hlasování reprezentativního počtu účastníků z odborné veřejnosti. Vytvořený web bude 

sloužit jako pomocník odborného knihovníka.
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Michal Lorenz

Naše bezpapírová budoucnost: sociální ukotvení papírové a elektronické knihy

Abstrakt

Vize  smrti  tradiční  knihy  v  počátku  21.  století  a  přechod  ke  knize  elektronické,  jež  byly  

předpovídány  mnoha  technooptimisty,  se  nenaplnily.  Příspěvek  poukazuje  na  bytostně  sociální  

povahu  knihy  a  papíru,  na  jejich  vkořeněnost  do  struktury  běžných  lidských  aktivit,  což  autor  

považuje za zásadní rysy ovlivňující jejich užitečnost a tedy i použití čtenáři. Tyto sociální aspekty  

nejsou v případě elektronické knihy dostatečně akcentovány a vedou k odsunutí elektronické knihy  

na  okraj  pozornosti  čtenářské  obce.  Příspěvek  navrhuje  postup  zvyšující  užitečnost  a  

akceptovatelnost elektronické knihy.

Abstract

At the beginning of the 21st century, there were many technooptimists who foresaw the death of  

traditional books. Their visions of the transition from paper to electronic books have not been put  

into practice. This contribution highlights social nature of books and paper and their embedment  

into the structure of common human activities. Consideration of the author is that the social nature  

of books and paper is an essential characteristic affecting their usefulness. The usefulness of a book 

determines its  use by readers.  These social aspects  are not sufficiently accented in the case of  

electronic books. This omission leads readers to put their attention to an electronic book off. This  

work suggests procedures increasing the usefulness and acceptability of electronic books.

Klíčová slova:

Socializace technologií, tištěný dokument, elektronická kniha, poznámkový aparát elektronické 

knihy

Key Words:

Acculturation  of  technologies,  printed  document,  electronic  book,  footnote  apparatus  of  

electronic book

MOTTO:

„Sociální způsobilost dokumentů hraje v digitálním věku ústřední roli v rozvíjení 

technologických inovací.“

BROWN, J. S., DUGUID, P. (2000). The Social Life of Information. 2000. Pp. XXI.
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Úvod

S nástupem nových forem poznání a oborů, s fragmentarizací vědění a postupující specializací 

expertů přicházejí na svět různorodé nosiče nesoucí znakový záznam poznatků. Plně rozvinutá 

publikační exploze přispívající ke vzniku nových odrůd tradiční knihy si vyžádala nové souhrnné 

označení pro tyto druhy nosičů poznatků, jelikož termín kniha již nebyl adekvátní jejich formátové 

diverzitě. Již v počátcích používání nového souhrnného termínu dokument se začínají odborníci 

přít, zda je dokumentem pouze plochý, dvojrozměrný znakový záznam myšlení (toto užší pojetí 

prosazují např. S. R. Ranganathan, Jesse S. Shera či u nás Jiří Cejpek), nebo zda za dokument 

můžeme označit i třírozměrné objekty (k tomuto pojetí se klonil tvůrce termínu P. Otlet, jedním z 

nejsofistikovanějších rozpracování širšího pojetí dokumentace proslula Suzanne Briet).1 

S prosazováním technických nástrojů umožňujících nepřímou komunikaci a uchování jejího 

průběhu, zvláště pak s nástupem osobních počítačů, se rozšiřuje používání termínu informační 

zdroj. Postupující digitalizace zaznamenaného diskurzu a myšlení překrývá původní termín kniha 

další vrstvou významů. Pod jejich slupkou raší nové metafory a analogie. Informační zdroje  a 

dokumenty včetně knih jsou chápány jako nosiče informací či schránky na znalosti, které fungují 

jako doručovací mechanismy sloužící takto jejich čtenářům. Mnoho technooptimistů hledících 

s nadějí na digitální budoucnost lidstva oslavuje potenciál ukrytý v digitálních dokumentech, 

informačních zdrojích a elektronických knihách. Ve svitu internetu provází závěr minulého století 

řada předpovědí, které tradiční papírové knize prorokují blízký zánik. Závěr první dekády nového 

milénia však nepotvrzuje tyto předpovědi. Proč je „zastaralá“ technologie tradiční knihy tak sveřepá 

a odolává tlaku svých digitálních derivátů?
1 Viz. BUCKLAND, M. K. What is a “document“? Journal of the American Society of
Information Science. 1997, Vol.  48, No. 9, pp. 804-809.



1. Sociální praxe a nosič informací

Tiskařská revoluce přinesla do společnosti řadu změn. Kniha, původně vzácné zboží s vysokými 

pořizovacími náklady, která byla tvořena pro osobní účely, se stává prvním masově vyráběným 

zbožím. Technologie knihtisku však musela projít bojem o své místo. Autorita a kredibilita knihy je 

vytvářena vláčně v závislosti na sociálním vyjednávání zainteresovaných aktérů. K široce uznávané 

spolehlivosti knihy musela projít širokými změnami i celá společnost. V průběhu století dochází 

k proměně sociálního uspořádání společnosti, které se výrazně promítá do oblasti stratifikace 

společnosti v aspektech náboženských a vzdělanostních. Tiskařská technologie vyžaduje vytvoření 

nového právního rámce, který koriguje organizaci práce tiskařských dílen. Metainformace obsažené 

v knize, dnes tak samozřejmé a jejich náležitost ke knize, tak zdánlivě evidentní, byly 

identifikovány a po složitém vyjednávání jejich sociálního významu připojeny ke knize, což 

vyžadovalo i inovativní výkon institucí. Bylo by naivní myslet si, že digitální revoluce může naplnit 

svůj potenciál bez odpovídajících sociálních inovací a bez přizpůsobení elektronických dokumentů 

a digitální knihy sociální roli, kterou mají tyto zdroje ve společnosti plnit. Pojímání knihy a 

odvozených dokumentů jako informačních nosičů, do nichž ukládáme informace a posíláme je ke 

čtenářům/ příjemcům, pramení z vlivu Shannonovy teorie informace a paradigmatu zdroj-kanál-

přijímač, stejně jako z reprezentačního paradigmatu.2 Tyto přístupy zohledňují pouze syntaktické a 

sémantické aspekty dokumentů, avšak ne již aspekty pragmatické. Dokumenty však strukturují 

nejen informační prostor včetně kyberprostoru a prostor poznání subjektu, strukturují i prostor 

sociální. Sociální role knihy a jejích derivátů, kterým není věnována dostatečná pozornost, tak může 

napovědět mnohé o důvodech stability tradičních zdrojů a pomoci nám při konstrukci vhodných 

formátů elektronických zdrojů.

Jedním z aktuálních problémů, které s sebou přináší informační a publikační revoluce, je 

informační exploze a publikační povodeň. S nárůstem množství publikací narůstá i množství 

informací, které je třeba zpracovat, aby publikace mohly být nalezeny a použity. Díky možnosti 

zveřejňovat tu stejnou publikaci současně v různých formách – tedy vytištěnou na tradičním papíře i 

v digitální podobě, je nutné zpracovávat a vytvářet více informací, které zajistí identifikovatelnost a 

přístup k těmto formám publikace. Úzké zaměření na informaci přitom může svádět na scestí. Pro 

orientaci v kyberprostoru jsou k produktům dodávány další, zpřesňující informace, k softwarovým 

nástrojům jsou tvořeny návody a návody k těmto návodům. Výsledkem je paradoxní vzrůst 

informační zátěže, s níž se musí uživatel vyrovnávat, a to mnohdy za cenu nulového zisku. 

Dezorientovaný uživatel neschopný v krátkém čase uspokojit svoji informační potřebu opouští 

problémové zákoutí kyberprostoru. Pragmatické aspekty informace sahají přitom až na samý okraj 

2 CAPURRO, R. Základy informační vědy. Revize a perspektivy. Národní knihovna. 2003, roč. 14, č. 3, str. 163 – 168.
 



tohoto kybernetizovaného prostoru, až do míst, kde je kyberprostor ohraničený komunitami a 

institucemi usměrňujícími lidské jednání. Řešení mnoha těžkostí leží na této hranici. Místo 

přidávání stále dalších a dalších doplňkových informací sníží informační zátěž úprava stávajících 

informací takovým způsobem, který usnadní provádění sociálních praktik. Je tedy třeba věnovat 

odpovídající pozornost i socializaci technologií. V případě knihy a dalších dokumentů je na místě se 

ptát, jak dokumenty zacházejí s informací a jak tím strukturují lidskou činnost. Jednou z výhod 

papíru oproti elektronickým zdrojům je jeho okamžitá pohotovost a spolehlivost. Když si 

potřebujeme zapsat myšlenku, udělat rychle krátkou poznámku, většinou sáhneme po tužce a 

papíru. Nemusíme čekat na spuštění počítače či PDA přístroje a svoji aktuální činnost přerušíme jen 

na krátkou dobu. Papír je rychleji po ruce než digitální záznam vyžadující delší prostoje. Při pohybu 

po chodbách mezi kancelářemi v práci či při cestování po krajině je spolehlivější přenášet 

poznámkový blok spíše než elektronická zařízení. Nemusíme se bát, že nám dojde energie v baterii. 

Nemusíme se bát problémů, které nás mnohdy mohou potkat s odlišným typem napájení v různých 

zemích, případně nedostupnosti napájecího zdroje. Rychle napsaný vzkaz rodině necháváme na 

poznámkovém papírku z bločku přilepeném na lednici či položeném na stole, spíše než na monitoru 

počítače. Papír nám usnadňuje společně pracovat, pomáhá nám vzájemně komunikovat a společně 

myslet.

2. Papír ve virtualizovaných institucích

Velké naděje technooptimistů budily takzvané virtualizované instituce, které budou provozovány 

bez účasti papírů a stanou se tak základem „bezpapírové společnosti“. Takový provoz sliboval nejen 

ekonomické úspory za papír, ale i za celý tiskařský proces a také přínos v podobě vysoce žádoucí 

ekologické šetrnosti vůči našemu přírodnímu prostředí, vůči odlesnění. Potenciál, který 

technooptimisté viděli ukrytý v těchto virtuálních institucích, se zatím stále nerealizuje. Například 

virtuální kancelář, která měla být provozována bez papírové technologie, zvyšuje spotřebu 

kancelářského papíru.3 Ukazuje se, že papír je důležitou součástí virtuální kanceláře. Důležitý 

dokument si zainteresovaní aktéři nepředávají z ruky do ruky v jedné kopii, ale každý si ho lehce 

může pořídit sám pro své individuální potřeby. Navíc na monitoru se obtížněji hledají pravopisné 

chyby a překlepy, a pokud se v organizaci pracuje s rozsáhlejšími materiály, ne pouze 

s jednoduchými formuláři, vzniká potřeba digitální záznam vytisknout a ručně jej opravit a změny 

pak aktualizovat zpětně v digitálním dokumentu. Jak upozorňují Brown a Duguid, „nezdá se, že by 

bity a atomy, digitální a materiální, byly vůči sobě až tak v opozici, spíše jsou vzájemně spřaženi.“4 

3 ČINČERA, J. Informační etika: sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. 1. vyd. Brno : Masarykova 
univerzita, 2002. ISBN 80-210-2981-1. Str. 65.
4 BROWN, J. S., DUGUID, P. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000.  ISBN 
1-57851-708-7. Pp. 177. 
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https://is.muni.cz/auth/studium_spolec/studijni_materialy.pl?fakulta=1421;obdobi=2803;kod=VIKBA23;rd=c;sd=s;jn=v;guz=147344


Tato spřaženost je vidět i u elektronických periodik. Většina významnějších novin a časopisů má 

svoji elektronickou podobu, dostupnou pod nejrůznějšími obchodními podmínkami přes internet, a 

tato podoba s dostupným elektronickým archívem se staršími čísly či ročníky se osvědčuje jako 

dokonale životaschopná. Na druhé straně celá řada elektronických novin a časopisů využívá při 

procesu designu tištěnou předlohu. Papírová verze překvapivě nezaniká a většina tradičních 

periodik si udržuje svoji materiální podobu.5 Nejvlastnějším hájemstvím knihy je knihovna, 

hájemstvím elektronické knihy je digitální knihovna, ale i Worl Wide Web. U kořenů informační 

vědy stály ideje spojené s univerzální knihovnou, knihovnou koncentrující všechno dosažené vědění 

a zpřístupňující ho všem poznáníchtivým a přemýšlivým lidem. V různé formě můžeme tyto ideje 

objevit v první polovině 20. století: za neúspěšnou snahou FIDu (Federation Internationale de 

Documentation) shromáždit data o veškeré tištěné produkci6, za rozmachem MDT - prototypem 

hypertextu Paula Otleta7 či za Memexem Vannevara Bushe8 - prototypem WWW.9 Současné naděje 

se upínají k internetu jako prostoru, kde budou v digitální podobě nalezitelné všechny knihy, které 

najdeme v materiální formě v knihovnách i knihy, které svůj fyzický protějšek nikdy neměly. 

K takovým aspiracím se přidal například Projekt Gutenberg či úsilí knihoven o digitalizaci fondů 

při spolupráci např. s Google Books. I přes značné investice do technologií pomáhajících 

s digitalizací a mohutné nasazení lidských zdrojů, naděje na univerzální digitální knihovnu mizí 

zatím v nedosažitelnu. Podle Browna a Duguida množství každoročně zdigitalizovaných knih 

hluboce zaostává za množstvím knih vytištěných. Údaje o množství elektronických knih 

obsažených v databázích blednou před počtem tradičně vydávaných knih. A tak místo zdolávání 

množství knih, které nutno formálně transformovat do digitální podoby, jejich množství rok od roku 

roste. Navíc role knihovny netkví ve shromažďování co největšího množství knih, ale spíše 

v přizpůsobení fondu konkrétní skupině uživatelů a reflexi či uspokojování jejich konkrétních 

informačních potřeb. Nejde tedy o co nejrozsáhlejší sbírku knih a dalších dokumentů. Užitečnost 

knihovny je dána prováděním výběru, tedy tím, co do fondu knihovny zařadíme, stejně jako selekcí, 

tedy tím, co z dostupné knižní produkce ve svém fondu vynecháme. Tradiční knihovny 

shromažďují také adversaria, knihy které patřily významným a známým lidem a které byly těmito 

lidmi využívány jako to, čím knihy primárně jsou – jako pracovní nástroj. Adversaria jsou tedy 

knihy glosované řadou poznámek, z nichž můžeme poznat povahu či způsob uvažování jejich 

čtenářů a mohou se tak stát studijním materiálem ne pro svůj tištěný obsah, ale pro dodatkové ruční 
5 BROWN, J. S., DUGUID, P. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000.  ISBN 
1-57851-708-7. Pp. 178 - 179.
6 FID založený právníky Paulem Otletem a Henri La Fontainem byl prvním projevem globalizace v knihovnictví 
7 RAYWARD, W. B. Visions of Xandu: Paul Otlet (1868-1944) and Hypertext. Journal  of the American Society for 
Information Science. 1994, Vol. 45, No. 4, pp. 235 – 250.
8 BUSH, V. As we may think. The Atlantic monthly. 1945, Vol. 176, No. 1, pp. 101 - 108. 
9 LORENZ, M. Globální mozek a jeho učící se společnost. In DOSTÁLOVÁ, Zuzana (ed.) Kniha v 21. století. 
Knihovna učící/se.  Opava : Slezská univerzita, 2008. Str. 43 – 58. 
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vpisky. Tento způsob práce ovšem není vlastní elektronickým knihám, ty zůstávají buď bez 

poznámek, nebo jsou mnohdy právě kvůli možnosti psát poznámky na papír vytištěny v materiální 

podobě. Sociální praktiky spojené s knihou se zde jeví pro elektronickou knihu jako zásadní.

3. Rozdíly mezi digitálním a papírovým dokumentem

Jaké jsou tedy zásadní rozdíly mezi digitálním a tradičním dokumentem? Cejpek vyjmenovává 

několik základních vlastností digitálního dokumentu: snadnou formální transformaci, snadnou 

obsahovou transformaci, možnost automatického vyhledávání v datech, snadnou manipulovatelnost 

daty a jejich soubory, možnost jejich rychlé cirkulace, možnost tvorby neomezeného množství 

plnohodnotných kopií a možnost napodobit originál digitální kopií tak kvalitně, že naše smysly je 

od sebe nerozliší.10 Některé z těchto specifických vlastností jsou přitom komplementární 

k vlastnostem tradičních papírových dokumentů. Třeba rychlost cirkulace dokumentů vhodně 

doplňuje snadná použitelnost papírových dokumentů, jako v případě faxu. Digitální dokument 

získáme ve hmotné podobě, můžeme do něj vepsat poznámku a opět ho v elektronické podobě 

odeslat zpět, čímž podle potřeby kombinujeme rukopis a strojopis.11 Vznik a sdílení elektronického 

dokumentu je levnější než v případě papírového dokumentu, ale jak již bylo poukázáno, 

elektronické dokumenty často vyžadují formální transformaci na hmotný nosič, čímž zruší cenové 

zvýhodnění. Informace je v elektronickém dokumentu nesena textem. Problémem ovšem je, jak 

určit přesné ohraničení informace, kterou chceme digitalizovat z tradičního dokumentu. Kde 

informace začíná a kde končí? Duguid ukazuje tuto obtíž na velmi názorném příkladě: popisuje 

informační chování historika lékařství se specializací na choleru. Z měst, kde v minulosti propukla 

cholera, přicházely dopisy desinfikované octem. Historik tedy prováděl vyhledávání relevantních 

dokumentů za pomoci čichu. Pokud by sbírka byla digitalizovaná, tento typ informace by v ní 

pravděpodobně chyběl. Ve virtuálním prostředí totiž chybí některé sociální a komunikační podněty 

(například symboly společenského postavení či informace sdělované přímou komunikací). 

Kredibilita informace v digitálním prostředí je zajišťována přidáním další informace. Pokud však 

přidám k tvrzení dovětek, že říkám pravdu, příliš tím nezvýším jeho věrohodnost. V elektronickém 

prostředí tak nabývá na významu hlavně spolehlivost projevující se čerpáním poznatků z více 

zdrojů informací a jejich prezentací konzistentním způsobem a s vysokou kvalitou. Lidé tedy 

potřebují hledat za samotným zdrojem informací, potřebují brát v potaz, co říkají další zdroje. U 

papírových dokumentů je situace jiná. I v jejich případě se musí čtenář dívat za informace a nechá 

10 CEJPEK, J. Informace, komunikace, myšlení  : úvod do informační vědy. 1. vyd. 
Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-767-4. Str. 44 – 45.
11 BROWN, J. S., DUGUID, P. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000.  ISBN 
1-57851-708-7. Pp. 181.



se ovlivnit spolehlivostí. Významnější měrou zde však vstupuje do hry autorita, často institucionální 

autorita vydavatele. Zatímco na webu může publikovat každý, kdo má přístup k informační 

technologii a dostatečnou informační gramotnost, každému se nepodaří tak snadno vytisknout 

článek v časopise nebo knihu. Texty musejí po stvrzení vydavatele, že text je životaschopný projít 

korekturou a mnohdy i recenzním řízením. Vydavatel tak všemi úkony dodává textu svoji autoritu, 

která je ve společnosti rozpoznávána. Naši kredibilitu může ovlivnit také materiální obsah 

dokumentu, který poskytuje řadu sociálních stop. Podle jeho fyzického vzhledu můžeme poznat, že 

jde již o text starší, že kniha byla četně čtena, má zlomený hřbet a vypadávající stránky, obsahuje 

pozoruhodné a inteligentní poznámky na okraji. Svůj vliv může mít dokonce i druh záložky, který 

v knize najdeme – něco jiného nám napoví lístek do divadla, vizitka řiditele známé firmy, nebo pruh 

počmáraného papíru. Tradiční tištěný dokument tvaruje nejen informační prostor, formuje i 

čtenářství. Informace je v tradičním dokumentu nesena nejen textem, čtenář ji nachází i za textem a 

mezi řádky. Fyzický materiál pevně fixuje informaci a vytváří tak její rámec, jak ukazuje příklad 

kredibility odvozené z materiálního obsahu dokumentu. Způsob, jak byl dokument produkován, 

podporuje interpretaci informace. Papír tak spíše hraje pro informaci roli interpretačního programu 

než pouhého pasivního nosiče.12 Uspořádání informací na papíře odráží sociální dimenzi poznání. 

Historicky starší, tematické uspořádání encyklopedií vybízí k soustředěnému, tzv. intenzivnímu 

čtení, odhalující zřetězení poznatků, zatímco uspořádání alfabetické vede čtenáře k letmému, 

extenzivnímu čtení13, které ještě více zesilují vlastnosti digitálních dokumentů jako zmiňovaná 

potřeba kontrolovat více zdrojů pro zjištění spolehlivosti. Zprávy v digitální databázi nejsou tím 

stejným, co zprávy v novinách. Noviny, stejně jako knihovny plní selektivní a reflexní roli. Noviny 

jsou redaktory produkovány formou výběru a vynechání zpráv s ohledem na cílové čtenáře. Noviny 

tradiční čteme intenzivněji, zatímco digitální noviny zase extenzivněji. Svůj díl na tom sehrává 

právě materialita tradičních novin zaručující čtenáři interpretační rámec – umístění zprávy 

v novinách vyjadřuje předpokládané priority čtenářů. Každý čtenář může posoudit, jaké zprávy si 

přečte a jaké vynechá, například podle umístění zprávy – podle jejího výskytu na titulní straně, 

podle umístění zbytku těla zprávy po přeskočení na další strany, podle titulku zprávy, doprovodné 

grafiky, ale i druhu papíru a formátu novin.14 I zde se tedy výrazně projevuje vliv sociální dimenze 

produkce poznání, jeho dosah je ovšem ještě širší.

4. Textové komunity

12 BROWN, J. S., DUGUID, P. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000.  ISBN 
1-57851-708-7. Pp. 185.
13 BURKE, P. Společnost a vědění : od Gutenberga k Diderotovi. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 
978-80-246-1319-2. Str. 202 – 210. 
14 BROWN, J. S., DUGUID, P. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000.  ISBN 
1-57851-708-7. Pp. 186.



Dokumenty nehrají pouze roli nosičů informací, ať už ji vnímáme jakkoli sociálně ovlivněnou. 

Uspořádávají a koordinují sociální praktiky a celou společnost, jsou prostředím vyjednávání 

významů a můžeme dokonce říci, že mají sílu vytvářet lidská společenstva. Sdílením a distribucí 

dokumentů ohraničujeme a vymezujeme společenstva a zájmové kroužky. Dokumenty se tak stávají 

pro společnost jakýmsi sociálním lepidlem. O takto formovaných společenstvech můžeme mluvit 

jako o textových komunitách. V této kapitole se stručně zaměřím na tři konkrétní společenstva – na 

fanzinové komunity, na neviditelnou univerzitu a na imaginární společenství.

Ziny, levně produkované časopisy pro fanoušky různorodých aktivit, začaly vznikat v průběhu 

šedesátých let, původně hlavně pro fanoušky konkrétních kapel a televizních programů. Dokumenty 

tak byly schopny propojit lidi často s bizardními zájmy a mnohdy izolované do širších skupin. Ziny 

také pomáhaly formovat různá subkulturní hnutí. Ziny byly mnohdy šířeny pomocí kopírovacích 

strojů a pouze jednoduše svázány kancelářskou sešívačkou. S nástupem internetu se vyrojila celá 

řada elektronických zinů a virtuální prostředí vneslo novou dynamiku do utváření vztahů ve 

skupinách. Nespokojenci a oponenti měli mnohem snazší možnost odtrhnout se od své původní 

fanouškovské skupiny a založit si zin vlastní. Dokumenty tak plní dvojí roli – stabilizují a formují 

zájmové společenstvo, současně ho destabilizují a transformují. Různý postoj k té samé informaci 

tak může tvořit odlišné sociální skupiny.15

Dokumenty stmelují také vědeckou obec. Komunikace a sdílení poznatků je jedním ze 

základních předpokladů vědecké činnosti. Vědecká obec komunikuje nejen pomocí odborných 

časopisů, ale i pomocí dopisů a poloveřejných učených pojednání, dnes také pomocí virtuálních fór, 

emailů a dalších virtuálních nástrojů a služeb. Velká část komunikace probíhá mimo veřejný 

prostor, v soukromých virtuálních debatách a dopisech. Vědci zapojení plněji do života vědecké 

komunity mají k dispozici od svých kolegů jejich články a poznatky dříve, než jsou tyto veřejně 

publikovány, a mohou tak kolegům poskytnout první zpětnou vazbu a předběžnou kritiku. Tato 

soukromá vědecká komunikace, točící se kolem nezveřejněných dokumentů, formuje takzvanou 

neviditelnou univerzitu, spolek vědců podílejících se živě na vědeckém životě.

Zvláštní pozornost si zaslouží imaginární společenství představené Benediktem Andersonem. 

Anderson upozorňuje na roli zvláště periodických dokumentů při formování a zajišťování vnitřní 

soudržnosti skupin a celých národů. Sdílení těchto dokumentů formuje rozsáhlou různorodou síť, 

jejíž členové se většinou vzájemně neznají. Možnost tematicky sdílet novinky, události, stejný jazyk 

či žargon pomáhá čtenářům vytvořit si pocit náležitosti ke komunitě, pocit členství. Vlivem 

dokumentů tak vzniká představa imaginárního společenství, výsostně vymezené anonymní skupiny 

s časem strukturovaným periodicitou, a to až do velikosti jednotlivých národů.16 Pojítkem však není 
15 BROWN, J. S., DUGUID, P. The Social Life of Documents. First Monday. 1996, Vol. 1, No. 1.
16 ANDERSON, B. Imagined Community: reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 12. ed. London : Verso, 



sám informační obsah, dokud nezáleží na tom, co členové imaginárního společenství čtou, ale 

stejnorodost textu umožňující pocit koordinace s ostatními členy a možnost tematického sdílení 

s těmi členy, se kterými se potkáme.17 Zatímco tradiční noviny zajišťují pravidelný homogenní 

přísun novinek (jak naznačuje již název noviny, ale třeba i deník, večerník apod.), personalizované 

digitální noviny v plnění této podstatné funkce selhávají. Pokud čte každý jiné zprávy, není možné 

zapříst rozhovor nad těmi stejnými nejnovějšími událostmi a trhá se tak společenské předivo mezi 

členy imaginárních společenstev.

5. Systém interaktivního poznámkového aparátu elektronické knihy

Elektronické dokumenty přebírají řadu konvenčních rysů dokumentů tradičních. Zatímco část 

odborníků upozorňuje na nedostatečné využití potenciálu elektronických dokumentů, které kopírují 

své analogové předlohy, nepozornost k sociální roli, již musí elektronické dokumenty naplňovat, 

podkopává jejich společenskou užitečnost. V konkrétním případě knihy lze konstatovat, že 

elektronická kniha podporuje sociální praktiky spjaté s tradiční knihou málo. To může být jedna 

z příčin poměrného neúspěchu elektronických knih zprostředkovávaných speciální digitální 

čtečkou. Jednou z funkcí, kterou tradiční kniha umožňuje, je tvorba ručně psaných poznámek a 

marginálií, umožňujících systémově tvořit osobní dokumentaci. Takový systém umožňuje dále 

pracovat s textem, rychle se v něm orientovat a nalézat personálně významné a detailní informace. 

Výhod elektronického prostředí pro dokumenty se pokusil využít projekt Xanadu, který se 

zaměřuje na síťovou strukturu literatury a nový způsob organizace zdrojů, využitelných v různých 

druzích médií. Projekt Xanadu umožňuje propojení textu s poznámek a vizualizaci vazeb mezi 

těmito texty a připojenými poznámkami.18 Celý systém je třeba upravit pro potřeby čtečky 

elektronických knih a vytvořit informační systém umožňující sdílení poznámek širokou základnou 

uživatelů. Vstupem do tohoto systému budou konvenční elektronické dokumenty a formáty 

elektronických knih, výstupem pak databáze dokumentů a systém ukazatelů ve formátu .edl, 

skládající se ze seznamu dokumentů obsažených ve fondu a tzv. transkluzivních linek. 

Transkluzivní linky definují vztahy mezi obsahem dokumentů a poznámkami, čímž tvoří vrstevnaté, 

vzájemně se překrývající struktury z obsahu zdrojů, které jsou odděleny od seznamu souborů a 

adresářů.

2003. 224 p. ISBN 0-86091-546-8.
17 BROWN, J. S., DUGUID, P. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000.  ISBN 
1-57851-708-7. Pp. 196.
18 NELSON, T. H. Xanalogical Structure, Needed Now More than Ever: Parallel Documents, Deep Links to Content, 
Deep Versioning, and Deep Re-Use. [online] 2000 [cit. 2008- 31-07]. 



Poznámkový aparát elektronické knihy je základní podmínkou pro práci s elektronickými texty 

jako nástroji umožňujícími pohotově glosovat a organizovat si čtený text. Vytvořením interaktivní 

databáze shromažďující/zpřístupňující poznámky z/do každé čtečky elektronických knih je 

podpořeno sdílení textů a myšlenek a tím i tvorba textové komunity.

                                
ZDROJ: http://patrickcollings.blogs.com/photos/uncategorized/digitalreader.jpg [online]. [cit. 2009-03-10].

Závěr

Vize zániku tradiční knihy v počátku 21. století a přechod ke knize elektronické se nenaplnily. 

Mezi důvody setrvávání tradičních dokumentů patří jejich hluboká sociální vkořeněnost do 

společenských praktik. Snadnost a pohotovost použití papírových forem dokumentů oproti 

digitálním dokumentům, formotvorný účinek těchto dokumentů na společnost a její vztahy a vazby 

je nezanedbatelným rysem těchto dokumentů. Sociální aspekty nejsou v případě elektronické knihy 

dostatečně akcentovány a vedou k odsunutí elektronické knihy na okraj pozornosti čtenářské obce. 

Příspěvek navrhuje postup zvyšující užitečnost a akceptovatelnost elektronické knihy z hlediska 

běžných společenských použití knihy.
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Libor Martinek

K literárnímu kánonu polské literatury českého Těšínska

Abstrakt

Autor se ve svém referátu inspiroval anketou Kniha českého Těšínska – „Książka Zalozia“. 

Autor se zabývá otázkou literárního kánonu polské literatury českého Těšínska a věnuje pozornost 

anketě Polského oddělení Regionální knihovny v Karviné a Sdružení přátel polské knihy, které ji  

zorganizovaly, skončila v podstatě fiaskem. Přestože anketa mohla být ovlivněna řadou různých 

činitelů, míra jejichž vlivu nebyla analyzována, vypovídá o stavu současné čtenářské kultury, vkusu 

recipientů a o sociální i kulturní sféře, z níž pocházeli respondenti ankety. Určitý kánon literatury 

Těšínska tedy existuje. Nejde však jen o knihy, které uspěly v čtenářské anketě Kniha českého 

Těšínska. Máme na mysli knihy vydané v polské edici nakladatelství Profil v Ostravě a knihy vydané 

PZKO, které prošly lektorským řízením.

Abstract

In his paper, the author drew his inspiration from the inquiry called „The Book of the Region of  

Czech Těšín“ – „Książka Zalozia“. The author addresses the issues pertaining to the canon of  

Polish literature of the Czech Těšín region and he focuses on the inquiry organized by the Regional  

Library in Karviná and the Polish Book Friends Society which eventually proved to be a flop. Even 

though it is likely that the inquiry was influenced by quite a few agents, it still reveals certain facts  

about the state of current readership, tastes of the target audience, as well as the social and public 

context, from which the respondents of the inquiry came from. Hence, there is a certain literary 

canon of the Těšín region. However, it does not include only the books which succeeded in „The 

Book of the Region of Czech Těšín“ reader’s inquiry. The books in question are those published in 

Polish edition of Profil publishing house in Ostrava and books published by PZKO, which passed 

the approval process.

Do programu konference jsme původně zamýšleli přispět referátem na téma literárního kánonu 

literatury Těšínska. Inspirací nám byla anketa „Książka Zalozia“, ale – jak se ukázalo – dobře 

míněná aktivita polského oddělení Regionální knihovny v Karviné (RKK) a Sdružení přátel polské 

knihy, které ji zorganizovaly, se v podstatě nepovedla. Oběma zmíněným organizacím se na základě 

ankety nepodařilo vytvořit současnou podobu kánonu polské literatury českého Těšínska, ani se 

k němu nepřiblížily. Proč tomu tak bylo, na to se pokusíme odpovědět v našem příspěvku. V úvahu 

bude třeba brát i obecné jevy, jako je všeobecný úpadek čtenářství, odvíjející se například od 



zjištění výzkumů o schopnosti žactva u nás pochopit smysl čteného textu. Kdežto otázku, co podle 

nás tvoří skutečný kánon literatury polské národnostní menšiny, ponecháváme stranou, neboť 

takové zjištění by si vyžadovalo samostatnou studii. V závěru našeho příspěvku naznačujeme, co by 

jím mohlo skutečně být.

Obě organizace – Polské oddělení RKK a Sdružení přátel polské knihy – v r. 2005 v dobré víře 

oslovily regionální čtenáře v novinách Głos Ludu a na internetu RKK s touto výzvou (uvádíme ji 

v překladu z polštiny do češtiny):

„Poláci  na  českém  Těšínsku  se  mohou  pochválit  v  průběhu  85  let  bohatou  vydavatelskou 

činností  jak  krásné  regionální,  tak  i  populárněvědné  a  odborné  literatury.  

V loňské anketě o Oblíbenou knihu českotěšínských Poláků se objevilo ve výsledcích několik titulů 

publikací, které byly vydány v českotěšínských vydavatelstvích. Bude proto vhodné připomenout 

polskou vydavatelskou produkci a při té příležitosti vybrat tu publikaci, která podle názoru čtenářů 

sehrála  důležitou  úlohu  v jejich  životě.  Od  1.  září  do  30.  listopadu  ve  všech  regionálních 

knihovnách  budete  moci  vyplnit  anketu  a  uvést  knihu  vydanou  na  českém  Těšínsku  nebo 

českotěšínským autorem.  V listopadu  tohoto  roku  budete  mít  také  možnost  hlasovat  na  všech 

Výstavách  polské  knihy.  Hlasovat  můžete  na  lístcích  uveřejněných  v  Głosu  Ludu  nebo  na 

internetových stránkách www.publikacja.rkka.cz. Výsledky ankety budou zveřejněny na stránkách 

Głosu Ludu v prosinci tohoto roku, kdežto v listopadu zveřejníme průběžné výsledky hlasování, při 

němž uvedeme 20 titulů, které do 30. října získají největší počet hlasů. Nepsanou zásadou je, že 

každý účastník může hlasovat jen jednou.“

Ke konci roku 2005 byla anketa vyhodnocena a její výsledky zveřejněny1:

„Nový rok už klepe na dveře,  a tak podle slibu musíme zhodnotit  anketu,  která více než tři 

měsíce byla uváděna na stránkách Głosu Ludu i na internetových stránkách www.publikacja.cz.

V anketě Polská kniha českého Těšínska jasnou palmu vítězství  získal Józef Ondrusz a jeho 

Zázračný chléb. Pokud k hlasům odevzdaných přímo Zázračnému chlebu připočítáme také 7 hlasů 

odevzdaných Slezským povídkám, které byly předlohou publikace, slezská lidová vyprávění Józefa 

Ondrusze získala více než 20 % procent odevzdaných hlasů.

Druhé  místo  ex  aequo  získaly  dvě  publikace  –  Lutyňské  tango  Otylie  Tobołové  

a Korbelová lyrika s 10 % hlasů.

Jestliže je kniha Otylie Tobołové známá a její vysoké umístění není překvapením, pak sbírka 

Korbelová lyrika si vyžaduje komentář.

Korbelová lyrika byla napsána a vydána v roce 2003 členy Beerklubu a je oslavou zlatavého 

moku a tradice mužských setkání s ním spojených. Jeho druhé místo v anketě je také příkladem 

http://www.publikacja.cz/
http://www.publikacja.rkka.cz/


toho, že semknutá skupina přátel může ve snaze o dosažení cíle hodně vykonat. Korbelové bratrstvo 

doporučilo  svým  členům  a  sympatizantům  účast  v anketě,  a  dokázalo,  že  tato  kniha  dosáhla 

v našem hodnocení vysoké umístění, přestože se nikdy neobjevila v distribuční knihkupecké síti a je 

sbírkou velmi specifické tvorby.  Lobující  organizátoři  byli  ve skutečnosti  přesvědčeni,  že jejich 

oblíbená kniha jistě získá vavříny prvenství, ale jak je vidět, tak to se nestalo.

Při  celkovém hodnocení  ankety si  musíme povšimnout,  že  většina  hlasů  byla  odevzdána  na 

knihy typicky regionální  a  že  rozdíly mezi  jednotlivými  publikacemi  nebyly velké.  Následující 

místa v anketě obsadily knihy napsané nářečím nebo publikace tematicky úzce spojené s naším 

regionem, poezie a próza našich autorů neobsadila významnější místa.

Dokumentuje to tabulka obsahující všechny publikace, které získaly v anketě nejméně pět hlasů.

Na závěr je třeba se ještě zamyslet nad tím, zda 236 účastníků ankety je hodně nebo málo. Přesně 

tolik  hlasů  bylo  odevzdáno.  Určitě  to  není  kvantitativní  úspěch,  avšak  jak  vždy  zdůrazňovali 

organizátoři ankety, v celé hře to nebyl faktor nejdůležitější. Důležitá byla myšlenka připomenutí 

polské  knižní  produkce  českého  Těšínska  a  návratu  k zapomenuté  četbě.“

Překvapivé výsledky čtenářské ankety o nejoblíbenější  knihu českého Těšínska byly zveřejněny 

v následující tabulce:

Wyniki ankiety:

Autor: Tytuł:

Ilosc 

glosów

:

 Józef Ondrusz
Cudowny  chleb  +Godki 

śląskie
41+7

 Otylia Toboła Lutyńskie tango 24

 Liryka Kuflowa 24

 Ludwik Cienciała Śmiych Macieja 16

 Aniela Kupiec
Po  naszymu  pieszo  i  na 

skrzidłach
14

 Emilia Kołder Kuchnia śląska 12



 Aniela Kupiec Połotane żywobyci 8

 Władysław Milerski Nazwiska cieszyńskie 8

 Franciszek Bałon
Opowiadania  o  naszym 

gotowaniu
7

 Jan Kubisz
Pamiętnik  starego 

nauczyciela
6

 Wincenty Szeliga Tam około Bogumina 6

 Daniel Kadłubiec Płyniesz Olzo 5

Organizátoři ankety ještě informovali čtenáře o udělení cen za účast v anketě:

„Knižní  ceny  za  účast  v  anketě  vylosovali  Patrycja  Sikora  (Hnojník),  Anna  Tomanek 

(Jablunkov),  Maria  Liszok  (Karviná),  Dana  Kohutowa  (Mosty),  Milo  Chudík  (Karviná).  Ceny 

budou zaslány poštou.“

Z komentářů po uzavření a vyhodnocení ankety vyplývá, že její výsledek byl pro organizátory 

této akce překvapením. Zároveň zaskočil badatele, kteří kánon polské literatury českého Těšínska 

konstruují nebo z různých období vývoje literatury Těšínska zpětně rekonstruují (tedy i nás).2

Knihy Józefa  Ondrusze  Cudowny  chleb,  Podania,  baśnie  i  opowieści  cieszyńskie  (Zázračný 

chléb, Vyprávění, pohádky a povídky z Těšínska; Warszawa, LSW, 1984) a Godki śląskie, Podania 

i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego (Slezské povídky, Příhody a pohádky z Těšínského Slezska; 1. 

vyd.  Český  Těšín,  PZKO-SLA,  1956,  2.,  3.,  4.  vyd.  Ostrava,  Profil,  1973,  1974,  1977)  jsou 

folkloristickými a etnografickými publikacemi, které se dočkaly řady reedic, ale nepatří – přísně 

vzato  i  z hlediska  edičního  záměru  –  mezi  beletristické  práce,  i  když  se  v nich  objevuje  žánr 

pohádky a povídky.

Kniha  rozhlasové  redaktorky a  televizní  reportérky  Otylie  Tobolové  Lutyńskie  tango  i  inne 

historie  wojenne  z  Zaolzia (Lutyňské  tango  a  jiné  válečné  příběhy  z Záolží; Český  Těšín, 

Stowarzyszenie  Przyjaciól  Polskiej  Ksiazki,  2003)  je  i  v regionální  literatuře,  v níž  vznikly 

v průběhu  let  velmi  kvalitní  soubory  vzpomínek,  hodnotově  průměrnou  knihou  autorky  jen 

lokálního významu.

Jak už správně konstatovali organizátoři ankety,  sbírka  Liryka Kuflowa (Korbelová lyrika) je 

soubor „básnické tvorby“ členů Beerclubu a její skvělé druhé místo v anketě bylo dáno jedině díky 

lobbingu žertovně naladěné hospodské sešlosti.



Další místa v anketě zaujaly knihy v těšínském nářečí nebo publikace, které jsou úzce spojeny s 

tímto regionem tematicky, včetně dvou kuchařek (sic!), jazykovědné (toponomastické) publikace 

W. Milerského a souboru etnografických studií K. D. Kadłubce a skupiny spolupracovníků. Kdežto 

poezie i próza polských autorů z českého Těšínska se významněji neumístila.

Přestože  anketa  mohla  být  ovlivněna  řadou  různých  činitelů,  vypovídá  o  stavu  současné 

čtenářské kultury, vkusu recipientů a o sociální i kulturní sféře, z níž pocházeli respondenti ankety. 

Ankety  se  zúčastnili  i  čtenáři,  kteří  hlasovali  na  sebe  nebo  na  své  dílo.  Téma  ankety  zřejmě 

neoslovilo jak širší obec čtenářů, tak ani místní elity.

V návaznosti  na  snahu  vypracovat  referát  na  tuto  knihovnickou  konferenci,  oslovili  jsme 

sedmnáct těšínských autorů, zdali by nám neposlali svůj návrh kánonu polské literatury českého 

Těšínska.  Z těchto  oslovených  autorů  (byli  jimi  Piotr  Horzyk,  Marie  Chraścinová,  Kazimierz 

Jaworski,  Kazimierz Kaszper,  Franciszek Nastulczyk, Marian Palowski,  Lech Przeczek,  Lucyna 

Przeczek-Waszkowa, Renata Putzlacher, Jan Pyszko, Aniela Różańska, Jacek Sikora, Władysław 

Sikora,  Bogdan  Trojak,  Tadeusz  Wantuła,  Anna  Zawadzka,  Jan  Daniel  Zolich)  nám  v dopise 

odpověděli  čtyři  (T.  Wantuła,  A.  Zawadzka,  W.  Sikora  a  M.  Palowski  –  tři  spisovatelé  starší 

generace a jeden z nejmladšího pokolení polských autorů českého Těšínska).

Anna Zawadzka (nar. 1921) se v dopise svěřila, že patří ke generaci čtenářů, kteří vyrůstali ještě 

v době před druhou světovou válkou na četbě slezských autorů, jako byli Adolf Fierla (1908-1967), 

Gustaw Morcinek (1891-1963), Maria Wardasová (1907-1986) a Jan Kubisz (1848-1928), od něhož 

si cení Pamiętnik starego nauczyciela (Zápisník starého učitele, 1928). Z poválečných spisovatelů si 

oblíbila  básníka  Henryka  Jasiczka,  a  dokonce  jeho reportáže  z cest  Morze  Czarne jest  błękitne 

(„Černé  moře  je  modré“,  1961)  a  Przywiozę  Ci  krokodyła („Přivezu  ti  krokodýla“,  1965). 

Podivovala se, že Jasiczkova tvorba se v anketě významněji neumístila, byl to podle jejího soudu 

charismatický spisovatel, za svého života velmi oblíbený (Jasiczek žil v letech 1919-1976).3 Podle 

Zawadzké by se  na druhém místě  v anketě  měl  umístit  Wilhem Przeczek (1936-2006),  který ji 

zaujal zároveň jako prozaik i jako básník.4 Z Przeczkovy generace, které se říká podle antologie 

Pierwszy lot (1959) generace „Prvního rozletu“,  ještě připomíná Władysława Sikoru a  prozaika 

Wiesława  Adama  Bergera  (1926-1998).  Velkým  objevem  pro  Zawadzkou  byla  Renata 

Putzlacherová  (nar.  1966),  jejíž  poezii  a  esejistiku  velmi  obdivuje.  O  poezii  Putzlacherové  se 

domnívá, že na českém Těšínsku představovala skutečnou literární revoluci.5 Zawadzka oceňuje 

také  literární  pořady  organizované  Putzlacherovou  pro  těšínské  publikum,  v nichž  je  výborně 

spojena literární, dramatická a hudební složka.6



Władysław Sikora (nar.  1933) celou anketu označil  za  nevydařenou („niewypał“)  a  sázel  by 

jedině  na  Pamiętnik  starego  nauczyciela Jana  Kubisze  a  básnickou  sbírku  Przednówek  Pawła 

Kubisze.

Tadeusz Wantuła (nar. 1950) – představitel generace Światłocienie (Světla a stíny) nazvané podle 

antologie vydané v roce 1976 v ostravském nakladatelství Profil7 – se domnívá, že cosi jako kánon 

literatury českého Těšínska neexistuje. Polská literatura Těšínského Slezska buďto snese srovnání s 

celou polskou tvorbou, anebo je pouze okrajovou záležitostí. Folklor a jiné jevy (včetně kuchařky 

nebo pivních popěvků) za umění nepovažuje.

Literárně dosud málo zkušený, ale s regionální literaturou Těšínska kupodivu již obeznámený8 

student  medicíny LF UP Olomouc Marian  Palowski  (nar.  1983)  dal  na  první  místo  Pamiętnik  

starego  nauczyciela Jana  Kubisze.  Další  tři  místa  obsadil  knihami  Humoreski  beskidzkie 

(Beskydské  humoresky,  1959),  Zamyślenie  (Zamyšlení,  1969),  Obuszkiem  ciosane  (Vytesané 

sekeřicí,  1955)  svého  dědečka  Henryka  Jasiczka  (první  z nich  je  souborem  humorných  próz 

napsaných v nářečí,  druhé dvě jsou básnické sbírky ve spisovné polštině).  Pak následují  sbírky 

veršů mladší  generace polských autorů z českého Těšínska  – Darka  Jedzoka (nar.  1981)  Pusto 

(Prázdno, 2004), Lecha Przeczka (nar. 1961) Ścieżka przez pamięć (Stezka pamětí, 1994), Renaty 

Putzlacherové  Ziemia  albo  albo  (Země  buď,  anebo,  1993).  K tomu  přidal  soubor  z tvorby 

těšínského humoristy Adama Wawrosze (1913-1971),  Z Adamowej dzichty (Z Adamovy nůše, 1. 

vyd. 1977, 2. vyd. 1994) a dnes už klasické básnické sbírky Pawła Kubisze Przednówek (Hladový 

čas;  1937, II.  vyd.  doplněné Łódź,  1946) a Gabriela Palowského  Przed progiem  (Před prahem; 

Třinec 1999).

Preference  čtyř  tvůrčích  osobností,  reprezentantů  polské  literatury  českého  Těšínska  se 

s hlasováním čtenářů v anketě míjejí až na jednu výjimku, kterou je Pamiętnik starego nauczyciela 

Jana Kubisze.

Není  od  věci  připomenout,  že  k otázce  úrovně  regionální  produkce  

a  očekávání  čtenářů  byl  již  dříve  přiveden  redaktor  kulturně-společenského  měsíčníku  Zwrot 

Kazimierz  Kaszper  v roce  1971,  kdy  vyhlásil  anketu  Dialogi  o  literaturze.9 O  této  anketě  a 

Kaszperově debatě s Janem Korzennym na téma ediční politiky v této oblasti píšeme podrobněji v 

naší knize Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 (Opava 2006).

Kdybychom měli usuzovat z dosud poslední čtenářské ankety obliby polských autorů českého 

Těšínska na preference recipientů a jejich regionální povědomí jako součásti šíře chápané národní a 

etnické  identity,  museli  bychom  dospět  k tristním  závěrům.  Bereme  tedy  výsledky  ankety 

s rezervou  jako  jev  literární  komunikace,  jehož  poslední  článek  –  čtenáři  –  byl  ovlivněn 



sociologicky vzato metodologickými chybami ve výběru respondentů. Nedá se ani předpokládat, že 

ten, kdo na pozvání do ankety nereagoval, měl by co říci a výsledek jeho účastí by byl jiný.

Podle našeho názoru i z hlediska našich zkušeností s recepcí polských knih těšínských autorů a 

jejich kritickým hodnocením jako první instancí čtenářské recepce se domníváme, že určitý kánon 

literatury Těšínska přesto existuje. Máme na mysli knihy vydané v polské edici nakladatelství Profil 

v Ostravě a prostřednictvím PZKO, které vesměs prošly lektorským řízením, dosahovaly – dá se říci 

– přiměřených nákladů. Byly dostupné v knihkupectvích a jsou dodnes součástí knihovního fondu 

polských oddělení  regionálních knihoven českého Těšínska.  Za řekou Olzou to  budou zejména 

publikace vydané Maticí země těšínské (Macierz Ziemi Cieszyńskiej) v Těšíně (Cieszynie).
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Joanna Mielczarek

Nespisovné prvky v současné literatuře – návrat k předliterární epoše?

Abstrakt

Příspěvek je věnován směřování k oralitě u současných literárních projevů - a jejímu možnému 

vztahu k prvotní oralitě davných společností, nepoužívajících písmo. Uvažuje se zde o odlišných 

možnostech použití nespisovných prvků v krásné literatuře – je to buď přímá stylizace na běžně 

mluvený jazyk, nebo využití hovorovosti pro celkový účinek díla, jako jazykové hry s čtenářem. 

Výsledkem těchto uvažování je pak konstatace, že usilování dnešních literárních projevů o sblížení s 

běžně mluveným jazykem (je to jev výrazný např. jak v české, tak v polské současné literatuře) nemá 

společný zdroj s oralitou prvotní – naopak, je založeno na existování psané podoby jazyka, a proto 

je výsledkem pokročilého vývoje písemné kultury dnešní společnosti.

Abstract

This paper is devoted to a relation between the primary non-literacy and the colloquiality in a 

modern literature (above all in the Polish and Czech literature). There are moreover several  

opportunities of the using colloquial speech in the literature. First of them is a imitation of the 

every-day colloquial speech (this mode of using of the colloquiality is appearing for example in the 

novels by J. Škvorecký, P. Šabach). However, the colloquial elements can be used as an instrument 

of the play with reader (as for example in O. Pavel's or J. Topol's novels). The author of this paper 

makes also the conclusion, that the contemporary colloquiality in the belles-lettres is not the same 

type colloquiality like this created by non-literate community. This contemporary colloquiality is  

namely a play with the literacy – and needs it like its indispensable supplement.

Současný  jazykovědný  výzkum,  a  také  antropologicky  zaměřené  literární  studium  projevují 

velký  zájem  o  předliterární  epochu  v  dějinách  evropské  kultury.  Příznačnou  vlastností  tohoto 

období je oralita jeho běžně sdělovacích, vědeckých a uměleckých projevů, dnes ovšem chápána 

jakožto pouhý příznak, nikoli vada (podle dnešních názorů orální model kultury je komplementární 

k  modelu  písemnému,  písemnictví  nelze  tedy hodnotit  pozitivně  na  úkor  orality).  Jazykovědci, 

antropologové  a  literární  historikové,  zabývající  se  orálními  typy  lidské  kultury  (jako  Eric  A. 

Havelock, Walter J. Ong, Milman Parry a jiní) – zdůrazňují úlohu příznakových vlastností tohoto 

typu kultury pro celistvé uspořádání lidského života – jedná se zde o její společenský charakter, 

funkci rytmického a melodického uspořádání textu, minimální časovou vzdálenost mezi momentem 

jazykového sdělování  a  momentem jeho vnímání  adresáty.  Orální  typ  kultury vyžaduje  úplnou 

zúčastněnost  a  vstřícnost  členů  komunity,  tvořící  tuto  kulturu;  poskytuje  také  možnost  jejich 

vzájemného sjednocení (Ong 2003: 81). Naopak – jak bude o tom pak uvažováno – písemnictví a 



čtení psaných textů působí coby faktor izolující jednotlivé členy komunit (viz Ong, 2003, zde cituji 

podle tohoto polského vydání): "Słowo mówione, wydobywające sie z ludzkiego wnętrza, z uwagi 

na fizyczne właściwości dźwięku objawia sobie nawzajem istoty ludzkie jako wnętrza świadome, 

jako osoby; to słowo mówione tworzy z poszczególnych ludzi ściśle powiązaną grupę (...). Pismo i 

druk izolują." (Ong 2003: 81).

Nový typ kultury,  využívající v plné míře alfabetické písmo - se všemi následky toho faktu, 

vznikl v antickém Řecku. E.  A. Havelock uvažuje o postupném zavádění písma do každodenní 

lidské činnosti, a umísťuje zakončení tohoto procesu zhruba v 5. století před Kristem. Příznakem 

písemné kultury se tak mezi jiným stává časová vzdálenost mezi mluvčím a adresátem jazykového 

(informačního,  vědeckého  či  uměleckého)  sdělení.  V takové  situaci  podstatnou  roli  nehraje  už 

schopnost zapamatovat daná slova a spojená s nimi fakta v určitém průběhu. Badatelé upozorňují 

však také na fakt, že právě zavedení písma umožnilo v podstatě abstraktní formulaci – dříve byly 

jazykové  projevy  spíš  svého  druhu  úkonem  než  vyjádřením  odtažité  myšlenky  (Ong  2003, 

Havelock 2006). Písemná kultura je s to zajistit přístup k informacím či abstraktním formulacím v 

libovolném  momentu,  bez  ohledu  na  ostatní  členy  komunity  (Havelock  v  tom  kontextu 

poznamenává, že oddělení vizuální podoby jazyka od osoby mluvčího způsobilo pak fakt, že tentýž 

mluvčí, jakožto uživatel jazyka, mohl se podrobněji věnovat vnímání sebe sama a vlastní existence 

a následkem toho formulovat i pojetí jsoucna; srov. Havelock 2006: 129).

Následkem tohoto jevu bylo v literatuře její postupné přesunutí do oblasti soukromé. Čtení se tak 

stalo záležitostí zcela soukromou, vázanou na psanou podobu díla ( i dnes se nám stává, že si jen 

ztěžka všímáme skutečnosti,  že  jazyková analýza básnických děl  by měla zahrnovat  především 

jejich  zvukovou  podobu,  vzniklou  hlasitým  předčítáním).  Básně  jsou  totiž  od  původu 

mnemotechnická pomůcka; rytmické uspořádání textu přispívalo jeho zapamatování, protože tím 

způsobem mohly být tvořeny syntaktické řetězce, vzájemně na sebe navazující a odkazující k sobě 

jak formálně, tak obsahově, o čem uvažuje zmíněný už E. A. Havelock. Všimněme si například 

poznámky: "Potrzebna jest metoda języka powtarzalnego (...), którego treść może jednak wyrażać 

rozmaite  zmienne  znaczenia.  Mózg  naszych  przodków  znalazł  rozwiązanie  tego  problemu  – 

przekształcił myśl w mowę rytmiczną." (Havelock 2006: 90). Rytmus napomáhal zapamatování, byl 

principem  a  metodou  opakování  –  a  tím  také  zpřistupňování  –  žádaného  materiálu.  V  době 

existování písemnictví rytmus se stává čímsi nadbytečným, záležitostí s funkcí především zábavnou 

(proto také občas nedovedeme ocenit jeho roli v tehdejším společenském životě – pokud ke všemu 

přihlížíme z hlediska dnešních hodnot a zálib).

Současná doba – tedy především 20. století – zaznamenává jistý návrat k mluveným prvkům v 

oblasti krásné literatury. V Čechách už doba národního obrození a pak celé 19. století způsobily v 



oblasti literatury jisté změny, pokud jde o chápání úlohy orální složky v beletristické tvorbě. Vzniká 

pak otázka, jestli toto současné lpění literatury na oralitě se nějak vztahuje na oralitu prvotní? Lze o 

tom pochybovat na základě už aspoň snadno pozorovatelného faktu, že zavádění mluvených prvků 

v psaném textu ma povahu experimentu, neodkazuje k důvěrně známé skutečnosti, tak jak je tomu u 

prvotně  mluvených projevů (srov.  Mielczarek  20081).  Stačí  připomenout  hojnost  hovorových a 

obecných prvků v např. v Topolově próze:

"De mi vo to, že tady je jeden byt eště, mírně zdemolovanej." (Topol 2006: 97),

"Hora padne do vany, drží se zpátky, ňák toho magora neodhad, taky to už není žádnej mladej, 

Hora hezky rychle vyrve sprchu a hodlá se cvokovi ubránit." (Topol 2006: 31),

"A pak jsme dorazili do nějakýho dalšího města a obrazili nový soukromý putyky a prohlídli si 

pár zajímavejch právě se rozvíjejících nebo krachujících místních soukromejch byznysů a zvládli 

jsme i pár bolševickejch pamětihodností a zvolili hotel a začali se bavit." (Topol 1996: 73)

či v obdobných polských prózách (zde se jedná o foneticky zapsanou podobu angličtiny, jinak v 

spisovné polštině uváděné v původní pravopisné podobě):

"- Kaman bejbi, syt dałn – mówi i zamek błyskawiczny uśmiechu przede mną rozsuwa" (Tryzna 

1994: 329, zde cituji podle: Kornhauser 2003).

Nicméně se orální prvky v české literatuře uplatňují v průběhu 20. století v dost rozsáhlé míře. K 

tomuto  problému  se  vyjádřil  Lubomír  Doležel  takto,  uvažuje  o  Čapkově  díle  v  souvislosti  s 

prolínáním se v moderní próze pásma promluvy vypravěče a pásma promluvy postav: "Čapkovo 

směřování k hovorovosti a oralitě je, historicky řečeno, pokračováním nejlepší tradice české prózy 

19.  stol.,  procesu demokratizace  jejího  jazyka  (...).  Prozaikové  19.  století  se  snažili  překlenout 

vzdálenost  mezi  jazykem  literatury  založeným  na  normě  16.  století,  a  hovorovým  jazykem 

obrozenecké  inteligence.  Vypravěčská  promluva  se  tak  zbavila  svého  archaického  charakteru  a 

přizpůsobila se současnému standardu,  zatímco řeč postav se otevřela vlivu hovorové češtiny a 

místních  dialektů.  Avšak  Čapek  se  nemusí  utkávat  s  archaickým jazykem literatury,  nalézá  jej 

celkově v harmonii se soudobým spisovným územ. Proto se u něho využití různých zdrojů mluvené 

češtiny může stát příznakovým narativním stylem, stylem orálního vyprávění" (Doležel 1993: 108); 

srov. také (Mielczarek 20081, 2).

Uvádění  mluvených  prvků  do  krásné  prózy,  započato  českými  spisovateli  v  19.  století, 

pokračovalo  i  v  20.  století.  Stejně  tak  tomu bylo  i  v  polské  literatuře;  Irena  Bajerowa  píše  o 

romantickém  (tedy  zhruba  časově  odpovídajícím  českému  národnímu  obrození)  původu 

hovorovosti v polské krásné literatuře a o pozdějších proměnách této hovorovosti, jako například 



byl  vznik nucené, a přesněji řečeno předstírané hovorovosti v konci 40. a na začátku 50. let 20. 

století; pak nová vlna hovorových prvků v konci 50. let 20. století – vliv hojně tehdy překládané 

americké lieratury a zároveň hledání polskými spisovateli vlastní cesty v tom ohledu: "Potoczność 

wkraczała  do  języka  artystycznego,  zwłaszcza  począwszy  od  wystąpień  Mickiewicza  (...).  W 

okresie powojennym potoczność wtargnęła do języka artystycznego szeroką falą (...). W pierwszych 

latach po wojnie literatura socrealistyczna wprowadziła realizm językowy jako ściśle związany z 

ideologią przejaw politycznej postawy pisarza. Dzieło miało być powszechnie zrozumiałe i miało 

przedstawiać życie – a więc i język – prostego człowieka; stad brała się niby-potoczność, nieraz 

ekspresywna i ubarwiona politycznie. (...). Obecność języka potocznego w dziele literackim jest 

zresztą  zjawiskiem występującym  w  literaturze  światowej  i  zapewne  jej  wpływy pomagały  w 

szerzeniu się tego modelu języka artystycznego w naszej literaturze. Ale w zasadzie na gruncie 

polskim  są  to  tendencje  rodzime  –  poszukiwanie  nowego  języka  wypowiedzi  artystycznej." 

(Bajerowa 2005: 95-96; srov. Mielczarek 20081).

V české literatuře toto usilování o vzájemné sblížení uměleckého projevu a běžně mluveného 

jazyka pak vyústilo v použití prvků hovorové a obecné češtiny. Vyprávění v krásné próze tak začalo 

napodobovat  běžnou  každodenní  mluvu,  přibližovat  se  zkušenostem  čtenáře.  Je  zde  nutno 

podotknout, že způsoby využití nespisovných prvků v české současné krásné próze lze třídit do 

dvou směrů:

a) přímého napodobování běžně se vyskytujících mluvených prvků, popřípadě také spjatých s 

nimi názorů (myslím tím jistou stylizaci, odkaz k myšlenkám tzv. obyčejného člověka),

b) využití nespisovných – zejména obecných – prvků obdobně jako archaismů, s důrazem na 

jejich  roli  v  stanovení  odtažité,  umělecky vytvořené  knižní  skutečnosti,  paralelní  k  skutečnosti 

mimoliterární (na tuto možnost upozornil A. Stich v článku věnovaném próze Oty Pavla - viz Stich 

1975;  Stich  zařazuje  zároveň  tento  postup  k  Vančurově  vývojové  linii  českého  moderního 

vyprávění,  a navazuje takto na třídění Doleželovo -  podle Doležela vývoj moderní české prózy 

pokračoval buď směrem určeným K. Čapkem a popsaným výše, anebo V. Vančurou – což lze popsat 

jako vytváření samostatné, svrchované jazykové kreace,  v níž jsou veškeré jazykové prostředky 

podřízené celkovému uměleckému účinkování díla). Jako pokračující ve směru Vančurově lze určit 

kromě O. Pavla také B. Hrabala a J. Topola, s tím, že se může Hrabalův postoj jevit jako dost 

neurčitý, dvojsmyslný (totiž vlastně těžce se vřaďující do uvedeného zde schématu).  Jde o to, že 

využití  nespisovných  prvků  v  Hrabalových  prózách  bývá  samotným  spisovatelem  popisováno 

jakožto přímé napodobování běžné mluvy (Hrabal 2006), nicméně je patrné, že argotické a zejména 



obecné  prvky působí  v  jeho  prózách  jako  vyjádření  celkového  smyslu  díla  –  umělecké  hry  s 

jazykem (viz Mielczarek 20081, 2 ).

Čapkův  umělecký  postup  –  určován  zde  zhruba  jako  zpřístupnění  umělecké  výpovědi 

každodennímu,  běžně  používanému  jazyku  –  našel  pokračování  v  tvorbě  jiných  současných 

spisovatelů, třeba J. Škvoreckého, P. Šabacha, J. Pelce, v pozdější době např. P. Hůlové (viz Mareš 

2008); do jisté míry totéž platí i ohledně próz B. Hrabala.

Vraťme se teď  k naší otázce – jestlipak jisté uchvácení oralitou a spjatou s ní nespisovností 

může  být  popisováno  jakožto  navázání  přímo  na  předliterární  epochu  v  lidských  dějinách? 

Spisovatelé  tak  usilují  o  přiblížení  uměleckých  projevů  každodenní  jazykové  praxi,  o  to,  aby 

literární díla nepůsobila na čtenáře uměle (i když umělecky). Uvažovali jsme již o tom, že zavádění 

nespisovných prvků do umělecké výpovědi je v většině případů nutně spjato s experimentováním v 

oblasti pravopisu, že tedy použití nespisovných prvků se každopádně vztahuje na spisovnou podobu 

jazyka. Jakoukoli pak roli mají sehrávat tyto nespisovné prvky v literárním díle chápaném celkově 

(ať už jde o vyjmenované výše různé literární směry v polské, či v české literatuře), je patrné, že jde 

o vymezení  postavení  nespisovné (hovorové,  obecné,  argotické apod.)  podoby jazyka vůči  jeho 

podobě  spisovné.  Totiž,  že  hovorové  či  jinak  nespisovné  prvky v  literárním díle  nelze  vnímat 

samostatně, bez ohledu na spisovnou formu jazyka.

Tím pádem dospěli bychom k závěru, že usilování současné literatury o zavedení prvků orality 

(pomocí výrazu a tvarů od původu nespisovných)  se může uskutečnit  jen proto,  že je možnost 

provozování literární tvorby podmíněná existováním spisovné (a sepsané) podoby jazyka; použití 

mluvených prvků nepřispívá k jakémusi obnovení komunity adresátů umělecké výpovědi, naopak, 

zdůrazňuje individualistický postoj tvůrců (a také vyžaduje stejně individualistický postoj čtenářů) 

vůči  jazykovému  materiálu.  Předliterární  epocha  v  svých  veškerých  jazykových  projevech 

dodržovala  přesně  (i  když  bezděčně)  rytmická,  morfologická  a  fonetická  pravidla  –  právě  toto 

umožňovalo  její  existenci.  Dnešní  svoboda  v  tom  ohledu  je  založena  na  existenci  pravidel, 

fungujících v pozadí každé, ať už psané či mluvené, výpovědi, dostupných díky psaným svědectvím 

(týká se to i internetových projevů).

Na závěr bych citovala polského spisovatele, literárního kritika a teoretika Juliana Kornhausera, 

který  takto  určuje  obdobnou  situaci  v  polské  literatuře  (což  může  zde  posloužit  jako  vhodný 

komentář):

"Przeważa  mowa potoczna  i  ona  wpływa  na  zanik  czynnika  intelektualnego  w wypowiedzi 

literackiej  i  swoiście rozumiany indywidualizm. (...).  Wpływ na taką postać języka ma z jednej 

strony literatura amerykańska, przekładana masowo w ostatnich latach, a z drugiej kult wypowiedzi 



ustnej jako wynik fascynacji sztuką estradową i medialną (subkultura młodzieżowa)". (Kornhauser 

2003: 178).

Zmíněné výše potlačování intelektuální složky v literárních produkcích (v prospěch hovorovosti 

a  mluvené  "autentičnosti"),  způsobené  m.  j.  vlivem americké  literatury,  je  příznačné  nejen  pro 

polskou současnou literaturu; je však zřejmé, že tento dnešní, individualistický postoj k jazyku je 

typický  pro  vyspělou  epochu  písemnictví.  Dnešní  usilování  o  oralitu,  prostřednictvím  hojně 

používané nespisovnosti není k pomyšlení v podmínkách epochy primárně předliterární. Současné 

sblížení krásné literatury s orální výpovědí lze naopak považovat za následek spisovného a knižního 

vývojového směru v dějinách kultury.
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Jana Onderková

Kniha a národ : sonda do nacionální propagandy v Rakouském Slezsku do roku 1918

Abstrakt

Příspěvek rozebírá kulturně-politické aspekty činnosti německých kulturně-osvětových spolků a 

politických  stran  koncem  19.  století  a  počátkem  století  20.  Prosincová  ústava  1867  uvolňuje  

politický život Předlitavska, nastává nebývalý rozvoj kulturní a politické práce. Rozvoj  politického 

života nese kromě obecné demokratizace také intenzivnější  národnostní soupeření. Jak v českém, 

tak i německém prostředí se etablují spolky zaměřené na osvětovou činnost. Jak dokládá dobový  

tisk,  spolkové knihovny zastávají  do vydání  Zákona o veřejných knihovnách obecních  mnohdy  

funkci veřejné knihovny dané obce. V českém prostředí působí na poli zakládáni a rozvoje knihoven  

a  zpřístupnění  literatury  širokým  vrstvám  Matice  česká  prostřednictvím  Spolku  pro  vydávání  

laciných knih českých Matice lidu založená roku 1867 resp. matiční spolky na Moravě a ve Slezsku.  

Osvětově kulturní činnost se soustřeďovala především na národnostně smíšená území českých zemí, 

zde se setkáváme s intenzivní  činností  Národních jednot,  na Moravě a ve Slezsku s  Moravsko-

slezskou besedou, Maticí opavskou a konfesijně orientovaným Katolickým spolkem pro zakládání  

knihoven  ve  Slezsku.  V  prostředí  německého  obyvatelstva  se  kulturně  politické  práci  věnuje  

především spolek Deutscher Schulverein založený roku 1880 působící (na liberálních základech) v  

oblastech  osídlených  německým obyvatelstvem.  Podobně  jako  národnostně  české  organizace  se 

činnost  spolku  zaměřuje  nejen  na  menšinové  školství,  ale  i  na  oblast  osvětovou  a  kulturní,  

především jako opora národně-politických cílů rakouských Němců. Od roku 1894 působil na tomto  

poli ve Slezsku  nacionální spolek Nordmark a po jeho rozpuštění v roce 1920 Bund der Deutschen 

Schlesien  součást  spolku  Bund  der  Deutschen  in  der  Tschechoslowakei.  Vztah  německého 

nacionálního hnutí k literatuře a literaturu specificky orientovanou na národnostní poměry a její  

analýzu lze chápat jako příspěvek k dějinám (vývoji) mentalit daného historického  úseku (časového 

období).

Abstract

The article analyses cultural and political aspects of activities of German cultural syndicates  

and  political  parties  during  the  end  of  19th  century  and  the  beginning  of  20th  century.  The  

December  constitution  from  1867  relaxed  the  political  life  in  Austrian  part  of  the  Habsburg  

monarchy and maked possible an unusual expansion of cultural and political works. The expansion 

of political life expanded not only the democratisation but also the rivalship between nations. There  

were both czech and german cultural syndicates. It was documented in the press that libraries of  

these syndicates also worked as public libraries (until the Act of public libraries became in force).  



In the Czech environment there was a Matice česká (established in 1831) who was active in the  

foundation and development of libraries (throught the Spolek pro vydávání laciných knih českých 

Matice  lidu  and also  the  similar  syndicates  in  Moravia  and Silesia).  The cultural  works  were 

intensive mainly in  areas with mixed nationalities of  Czech lands.  We cand find here intensive  

activities of Národní jednota, the Moravsko-slezska beseda and the Matice Opavska and also the  

Katolický spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku (catolical syndicate for foundation of libraries  

in Silesia). In the German environments was mainly active the  Deutscher Schulverein syndicate 

(founded  in  1880).  Similarily  to  Czech syndicates  it  was  oriented  not  only  to  minority  school 

education but also to cultural area and to the support of nationaly-political activities of Austrian 

Germans. There was also a nationalistic syndicate Nordmark and (after its dissolvation in 1920)  

the  Bund  der  Deutschen  Schlesien  which  was  a  part  of  the  Bund  der  Deutschen  in  der  

Tschechoslowakei syndicate. The relation of the German nationalistic movement to literature and  

the literature specificaly oriented to nationalities situation can be understoond as a contibution to  

the development of mentalities in the given historical period.

V absolutistických  monarchiích  střední  Evropy  převládal  do  napoleonské  éry  ve  vědomí 

obyvatelstva zemský patriotismus. Prakticky už Francouzská revoluce odstartovala nový trend ve 

smyslu  národním,  který  započal  tvorbu národních  států  v rámci  Evropy.  Zdánlivé  uklidnění  po 

napoleonských válkách přinesl pro habsburskou monarchii Metternichův absolutismus jako mírové 

období a poměrné hospodářské prosperity. Politický a národnostní vývoj byl zatlačen do pozadí, 

aby  v  plné  síle  vybuchl  v roce  1848 a  otřásl  základy samotné monarchie.  Revoluce  prosadila 

hospodářskou a sociální modernizaci státu, v oblasti politické ještě zakonzervovala Metternichova 

ducha. Ideou, která postupně ovládala středoevropské politické dění, se stala otázka všeněmeckého 

sjednocení. Tuto koncepci se snažily propracovat různé politické proudy (především velkoněmecký 

a  maloněmecký  směr).  Naplno  se  projevily  v 60.  letech  19.  století  a  vyvrcholily  v prusko-

rakouském konfliktu roku 1866.

Uvolnění po válečném konfliktu došlo k určitému rozvolnění politického klimatu, čehož bohatě 

využily nacionální  proudy nejen německé.  Také  v Rakouském Slezsku se  od 70.  let  19.  století 

začínají projevovat mezi německým obyvatelstvem nacionální tendence živené inteligencí studující 

na univerzitách ve Vídni a Štýrském Hradci. Do popředí se dostávaly myšlenky nacionalisty Georga 

von  Schönerera,  prosazujícího  vytvoření  jednotného  německého  národa  ve  středoevropském 

prostoru. Ovšem z tohoto budoucího německého národa zcela vylučoval židovský prvek.  „…Wir 

werden uns daher auch niemals dazu verstehen, einen Juden deshalb, weil er deutsch spricht oder  

gar sich deutschnational gebärdet, als Deutschen anzuerkennen, oder aber die Vermischung von 



Deutschen  mit  Juden  anzustreben  oder  auch  nur  zu  billigen.  Auf  dem  „brutalen 

Rassenstandpunkte“ stehend,  wünschen wir vielmehr erklären, daß wir weit eher eine Vermischung 

oder  in  bestimmten  Fällen  ein  Bündnis  mit  den  Slawen  für  möglich  halten,  als  eine  intime 

Verbindung mit den Juden. Sind doch die ersteren als Arier mit uns stammverwandt, während die 

letzteren uns der Abstammung nach völlig ferne stehen; und haben wir doch auf wirtschaftlichem 

und  sozialem  Gebiete  die  gleichen  Interessen  gegenüber  dem  Sonderinteresse  des  Judentums.  

…“(1) Další z proudů, který se postupem doby etabloval na politické scéně představovali němečtí 

liberálové připouštějící kooperaci s dosavadní státní mocí a alespoň formálně uznávající myšlenku 

existence  jednotného  rakouského  politického  národa.  Pouze  křesťansko-sociální  linie  byla  pro 

zachování současného národního a politického uspořádání.

K rozvoji veřejné činnosti přispěla prosincová ústava z roku 1867, právně zakotvující existenci 

politických spolků  a  spolkového života  vůbec.  Také  spolkový život  tohoto  období  je  provázen 

národnostním  pnutím.  Spolková  činnost  se  všeobecně  rozvíjela  především  v oblasti  podpory 

národního školství, kde se stávala garantem jeho rozvoje. Rovněž do sféry hospodářství zasahovala 

působnost  tzv.  obranných  spolků  finančně  a  morálně  podporujících  zemědělce,  živnostníky  a 

řemeslníky  v nich  sdružené.  (Kauft  nur  bei  den  Deutschen,  v českém prostředí  Svůj  k svému). 

Spolky byly oficiálně deklarovány jako nepolitické, v jejich činnosti se promítají a realizují cíle 

politických skupin jednotlivé politické frakce zápasí o vedení a další směřování spolku.

Český živel v Rakouském Slezsku reprezentovala především Matice Opavská působící nejen na 

poli  národní  osvěty,  ale  také  hospodářského  rozvoje.  Německý  nepolitický  spolek  Deutscher 

Schulverein založený roku 1880. Podobně jako na politické scéně se i v tomto spolku projevovaly 

rozpory mezi liberální  a nacionální frakcí.  Nacionálové na rozdíl od liberálů odmítali spolupráci 

s klerikálními kruhy spojenými s vídeňským dvorem a Židy. V čele spolku však stál liberál Moritz 

Weitlof  odmítající  tyto  tendence:  „…behandelt  Antisemitismus  als  religiöse 

Meinungsverschiedenheiten  unter  den  eigenen  Stammensgenossen…wo  immer  ein  nationales 

Interesse das Eingreifen unseres Vereins erheischt, muß es uns gleichgültig sein, ob das Werkzeug 

dessen wir uns bedienen, ein weltlicher Lehrer, ein Klosterbruder, eine Klosterfrau, ein Pastor oder  

ein Rabbiner irgend einer Kultusgemeinde sei…Bei der Unterstützung deutschen Schulwesens darf  

die Frage der Konfession keine Rolle spielen.“(2)  Pozice německé liberální strany v Rakouském 

Slezsku zastiňovali od konce 80. let 19. století nacionálové. Nacionálům se nepodařilo ovládnout 

zemské vedení spolku DSV; po vzoru Georga Schönerera založili spolek Schulverein für Deutsche; 

ten byl však policejními orgány roku 1889 rozpuštěn pro přílišné velkoněmecké tendence. (3)

Názorovou platformou pro  německé nacionály ve  Slezsku se  stal  obranný spolek  Nordmark 

založený  roku  1894  v Opavě.  (4)  Nordmark  oficiálně  nepolitický  spolek  účelově  zaměřený  na 



podporu  německých  rolníků,  živnostníků  a  řemesla.  Na  své  členstvo  i  příznivce  působil  a 

přibližoval své cíle nejrůznějšími formami počínaje masovými schůzemi naplněnými vlasteneckými 

projevy, pořádáním dobročinných plesů, zábav a tématických výletů.

Stejně jako ostatní spolky vydával i Nordmark výroční zprávy o své činnosti. Tyto materiály se 

však nedochovaly, k dispozici jsou pouze informace pravidelně zveřejňované v periodiku Deutsche 

Wehr,  tiskovém orgánu  německé  nacionální  strany ve  Slezsku.  Základem předávání  informací, 

vědomostí  a především národního uvědomění se staly periodika ve formě kalendářů,  v nichž se 

spojovala  národní,  s praktickými  návody,  radami  a  zábavným  čtením.  Praktické  rady  z oblasti 

zemědělství  a  řemesla  představovaly pouhý doplněk,  neboť skutečným posláním tiskoviny byla 

indoktrinace  řadového  čtenáře  velkoněmeckou  ideologií  a  jeho  postupné  směřování  do  proudu 

německo-nacionálního  hnutí  Rakouského  Slezska.  Jednotlivé  články nepřímo  i  přímo  napadaly 

samu podstatu tehdejšího státního zřízení, většinou chabě maskovány nezávadným námětem. Větší 

atraktivnost zajišťovaly vkládané reprodukce s národními německými námět spojené s germánskou 

mytologií,  historickými  událostmi  německého  národnostního  hnutí  a  etnografickou  tématikou. 

Tiskoviny byly ze zákona cenzurovány a je s podivem, že některé příliš otevřené články vyšly bez 

povšimnutí  cenzorů.  V časopise  dostávali  prostor  i krajní  nacionálové  Schönererova  ražení 

propagující mezi jiným heslo „Los von Rom“ zaměřené proti vlivu  katolické církve v Předlitavské 

části monarchie, která tvořila hlavní ideovou a politickou oporu státu. Opavský velkoobchodník 

s lahvovým pivem Eugen Bubenik, člen předsednictva spolku Nordmark, se v mnoha svých básních 

otevřeně hlásí k tomuto směru. Katolickou církev označoval za stádo prázdných hlav bez národního 

uvědomění, ovládaných klérem toužícím po bohatství a moci.

Betrachtung.

Die Kirchen voll, die Köpfe leer,

Im Pfaffensold der Weiber Heer,

Tand und Geflunker äußerlich,

Voll Sünd und Schande innerlich,

Ein Hasten nur nach Macht und Gold;

Hast lieber Gott, Du das gewollt? (5)

Nordmark-Kalender  uveřejnil  přes  oficiální  rakouskou  cenzuru  i  báseň  obsahující  výzvy 

k splynutí německých jazykových oblastí Předlitavska s Německým císařstvím.

An die Ängstlichen!

Heraus mit den Fahnen Schwarz, Rot und Gold!

Wollt Ihr nicht Farbe bekennen?

Steht Ihr etwa in Fremdlingssold

Und dürft Euch nicht Deutsche mehr nennen?

Dann fort aus dem Solde, der Deutsche sei frei!



Lieber in Not, als die Schmach: Sklaverei. (6)

....
Drum laßt Euch nicht ködern durch höfische Pracht,

Nicht kriechet nach Würden und Orden,

Nicht Rang und Geschmeide den Menschen macht,

Doch beide das Volksglück oft worden.

Drum sieht nur zum Volk! Bleibt aufrecht und frei!

Fluch aller Strebsucht und Wohldienerei!

Nur Heldenhaft kühn und heldenhaft frei

Soll rühmlich der Deutsche sich zeigen.

„Treu meinem Volke!“ sein Wahlspruch stets sei

Und Mannesmut, Volksstolz sein Eigen.

Dann winket als Zukunft Alldeutschland uns hold,

Heil deutschem Dreifarb: Schwarz, Rot und Gold!

Náplň jednotlivých čísel určoval a kontroloval předseda spolku Nordmark dr. Otto Wenzelides, 

sám aktivní přispěvatel z oblasti historie. Jeho tematický záběr tvořily povídky a studie z období 

husitských válek, války třicetileté, historie měst a míst spojených s regionem. Za nejčastější námět 

si  vybíral  období  napoleonských  válek  a  německého  boje  za  národní  emancipaci  spojeného 

s kontinentálním  soupeřením  s Francií  a  glorifikací  národních  hrdinů  i  prostých  aktérů  tohoto 

zápasu (např. Andreas Hofer), se kterými se čtenář mohl snadno ztotožnit.(7)

Nordmark-Kalender vycházel periodicky jednou ročně až do 1919. V roce 1920 byl  obranný 

spolek Nordmark úředně zrušen a tím je ukončeno i vydávání spolkového periodika Nordmark-

Kalender. Představitelé spolku Nordmark očekávali zákaz spolku ze strany československých úřadů 

a téměř okamžitě založili novou organizaci Bund der Deutschen Schlesiens s obdobným kulturně-

politickým programem.
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Jindra Planková

Na prahu znalostní společnosti 

(soudobé změny ve společnosti a jejich vliv na oblast vědeckých knihoven)

Abstrakt

Přednáška je autorčiným pojednáním o procesech změn v soudobé společnosti, které významně 

přispívají k formování a uskutečňování principů informační a znalostní společnosti. V příspěvku  

budou charakterizována hlavní  kritéria  a  podstatné  rysy  informační  společnosti,  které  slouží  k  

identifikaci  nových prvků  při  samotném definování  informační  a  znalostní  společnosti.  Veškeré 

principy budou sledovány a odkazovány s ohledem na jejich vliv v oblasti vědeckých knihoven. V 

přednášce budou také vymezeny otázky související s kvantitou a kvalitou informací, pojmy data,  

informace, znalosti, jejichž určení výrazně přispívá k celkovému pohledu na procesy transformace v  

soudobé společnosti, vedoucí ke společnosti informační, resp. Znalostní.

Abstract

On the treshold of knowledge society is an author essay about social, economic, technological  

and  cultural  processes  and  changes  in  present  day,  that  significantly  contribute  to  make  and 

implement  main  principles  of  information  and  knowledge  society.  There  are  define  main 

benchmarks  and  fundamental  attributes  of  information  society  in  a  conference  paper.  This  

attributes  perform  to  identification  of  new  factors  by  definition  of  information  society.  All  of  

principles are in pursuit of an substantial aim – influence to research and special libraries. There  

are  briefly  specify  key  conceps,  such  as:  information,  knowledge,  quality  and  quantity  of  

information, and so on.

Úvodem

Současný svět  nás stále  víc  a  více přesvědčuje o  tom, že nic  se  neděje  izolovaně od celku. 

Většina událostí a jevů v soudobé společnosti má svůj původ v nezměrném množství rozmanitých 

skutečností, které spolu souvisí, navzájem se ovlivňují a společně vytváří komplexní obraz lidského 

světa. Díky dané skutečnosti dospějeme k faktu, že žijeme v malém světě, kde je vše spojeno se 

vším ostatním. Neustále jsme svědky probíhající informační revoluce, při níž vědci z nejrůznějších 

oborů a oblastí výzkumu objevují, že komplexita má svou přísnou architekturu a řád. Otevírají se 

nové perspektivy vzájemně propojeného světa informací, který dává tušit, jak důležité jsou sítě a 

síťová spojení. Rovněž na základě dlouholetých zkušeností informačních pracovníků lze dospět k 

poznání, že informační věda má obrovský význam v procesu zvládnutí transformace společnosti na 



společnost  informační,  resp.  znalostní.  Moderní  společnost  klade  velký  důraz  na  schopnost 

orientovat se ve stále rostoucím množství informací, tyto informace hodnotit a využívat je při řešení 

úkolů. To podmiňuje i odpovídající změny v tak významné struktuře, jakou je zprostředkování a 

zpřístupňování  tradičních  i  elektronických  dokumentů  a  informací  uživatelům.  Tyto  změny  se 

samozřejmě týkají především oblasti knihovnicko-informačních služeb.

Bouřlivý rozvoj moderních informačních technologií  v posledních desetiletích přinesl  mnoho 

změn, které zasáhly většinu oblastí lidské činnosti a celkem přirozeně ovlivnily také publikování a 

šíření  tradičních  dokumentů.  Vědecké  knihovny  a  informační  střediska  jsou  jedním  z  článků 

informačního  řetězce,  a  tak  se  mnohé  změny  dotýkají  i  jejich  činnosti.  Právě  v  souvislosti  s 

vědeckými  knihovnami  a  dalšími  informačními  institucemi  jsou  jak  v  zahraničí,  tak  v  českém 

prostředí často zmiňovány čtyři podstatné faktory, které formují současné knihovnicko-informační 

prostředí:  nárůst  počtu publikovaných  informací;  rozmach  přístupu k  informacím  pomocí 

informačních a komunikačních technologií; rostoucí poptávka po fyzickém přístupu k dokumentům, 

na základě rozšířenějšího přístupu k bibliografickým záznamům;  snižování kupní síly knihoven, 

která je nutí utratit více finančních prostředků za méně dokumentů a informací. V návaznosti na 

zmíněné  faktory  se  odkrývají  mnohé  nové  pojmy a  koncepce,  jako  jsou  systémy  elektronické 

komunikace  dokumentů,  zprostředkování  dokumentů,  otevřený  přístup,  nové  formy  vědecké 

komunikace a předávání  informací,  aj.  Obrovské množství informací,  které  produkuje současná 

společnost, není možné soustředit do jedné instituce. Vzniká tak reálná potřeba využít služeb, které 

by zpřístupnily dokumenty,  uložené v kterékoliv knihovně na světě.  Tuto nezastupitelnou úlohu 

sehrávají  ve  vědeckých  knihovnách  a  vědecko-informačních  střediscích  specifické  systémy 

elektronické komunikace dokumentů a zejména nově konstituované elektronické služby. V České 

republice  i  ve  světě  zastávají  významné  postavení  v  rámci  vědeckých  institucí  vysokoškolské 

knihovny,  jejichž  hlavním posláním je  soustavné  vytváření  nezbytného  informačního  zázemí  a 

tvůrčího prostředí vzdělávacích, výzkumných a vědeckých programů vysokých škol a zajišťování 

komplexní  informační  obsluhy studentů,  pedagogů  a  tvůrčích  i  odborných  pracovníků.  Takové 

poslání může být naplněno jen za předpokladu bezprostředního sepětí vysokoškolské knihovny s 

životem akademické obce a spolupráce s dalšími knihovnami. Důležitou úlohu při plnění všech 

funkcí  a  slžeb  vysokoškolských  knihoven  sehrávají  nově  realizované  elektronické  služby 

vysokoškolských  knihoven  a  mnohde  již  běžně  používané  systémy  elektronické  komunikace 

dokumentů a dokumentové dodavatelské služby.

1. Pozvání do znalostní společnosti



Na sklonku 20. století se tématem dne staly prognózy a plány pro přechod do třetího tisíciletí. 

Dominantou těchto prognóz byla především vize informační společnosti, jako dalšího stupně vývoje 

lidstva. Byly vypracovány koncepce informatizace (1) společnosti, významné projekty a programy 

na  vytvoření  Globální  informační  infrastruktury  (2).  V  rozsáhlé  oblasti  využívání  informační 

infrastruktury,  která  byla  navržena  a  začala  být  postupně  uplatňována  v  praxi,  měly  také  své 

nezanedbatelné  místo  vědecké  knihovny  a  informační  střediska,  resp.  jejich  teoretická  a 

metodologická základna –  informační věda. Dnes je svět informací stále složitější a chaotičtější, 

přičemž  dlouholeté  zkušenosti  informačních  pracovníků  poukazují  na  obrovský  význam 

knihovnictví  a  informační  vědy  v  procesu  zvládnutí  transformace  společnosti  na  společnost 

informační,  resp.  znalostní.  Předpokládá se,  že  hybnou silou vývoje znalostní  společnosti  v 21. 

století  budou právě  data,  poznatky,  informace  a  znalosti,  které  se  stanou důležitým kapitálem. 

Vědecké a odborné knihovny už nebudou chápány pouze ve svém tradičním pojetí, jako místo pro  

ukládání, třídění a zpřístupňování literatury, ALE jako instituce, jejímž vlastnictvím budou právě  

informace  a  znalosti.  Pod  vlivem  uvedených  teoretických  aspektů  se  knihovnicko-informační 

instituce stávají  místy,  kde odborná,  popř. i  laická veřejnost může využívat bohatství  poznatků, 

informací  a  znalostí  z  celého  světa,  prostřednictvím  moderních  informačních  technologií  a 

informačních sítí.

1.1. Od informací k poznatkům a znalostem

Nejznámější z teorií informační společnosti pochází od prof. Daniela Bella a byla vyslovena již 

v průběhu 60. let 20. století. Jeho teorie hovoří o posunu ke globalizaci a integraci společenských a 

ekonomických činností  pod vlivem technologií.  Ke vzniku takové informační  společnosti  může 

dojít pouze tehdy, jestliže bylo dosaženo základních materiálních cílů a pokud společnost začíná 

seskupovat  poznání  s  cílem  kontroly  a  řízení  inovace  a  změny.  V  takto  chápané  informační 

společnosti je práce nahrazena informačními technologiemi a finanční kapitál poznáním. Vlastnictví 

informací  znamená moc a práce s informacemi patří  do sektoru služeb.  Dnes je ovšem obecně 

informační, resp. znalostní společnost prezentována spíše jako nový způsob spolupráce a spolužití 

národů, který přináší nové možnosti v oblasti rozvoje vzdělání, vědy a kultury, v oblasti sociálních, 

podnikatelských aktivit i životního stylu. Nejvýraznější ovlivnění je potom možné spatřovat v oblasti 

vzájemné komunikace, rozvoje nových systémů komunikace a urychlení tempa integrace a sociální 

soudržnosti. V rámci ekonomického a sociálního rozvoje společnosti hraje stále významnější roli 

kultura, která díky novým informačním a komunikačním technologiím umožňuje otevřený, resp. 

volný přístup nejen k nesmírnému kulturnímu dědictví.  Rovněž  vědecké knihovny  a  informační  

střediska  se otevírají  světu a  poskytují  prostřednictvím sítí  nové možnosti  využití  jejich fondů. 

Všeobecně  tedy vzrůstá  podpora využívání  globálních počítačových sítí  ve veřejně  přístupných 



informačních  službách,  s  cílem  posilnit  „elektronickou  demokracii“  (3),  a  to  poskytováním 

informací a ulehčením dostupnosti  informací a pramenů pro všechny občany. Domnívám se, že 

uvedené nové možnosti, které se projevují v celé společnosti, stejně jako v jednotlivých oblastech 

kultury,  mají  globální charakter a pronikají ve větší  či  menší míře do všech částí  světa.  Přitom 

dochází k nastolování nových otázek a problémů, kterým je potřeba věnovat stále větší pozornost. V 

této  souvislosti  zde  zmíním  několik  podstatných  otázek,  které  musí  být  přesně  vymezeny. 

Domnívám se, že teprve jejich správným pochopením a aplikací dojde k přesnému obsahovému 

vymezení znalostní společnosti, pro každého člověka, občana i pracovníka.

1.1.1. Otázky kvality a kvantity informací

Z přehledu (4) různých názorů a myšlenek vyplývá, že dosavadní návrhy na vytvoření definice 

informační  a  také  znalostní  společnosti  jsou  buď  nedostatečně  vyhraněné,  nebo  nepřesné.  Na 

základě zkoumání jednotlivých koncepcí se dostáváme ke značně sporným představám o tom, co je 

prvotním činitelem při vzniku informační, resp. znalostní společnosti a jak rozpoznat její odlišnosti. 

Pro další práci je tedy důležité uvědomit si tyto problémy a pokusit se o jejich adekvátní řešení. 

Srovnáním a zhodnocením pramenů docházím k názoru, že termín informační společnost má svůj 

význam  při  prozkoumání  základních  rysů  současného  světa,  založených  na  toku  informací  ve  

společnosti. Ovšem ani toto vyjádření není přesné a domnívám se, že takto formulovaný termín 

nemůže  být  akceptován  jako  konečný  a  korektní.  Vzhledem  k  uvedenému  pojetí  je  tedy 

pochopitelné přiznat informacím jejich kritickou roli při formování současnosti. Zároveň je potřeba 

vyjádřit  pochybnosti  ohledně  dalšího  vývoje  informační  společnosti  a  setrvat  ve  skeptickém 

pohledu na informace, které jsou prezentovány jako hlavní odlišný znak naší doby. V souvislosti se 

studovanou  problematikou  je  nutné  pozvednout  některé  další  problémové  oblasti,  týkající  se 

především jazyka  informační  společnosti.  Hlavní  problém souvisí  s  kvantitativní  a  kvalitativní  

mírou informací ve společnosti a zavádějící otázkou, zda záležitosti „kvality-kvantity“ hrají roli při 

změnách  jednotlivých  typů  společnosti.  Domnívám  se,  že  předešlá  zkoumání  ukázala,  že 

kvantitativní přístupy chybují především v odlišení strategicky podstatných informačních aktivit, s 

obvyklým postupem a nízkou úrovní, a vzhledem k tomu je jejich daná homogenizace zavádějící. 

Většina  běžných  definicí  informační  společnosti  ovšem  vychází  z  kvantitativních  předpokladů 

(např. počet úředníků, procentuální podíl HDP věnovaný informacím, atd.) a soudí, že v určitém 

nespecifikovaném okamžiku, většinou při splnění předem dané podmínky, vstoupíme do informační 

společnosti. Ale ani zde nejsou dány jasné základy pro vymezení nového typu společnosti, ve které 

jsme svědky stálého zvyšování množství obíhajících a ukládaných informací. Proto je tedy těžké 

porozumět,  proč bychom měli  předpokládat,  že máme před sebou něco radikálně nového, když 

informace stále proudí společností. Naproti tomu můžeme popsat jako nový typ společnost, ve které 



je  možné  získat  informace  kvalitativně  rozdílné  svým uspořádáním a  funkcí.  Kromě  toho  není 

potřeba, abychom zjistili, že převaha pracovní síly je spojena s informačními povoláními, nebo že 

ekonomika  vytváří  specifický  základ  informačních  aktivit.  Teoreticky  je  možné  si  například 

prezentovat  informační  společnost,  jako  společenství,  kde  pouze  malá  skupina  „informačních 

expertů“ zastává rozhodující kompetence, moc a sílu. Obecně lze říci, že takto daná společnost je 

ovládána privilegovanou vrstvou a zbytek společnosti je odsouzen k monotónnímu mlčení (5). Z 

hlediska  kvantitativních  ukazatelů  by  nemělo  takto  nastíněné  společenství  oprávnění  k  získání 

statutu informační společnosti. Pokud ovšem vyjdeme z faktu, že  rozhodující roli  ve společnosti 

hrají  „informace-znalosti“,  které  vedou  k  posílení  uspořádání  a  řízení sociálních  změn,  potom 

převažující  hodnotou  pro  definování  změn  ve  společnosti  jsou  kvalitativní  ukazatele.  Obecná 

tvrzení  počítající  s  jednoduchým  nárůstem  množství  informací  ve  společnosti  a  vycházející  z 

kvantitativních  měřítek,  nemohou  samostatně  identifikovat  změny  ve  stávajících  systémech 

společnosti.  Nicméně alespoň teoreticky je možné předpokládat nevelké,  ale rozhodující změny, 

které  lze  označit  jako  systémové.  To ovšem neznamená,  že  pokud dnes  existuje  mnohem více 

automobilů,  či  mobilních  telefonů,  než  v  předešlých  letech,  že  budeme  hovořit  o  vzniku 

„automobilové či mobilní společnosti“. Nicméně se domnívám, že dochází k jistým systémovým 

změnám,  které  je  potřeba  zaznamenat,  pochopit  a  uvést  do  obecného  povědomí  každého 

jednotlivce. V této souvislosti působí zvláštně skutečnost, že mnozí teoretikové popisují informační 

společnost jako nový typ společenství a domnívají se, že kvalitativní změny mohou být definovány 

jednoduchým  výčtem  kvantitativních  ukazatelů  (např.  zvýšení  obíhajících  informací,  počet 

pracujících v informačním sektoru, nárůst informačních technologií ve všech oblastech společnosti, 

atd.). Z toho vyplývá domněnka, že kvantitativní přírůstky se proměňují (zatím nespecifikovanými 

způsoby)  do kvalitativních změn sociálního systému. Zároveň platí, že kvalitativní změny se dají 

nepřímo kvantifikovat a tím i určit. Ze samotné Shannonovy definice informace potom vyplývá, že 

měří jen kvantitu, pro hodnocení obsahu informace je nepoužitelná.

Zajímavý pohled na uvedený paradox poskytuje Theodore Roszak (6), ve své kritice myšlenek o 

informační  společnosti.  Jeho  zkoumání  zdůrazňuje  důležitost kvalitativních  charakteristik  

informací,  které  zasahují  do  každodenního  života  člověka  a  souvisí  s  naším  rozlišením  mezi 

takovými  fenomény,  jako  jsou:  data,  znalost,  zkušenost  a  moudrost.  Jedná  o  nejednoznačné  a 

mnohovýznamové  termíny  (7),  které  jsou  zároveň  nezbytnou  součástí  každodenního  života 

jednotlivce,  a  je  potřeba  s  nimi  pracovat.  Na  druhou  stranu  ovšem  uvádí,  že  současný  „kult 

informací“ pracuje na odstranění kvalitativních odlišností  věcí reálného světa.  Vychází přitom z 

předpokladu,  že  informace  je  ryze  kvantitativním myšlenkovým předmětem  statistického měření. 

Příkladem může být výpočet ekonomické hodnoty informačního průmyslu, výpočet podílu HDP 

vynakládaného  na  informační  aktivity,  procento  národního  důchodu vycházející  z  informačních 



profesí, atd., k jejichž dosažení není nutné se zabývat kvalitativními otázkami věcí. Zcela stranou 

tak jistě stojí záležitosti kvalitativního určení faktů – např. užitečnost,  pravdivost,  produktivnost 

informace. Dokonce uvádí, že „informačním teoretikům nezáleží na tom, zda předáváme pravdu, 

pouhé mínění, mělkou frázi,  hluboké učení, vznešenou pravdu, nebo odpornou obscénnost“ (8). 

Uvedený  kvalitativní  problém  je  zatlačován  do  pozadí  skutečností,  že  informace  jsou 

homogenizovány  a  vytvářejí  tak  přístupnost  k  jejich  výčtu.  „Informace  přicházejí,  aby  byly  

výhradně  kvantitativním  měřítkem  komunikačních  změn“  (9).  V  této  souvislosti  nás  poněkud 

překvapí  tvrzení,  že  informace  jsou  považovány  za  jeden  z  hlavních  kvalitativních  činitelů 

transformace společenského života a zároveň jsou kvantitativním měřítkem změn. V každodenním 

životě tedy vytváříme podklady pro dokonalé statistiky informačních aktivit, skrytím kvalitativních 

odlišností. Mnozí teoretici informační společnosti dokonce prohlašují, že tyto trendy mají vymezit 

kvalitativní  změny veškerého života.  Domnívám se,  že  není  možné tvrdit,  že  skrytím patrných 

odlišných měřítek informací a jejich promícháním je možné vytvořit jednotný pohled na studovanou 

problematiku. Naopak je nutné si uvědomit, že utajováním podstatných skutečností je možné dospět 

k nesmyslným výrokům, které mohou být pokládány za fakta. Myslím si,  že je tedy potřeba se 

vyrovnat  se  všemi nastupujícími  činiteli  změn,  protože jsou nespornou součástí  našeho dalšího 

života a není možné je opominout při hledání nové cesty existence člověka ve znalostní společnosti. 

V závěru  je  podstatné  zmínit  důležitou  námitku proti  zavedeným způsobům myšlení  v  oblasti 

informací. Současná produkce statistik o absorpci počítačových technologií, kapacitách zpracování 

dat  novými  technologiemi,  nebo  tvorbě  digitalizovaných  sítí,  může  vést  člověka  k  závěru,  že 

informace  jsou  nezbytným  předpokladem  růstu  sociálního  systému.  Vyskytují  se  také  mnohé 

skutečnosti,  které  potvrzují  teoretické předpoklady informačních teoretiků a  prokazují  správnost 

myšlenek tvorby nového druhu sociálního systému, na základě většího množství informací. Naproti 

tomu se  vyskytuje  myšlenka  tzv.  „převládajících  názorů“  (10),  které  nejsou  úplně  založeny na 

informacích,  ale  jsou podpěrným bodem naší  kultury.  Zásady jako „všichni  muži  byli  stvořeni 

stejně“, „žít a nechat žít“, „všichni jsme děti Boží“, nebo „nedělej druhému, co sám nechceš“ jsou 

ústřední myšlenky naší společnosti, ale předcházejí informaci. Samozřejmě, že nelze bezpochyby 

všechna  tato  tvrzení  považovat  za  správná,  protože  i  zde  se  vyskytuje  celá  řada  škodlivých  a 

nepravdivých výroků – „všichni Židé jsou bohatí“, „všechny ženy jsou pokorné“, „Afričané mají 

přirozené atletické schopnosti“ atd. Myslím si, že je ovšem potřeba  zdůraznit hlavně  kvalitativní 

zapojení těchto tezí, které mají za následek vytvoření prioritního postavení kvantitativního přístupu 

k  informacím.  Podle  mého  názoru  je  tak  možné  se  vyhnout  mylnému  tvrzení  některých 

informačních teoretiků, že zvýšené množství informací zásadně přetváří společnost, ve které žijeme, 

a dává vzniknout novému typu společnosti.



1.1.2. Přístupy k pojmu (teoretické) „znalosti“

Při studiu problematiky definování informační společnosti a stanovení jejich hranic zkoumání se 

budeme  potýkat  také  s  názory,  které  je  nutné  objasnit.  Běžně  používaná  teze,  že  „žijeme  v 

informační  společnosti“  (tj.  „informační  společnost  existuje“)  naráží  na  řadu  problematických 

otázek. Ty potom nemusí mít dopad pouze na význam informací takto získaných a rozvíjených, ale 

mohou působit na celkový smysl chápání souvisejících pojmů. Kromě toho tato teze nese myšlenku, 

že  nepotřebujeme  kvantitativní  měřítka  pro  stanovení  procesů  komunikace  informací  (jako  je 

ekonomický růst, nárůst informačních povolání, atd.), protože  rozhodující kvalitativní změny  jsou 

vždy prováděny s ohledem na aspekty, ve kterých jsou informace užívány. Z uvedených skutečností 

vyplývá  možná  definice  informační  společnosti,  ve  které  teoretické znalosti zastávají nejvyšší 

kvalitu,  která  až  dosud  byla ve společnosti nedostatečně zastoupena.  Základní  myšlenka, 

sjednocující  různorodé  názory  teoretiků  na  informační  společnost,  je  spojena  s  vyjádřením,  že 

znalosti jsou organizovány a uspořádány takovým způsobem, aby byly preferovány jejich teoretické 

aspekty. Domnívám se, že by zde bylo vhodnější zabývat se podstatou pojmu teoretické znalosti a 

pro označení nového typu společnosti užít termínu znalostní společnost. Ten lépe vystihuje podstatu 

změn a odkazuje na zřejmé důvody vzniku nového typu společnosti, které nejsou vyvolány pouhým 

zvýšením  objemu  bitů  informací,  ale  transformací  v  oblasti  poznání.  Ačkoli  tato  priorita 

teoretických znalostí vede k menším úpravám v teoriích informační společnosti, přináší celou řadu 

doporučení,  které mohou být chápány jako charakteristický rys současného světa.  Za  teoretické 

znalosti lze  potom  považovat  to,  co  je  shrnutím  vědomostí  obecně  aplikovatelných  a 

kodifikovaných ve sdělovacích prostředcích všech typů. Jedná se o přehled poznatků, které nemají 

bezprostřední  použitelnost  v  určité  situaci,  ale  jsou  obecně  aplikovatelné  v  závislosti  na  jejich 

konkrétních  okolnostech.  Ve  své  podstatě  hovoříme  o  názorech  prezentovaných  například  v 

knihách,  novinových  článcích,  televizních  a  vzdělávacích  kurzech,  atd.  (11).  Uvedená  tvrzení 

obhajují  klíčové postavení teoretických znalostí v soudobé společnosti a poukazují na kontrast k 

dřívějším epochám (převládající byly znalosti praktické). Například jestliže budeme brát v úvahu 

tvůrce průmyslové revoluce, můžeme je označit za tzv. „nadané tuláky“ (12), kteří byli „lhostejní k 

vědě a základní pravidla představovala jejich zkoumání“ (13). Vývoj v oblasti průmyslu (14) přinesl 

mnohé změny (15), které svými výsledky působily na mnohá reálná zlepšení v praktickém životě 

jednotlivců. Ve své podstatě lze konstatovat, že vynálezci čelili praktickým problémům, na které 

odpovídali praktickými řešeními. Ačkoli vědecky založená technologie vytvářela směr průmyslu na 

konci 19. století, domnívám se, že tento způsob formování je možné použít i při řešení problémů 

současné společnosti. „Rozsáhlé oblasti života člověka vedou k neustálému zachování více než jen 

pouhé zkušenosti, experimentu, dovednosti, či běžného smyslu, ale snaží se vést k maximálnímu, 

systematickému rozšiřování  znalostí  a  směřují  k  nejlepší  dosažitelnosti  postupů a  technik.  Tyto 



procesy  jsou  nepochybné  v  případě  lékařství,  zemědělství  a  stavebnictví,  které  očividně  svou 

ohromnou škálou činností zásobují lidské bytosti jejich potřebami a bohatstvím.“ (16) Mám za to, 

že v porovnání s udaným stavem, začínají dnešní inovační procesy od známých principů, které jsou 

patrné nejvíce ve sférách vědy a technologie, přestože mohou být srozumitelné pouze malé skupině 

expertů. Většina daných teoretických zásad byla postupně prezentována v písemné formě a stala se 

startovním bodem pro některé výzkumné projekty (17), které vytvářejí základ rozvoje informačních 

a komunikačních technologií a přidružených programů. Je nepochybné, že další vědecké disciplíny, 

jako je  například  aeronautika,  lékařství,  nebo farmacie,  jsou  dokladem oblastí,  ve  kterých  jsou 

teoretické znalosti rozhodujícím faktorem pro současný život.

Nelze předpokládat, že  převaha teoretických znalostí se týká pouze  stanovení hranice inovací. 

Ve skutečnosti  je totiž velmi těžké uvažovat o technologických aplikacích,  ve kterých by teorie 

nebyla  nezbytným  předpokladem  dalšího  vývoje.  Příkladem  mohou  být  odvětví  jako:  oprava 

vozovek,  výstavba domů,  odstraňování odpadních vod, nebo výroba automobilů,  kde dochází  k 

neustálému propojování známých teoretických principů (18) s praxí. Tyto poznatky jsou formálně 

popsány v textech a jsou předávány vzdělávacím procesem, napříč jednotlivými specializacemi. 

Tento  postup  zaznamenává  fakt,  že  většina  lidí  není informována o  základních  teoretických 

poznatcích, které se netýkají jejich vlastní odborné kvalifikace. Nicméně je potřeba si uvědomit, že 

žádný  člověk  dnes  nemůže ignorovat podstatu  teoretických  principů  každodenně  využívaných 

technologií, jako je mikrovlnná trouba, digitální hodinky, CD/DVD přehrávač, aj.

Domnívám se, že je samozřejmě správné chápat praktické stránky současného života, přičemž je 

potřeba  nepřehlédnout  jejich  teoretické  zázemí.  Ve  skutečnosti  totiž  teoretické  znalosti  jsou 

základem  většiny  praktických  činností  a  nezřídka  je  sjednocují,  či  doplňují.  V  současné  době 

dospívá nadvláda teoretických znalostí k určité hranici, která přesahuje okruh běžného působení 

vědy a  technologie  ve společnosti.  Příkladem může být  nepochybně politika a  každý člověk si 

uvědomuje,  že  jisté  teoretické  znalosti  jsou  jádrem  postojů  a  diskuzí.  Politika  je  nepochybně 

„uměním možností“ (19) a musí tedy umět odpovědět na všechny nepředvídatelné události, kdekoli 

na ně člověk narazí (ať v dopravě, životním prostředí nebo ekonomii). Každé vysvětlení tedy naráží 

na ústřední poslání teorie, kterým je objasnění praktických otázek na základě teoretických principů  

(např.  teze  vztahu  inflace  a  nezaměstnanosti,  modely  analýzy  cenové  užitečnosti,  koncepty 

udržitelnosti životního prostředí, pojetí principů udržitelného vývoje ve společnosti, atd.). Mám za 

to,  že  každým  dílčím  měřítkem,  které  odlišuje  jednotlivé  teoretické  znalosti  (abstrakce, 

generalizace, kodifikace) budeme uspokojeni, a je těžké popřít, že pronikají v obrovském množství 

do moderního života společnosti.  Je obtížné přemýšlet o způsobech, kterými může člověk měřit 

teoretické znalosti. Přibližné hodnoty, jako zvyšování počtu absolventů středních a vysokých škol 



nebo vědeckých a odborných časopisů, jsou málo adekvátní a zcela neodpovídají vyjádření pojmu. 

Přesto  teoretické  znalosti  mohou  být  brány  jako  jeden  z  charakteristických  rysů  znalostní 

společnosti.  Mohou  být  chápány jako  axiomatické  prvky,  které  určují,  jak  organizovat  život  a 

stávají se tak opakem ke způsobům, které pevně předurčovaly místo existence našich předků (20).

Jak  již  bylo  ukázáno  v  předcházejícím  textu,  mnozí  teoretici  informační  společnosti  věnují 

otázkám  teoretických  znalostí  značnou  pozornost,  právě  v  souvislosti  s  terminologickým  a 

obsahovým  vyjádřením  pojmu  informační  a  také  znalostní  společnost.  Mnohdy  poukazují  na 

teoretické, ekonomické a zaměstnanecké jevy, které jsou v této souvislosti mnohem lépe měřitelné, 

ale jsou pouze volně spojeny s pojmovým vymezením teoretických znalostí. Sama se domnívám, že 

teoretické znalosti sehrávají významnou a v mnoha ohledech také nejpodstatnější roli při formování 

základních principů a rysů znalostní společnosti. Mohou být brány jako jeden z charakteristických 

příznaků  znalostní  společnosti  a  proto  je  velmi  podstatné  jejich  exaktní  vymezení,  právě  v 

návaznosti  na jejich další  uplatnění.  Jsou důležitou součástí  našich životů a rozhodně pomáhají 

formulovat moderní pojetí znalostní společnosti.

2. Transformační procesy a vědecké knihovny 

Celkové změny současné společnosti  zasahují  intenzivně především do oblasti  komunikace a 

zpřístupňování společenského poznání, což velmi úzce souvisí s teoretickou i praktickou stránkou 

knihovnicko-informačního oboru. Hlavní úlohu zde sehrává vyhledávání informací, jehož cílem je 

identifikace relevantních dokumentů, nebo informací v informačních zdrojích. Jedná se o činnosti, 

které jsou spojeny s komplexem procesů obnovování určitých informací z paměťového systému. 

Zahrnuje také metody a postupy pro obnovení informací z uložených dat, vztahujících se k danému 

tématu, nebo odkazům na příslušné dokumenty. Podstatné ovšem zůstává, že se jedná o komplex 

procesů při zpřístupňování a vyhledávání informací a poznatků z různorodých informačních zdrojů. 

Skutečné  problémy související  s  transformací  vědeckých knihoven a  informačních  středisek  do 

podoby fungujících institucí v navržené struktuře informační, resp. znalostní společnosti, můžeme 

shrnout do následujících obecných okruhů:

•Vědecké  knihovny  ve  vyspělých  zemích  procházejí  výraznými  změnami  v  důsledku 

objektivních  vlivů  souvisejících  s  globalizací  forem  komunikace  poznání.  Vědecké  knihovny 

zabývající  se  po  staletí  ukládáním,  tříděním  a  zpřístupňováním  publikovaných  dokumentů  se 

začínají  velmi  rychle  měnit  a  přizpůsobovat  novým  podmínkám.  Tradiční  formy  komunikace 

poznání  ustupují  světu  digitální  komunikace,  který  prožívá  obrovský  vývoj.  Tištěná  média 

přestávají být jedinou možností pro sdělování informací a dochází k postupnému vzniku nesčetného 

množství  variant  předávání  informačního bohatství.  Podstatnou skutečností,  která  charakterizuje 



současný  vývoj  komunikace  poznání,  je  tedy  stálý  nárůst  podílu  elektronické  komunikace  a 

zvyšující se objem digitálních dokumentů, vedle neklesajícího objemu klasické tištěné produkce. Na 

základě  daných  skutečností  se  domnívám,  že  by  vědecké  knihovny  měly  klást  velký  důraz 

především  na  rozšiřování  způsobů  předávání  informací  a  poznatků;  měly  by  směřovat  k 

elektronické komunikaci informací a výrazně podporovat elektronickou formu znalostního řetězce, 

při veškerých vědeckých a odborných činnostech. Domnívám se, že v tomto smyslu je globalizace 

forem  komunikace  poznání  novým,  málo  probádaným  jevem  a  procesem,  k  odhadům  jehož 

důsledků se jen obtížně probíráme. Je však nezvratné, že dané způsoby předávání informací jsou 

nezměnitelným během událostí  a  zároveň  procesem,  který  ovlivňuje  stejnou  měrou  a  stejným 

způsobem všechny knihovnicko-informační instituce v současném informačním světě.

•Z hlediska zpřístupňování poznání začínají plnit podobné funkce nové instituce a firmy, což 

zpětně působí na teoretické zázemí oboru informační věda a knihovnictví a vede k hledání nových 

metod  a  forem  knihovnicko-informačních  činností.  Stále  větší  roli  v  soudobém  informačním 

průmyslu sehrávají  zprostředkovatelé informací  a  tvůrci databází, což velmi významně ovlivňuje 

samotnou podstatu vědeckých a odborných knihoven. Poměrně novým jevem je dnes diskutovaná 

problematika otevřeného x volného přístupu k informacím, která výraznou měrou působí především 

na  přístupnost  informací  a  informačních  zdrojů.  Vědecké  a  odborné  knihovny  tedy  pracují  a 

poskytují své služby ve změněných podmínkách. Stále častěji  vystupují v pozici  tvůrců  nových 

forem práce s informacemi a jejich uživateli, ale také i jako pomocníci či asistenti při formulování 

aktuálních otázek v oboru a  vlastním užití  nových trendů.  To platí  nejen  v oblasti  získávání  a 

zpřístupňování informací, ale v celém spektru knihovnicko-informační práce.

•Výrazné změny vědeckých knihoven jasně souvisí se samotným chápáním a obsahovou náplní 

pojmu informační, resp. znalostní společnost. Domnívám se, že předpokládaný rozvoj společnosti v 

mnohém závisí  na  věcném významu pojmu  informační,  digitální  či  znalostní  společnost,  jejich 

znacích a rysech. Jednotlivé aspekty uvedených pojmů vytvářejí konečnou představu o vlastním 

fungování  a  postavení  jednotlivých  činitelů  v  rámci  fungování  celé  společnosti.  Budoucnost 

informační a znalostní společnosti se v důsledku rychlosti jejího technického, resp. technologického 

rozvoje a následných sociálních změn stále obtížněji předvídá. Přesto si myslím, že je nezbytné 

vytvářet určité koncepty dalšího rozvoje především znalostní společnosti a na jejich základě pak 

zformovat jednotnou strategii budoucího vývoje vědeckých knihoven v elektronickém prostředí.

•Informační  a  komunikační  technologie (21)  ovlivňují  život  společnosti,  zasahují  do našeho 

soukromého života, mění všechna odvětví výroby a služeb a mají také zcela zásadní vliv na odborné 

činnosti vědeckých knihoven. Obecně lze konstatovat, že informační a komunikační technologie 

způsobují společenské změny. Veškerá práce s informacemi se digitalizuje, počítače, internet a další 



technická zařízení mění náš životní styl a zároveň proměňují přístup k informacím. Poskytují lidem 

mimořádné schopnosti při získávání, vyhledávání, distribuování, společném využívání informací a 

poznatků  takovým způsobem,  který  obohacuje  jejich  profesionální  a  osobní  život.  Vzhledem k 

dosavadnímu vývoji ICT lze tvrdit, že rozvoj nových informačních a komunikačních technologií jde 

neuvěřitelně rychle kupředu. To vyvolává stále silnější tlak na všechny stránky lidského života, jaký 

jsme ještě nezažili. Je proto nutné naučit se technologie nejen využít, ale naučit se s technologiemi 

žít.  Informační  a  telekomunikační  technologie  jsou  a  stále  budou  součástí  našeho  života  v 

informační společnosti. ICT se staly hybnou silou ekonomiky a společenského rozvoje, který i v 

budoucnosti  výrazně  ovlivní  další  fungování  většiny  současných  informačních  institucí,  tedy  i 

vědeckých  knihoven.  Domnívám  se,  že  aplikací  informačních  a  komunikačních  technologií  v 

soudobé společnosti dochází k revoluci idejí, představ a pojmů, které spolupomáhají vytvářet nový 

koncept  informační  společnosti,  která  je  schopna  využívat  informace  a  transformovat  je  na 

vědomosti,  rozhodnutí a akce. Proto je nezbytné veškeré ICT chápat jako součást kvalitativních 

změn způsobu myšlení.

•Potřeba  změn  vyplývá  také  ze  specifické  technologické  situace vědeckých  knihoven  v 

jednotlivých státech. V některých východoevropských státech je úroveň základních i nadstavbových 

služeb stále snižována nedostatkem adekvátních informačních systémů a technologií, nebo jejich 

nedostatečným  využíváním.  Příkladem  mohou  být  přístupy  k  dokumentografickým,  či 

faktografickým informacím, které narážejí na omezení daná neuspokojivou nabídkou informačních 

systémů pro jejich poskytování. Odlišná situace je u rešeršních služeb, jejichž výstupy jsou většinou 

ohraničeny aktuální nabídkou informačních systémů, s danými možnostmi vyhledávání informací. 

To ovšem zase vytváří jistá omezení pro jejich uživatele.

•Poměrně  malé  procento  vědeckých  knihoven  pracuje  s  digitálními,  resp.  digitalizovanými 

formami dokumentů a z hlediska informačního průzkumu je různorodost používaných informačních 

jazyků tradiční. Zpřístupňování externích informačních zdrojů je omezeno finančními prostředky. V 

návaznosti  na  mnohé  projekty  Evropské  unie,  směřující  k  ochraně  a  zajištění  permanentního 

přístupu  k  informacím,  dochází  ke  zvyšování  počtu  digitalizovaných  dokumentů  ve  vědeckých 

knihovnách.  Na  druhou  stranu  významnou  roli  na  postupném  rozšiřování  nabídky  digitálních 

dokumentů  sehrávají  samotné  procesy  elektronického  publikování  a  větší  podpora  produkce 

elektronických  zdrojů  –  jak  ze  strany  autorů,  tak  producentů  informačních  zdrojů.  Samotné 

zpřístupňování informačních zdrojů (externích i interních) v oblasti vědeckých knihoven velmi úzce 

souvisí  s  problematikou  zajištění  finančních  prostředků  na  jejich  nákup.  Finanční  zajištění 

informačních  zdrojů  je  tak  stále  limitujícím  i  omezujícím  faktorem  pro  další  rozšiřování 

informačních  zdrojů.  V  této  souvislosti  se  domnívám,  že  finanční  zajištění  není  jediným 



problémem, se kterým se vědecké knihovny potýkají.  Negativní  roli  zastávají  také zaměstnanci 

knihoven,  kteří  nejsou  seznámeni  s  vhodnými  technickými  a  technologickými  procesy  vzniku 

digitálních i digitalizovaných dokumentů. Dále je nutné poukázat na neustále neujasněnou situaci s 

ochranou  a  zabezpečením  autorských  práv  digitálních  a  digitalizovaných  dokumentů.  Neméně 

podstatný je také fakt, že většina vědeckých knihoven pracuje s tradičními dokumenty, které jsou 

běžně dostupné na knižním trhu. Vzniká tedy otázka, proč vytvářet sbírky digitálních dokumentů, 

když  je  vše  dostupné  v  běžné  distribuci?  Je  nutné  pracovat  s  novými  formami  dokumentů  a 

informací?  Mám za  to,  že  digitální  i  digitalizované  formy dokumentů  by  měly  být  společnou 

součástí informačního fondu každé vědecké knihovny. Rovněž zastávám názor, že informační fond 

vědecké knihovny musí uživateli poskytnout širokou paletu dokumentů a informačních zdrojů, které 

povedou k uspokojení jeho požadavků, bez ohledu na jejich formu.

•Ekonomické problémy  vědeckých knihoven a vědecko-informačních středisek, jejich finanční 

závislost na zřizovatelích často zvyšují zaostávání nejen vůči zahraničním partnerům, ale i vůči 

domácím  konkurentům.  Zde  proto  vidím  jistou  možnost  při  využití  nabízených  grantových 

prostředků  z  národních  i  nadnárodních  institucí,  které  mohou  pomoci  vyřešit  mnohé  finanční 

problémy v oblasti vědeckých knihoven. Plnohodnotné využití grantových prostředků je pak vždy 

spojeno  s  dobrou  myšlenkou  a  kvalitně  zpracovaným  projektem.  Vzhledem  k  danému  jsem 

přesvědčena,  že  by  se  v  organizaci  vědeckých  knihoven  měla  objevit  pozice  projektového 

managera, který by byl schopen řídit práce na projektech a získávat finanční prostředky pro vlastní 

naplnění projektů. Tím by se značně zredukovala finanční závislost knihoven na zřizovatelích a 

došlo by k vyrovnání se zahraničním partnerům.

•Většina členských států Evropské unie využívá ve svých informačních infrastrukturách všech 

podpůrných systémů, produktů a služeb, souvisejících se zpracováním, uchováním a vyhledáváním 

informací pro zabezpečení informačních a komunikačních procesů ve společnosti.  Zároveň je v 

mnoha  evropských  strategických  materiálech  pro  rozvoj  informační  společnosti  přesně 

charakterizováno postavení a nezastupitelné místo odborných i vědeckých knihoven. Domnívám se, 

že  v  českém prostředí  byly včas  zachyceny tendence  na  vybudování  informačního  zázemí  pro 

zpracování, uchování a vyhledáváni informací. Nicméně stále neexistuje jeden konkrétní materiál, 

který  by  stanovil  základní  postavení  a  funkce  vědeckých  knihoven  při  vlastním  směřování  k 

informační, resp. znalostní společnosti.

•V  mnoha  východoevropských  státech  zaostává  rozpracování  principů  informační 

infrastruktury za reálnými koncepcemi ostatních zemí Evropy a USA. Podobná situace je také v 

ČR,  kde  stále  nejsou  ujasněna  teoretická,  ani  praktická  východiska  budování  informační 

společnosti.



Ze jmenovaných problémových oblastí transformace současných vědeckých knihoven ve světě 

vyplývá  celá  řada  důležitých  poznatků  a  informací,  které  je  potřeba  teoreticky  rozpracovat  a 

prakticky  uplatnit  v  jednotlivých  typech  knihovnicko-informačních  institucí  po  celém  světě. 

Podstatným  principem  přitom  zůstává  vyřešení  problémových  otázek  tak,  aby  byly  vytvořeny 

vhodné podmínky dalšího vývoje nejen knihovnicko-informačních institucí, ale také knihovnictví, 

jako vědeckého oboru. V rámci procesů změn bude velmi záležet na ekonomických, politických, 

technologických, společenských a vědeckých podmínkách a okolnostech, které budou určujícími 

faktory mnoha dalších změn.

Není tedy pochyb o tom, že se nacházíme v době převratných technologických a společenských 

změn.  Vývoj  digitálních  a  informačních  technologií  určených  k  vytváření,  zpracování,  šíření  a 

užívání  informací  závažně  přispívá  k  formování  nové  informační  společnosti.  Přitom jednou z 

nejvýznamnějších charakteristik  současné společnosti  je  exponenciální  nárůst nových informací, 

dokonce  nových  vědeckých  poznatků zaznamenaných  v  digitální  podobě a  jejich  zpřístupnění 

komunikačními a informačními technologiemi, často v reálném čase, bez ohledu na místo jejich 

výskytu. Průnik nových technologií tedy ovlivňuje rychlý přenos digitálních informací do všech 

sfér lidské společnosti. V souvislosti s naznačenými problémy a úkoly je nezbytné také v českém 

knihovnictví  stanovit  základní  oblasti  vědeckého zkoumání,  které  budou řešit  podstatné  otázky 

teoretického i praktického charakteru. Domnívám se, že mezi nejdůležitější okruhy zkoumání by 

měly být zařazeny otázky stanovení základních principů informační společnosti, resp. společnosti 

znalostí, její fungování a možné trendy dalšího vývoje; určení pozice člověka v nové společnosti a 

požadavky na jeho permanentní vzdělávání v souvislosti se změnami jeho životních podmínek.

Důležitou součástí sledované problematiky by mělo rovněž být vytvoření programů pro oblast 

informační  infrastruktury,  jejího rozvoje a  uplatnění  ve všech  typech knihovnicko-informačních 

institucí v České republice. Nedílnou složkou úvah o informační infrastruktuře je pak postavení a 

úloha telekomunikací; informačních a komunikačních technologií, v rámci informační společnosti. 

Myslím  si  také,  že  při  hledání  nového  postavení  českých  knihovnicko-informačních  institucí  v  

měnících  se  podmínkách,  je  nutné  vytyčit  příznačné  místo  vědeckých  knihoven  a  vědecko-

informačních institucí v základní struktuře informační společnosti, stanovit jejich postavení, funkce,  

úlohy a podmínky pro jejich další rozvoj.

Závěrečné shrnutí

Bezprostředně po skončení 2. světové války se začalo hledat vhodné označení pro nadcházející 

období. V 70. letech 20. století došlo v západní společnosti k intenzivnímu vývoji společenského 

vědomí, který sice sociologie nebyla schopna předvídat, ale správně jej rozeznala jako přestavbu 



názorových a hodnotových systémů. Charakteristikou různorodých kritérií v tomto příspěvku jsem 

se snažila přispět k exaktnímu pochopení souvislostí a vztahů při terminologickém a obsahovém 

vymezení pojmu informační, resp. znalostní společnost. Při jejich definování je aktuálně nezbytné 

vycházet z předpokladu, že se jedná o společnost založenou na průniku informačních technologií, 

informací, poznatků a teoretických znalostí, které zasahují do všech oblastí života společnosti, a to 

v  takové  míře,  že  dochází  k  zásadním  změnám  společenských  vztahů  a  procesů.  Aktuální 

terminologické vysvětlení v informační vědě a knihovnictví definuje pojem informační společnost 

jako „koncepci, ve které jsou všechny aspekty života závislé na přístupu k informacím“ (22).

Kromě technologií zahrnuje také oblast sociální, ekonomickou a politickou. V daném pojetí se 

důsledky informační společnosti projevují v informační vědě ve dvou liniích. První linie naznačuje 

trend integrace  informačních  zdrojů v dosud neobvyklém rozsahu.  V informačních  službách to 

předpokládá stále užší kooperaci všech zainteresovaných na tvorbě a využívání informací. Přitom 

výsledné produkty by měly být nezávislé na jedné konkrétní technologii, nebo na dané instituci. 

Druhá  linie  sleduje  trend  individualizace  a  tvořivosti  v  informačních  procesech,  což  znamená 

možnost vyjádření hlubších významových struktur v práci s informacemi. Distribuce zdrojů se bude 

přizpůsobovat  individuálním  potřebám  při  řešení  problémů  v  konsolidovaných  výsledných 

informačních produktech. Kromě komunikace informací v síťovém prostředí získává velký význam 

také  obsah  poznání,  hledání  významu  informací  a  společenské  struktury  interakce  člověka  s 

informacemi, které se odvíjí od složitosti a nepředvídatelnosti sociálních struktur a také závisí na 

sociologických zákonitostech komunikace poznání v zájmových skupinách.

Z  hlediska  informační  vědy  je  pak  velmi  důležité  terminologické  pojetí  pojmu  informační 

společnosti, které se snaží postihnout a shrnout dosavadní názory a otázky ve sledovaném okruhu. 

Informační společnost je pak definována jako „společnost založená na integraci informačních a 

komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění 

společenské vztahy a procesy“ (23). 

Přitom se předpokládá, že nárůst informačních zdrojů v elektronické podobě a komunikačních 

toků ve vědeckých knihovnách a informačních střediscích vzrůstá do té míry, že jej nelze zvládnout 

dosavadními  informačními  a  komunikačními  technologiemi.  Proto  se  domnívám,  že  je  při  

definování  informační  společnosti  oprávněné  klást  stále  vysoký  důraz  na  význam  zapojení  

informačních a komunikačních technologií do praxe knihovnicko-informační institucí. To následně 

přinese potřebný růst a kvalitu nejen v oblasti informačních služeb, ale i celkové škále knihovnicko-

informačních činností. Pokud tedy cítíme potřebu pojmenovat společnost příštích let a desetiletí, 

vyvíjející se na pokud možno zdokonalených demokratických principech, pak je třeba přiklonit se k 

vizi společnosti znalostní, která prosazuje orientované vzdělání zaměřené k celkovému růstu lidské 



osobnosti a jejím vztahům s ostatními lidmi bez ohledu na rasu, národnost, věk či handicap. Klade 

důraz nejen na racionalitu, ale i emocionalitu. Směřuje nejen k vědění, ale také ke schopnostem 

jednat v sociálním prostředí. Domnívám se, že koncepce znalostní společnosti je spjatá s výchovou 

ke globálnímu myšlení a jednání a do její  vize se vkládá naděje,  že by mohla výrazně zmírnit 

narůstající konflikt mezi evolucí přírody a evolucí lidské kultury.

Rysem znalostní  společnosti by mohl být také fakt, že se pokouší řešit informační problémy 

společnosti  tím,  že vzdělání  zaměřuje  na učení  se  schopnostem výběru potřebných informací  a 

jejich  zpracování  lidskou  myslí  –  lidským  mozkovým potenciálem.  „Snaží  se  překonat  dosud 

převažující  instrumentální  koncept  vzdělání  orientovaný  na  specifické  cíle  spjaté  převážně  s 

povoláním či zaměstnáním, tj. získat znalosti, dovednosti, nebo ekonomickou způsobilost. V daném 

pojetí je člověk rozvíjen jako osobnost, která objevuje, odkrývá a obohacuje svůj tvořivý potenciál, 

za  účelem objevení  sebe  sama“  (24).  Domnívám se,  že  vize  znalostní  společnosti  je  projevem 

globálního  myšlení.  Může  řešit  nebo  alespoň  zmírnit  rozpory  současného  elektronického  světa 

informací  sice  závažným,  nicméně  jen  dílčím  způsobem.  Nemůže  se  stát  všelékem.  Její 

diferencované uskutečňování je během na dlouhé trati, přičemž jsme stále v jeho počáteční fázi.
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Pavel Rankov

Slovenská verejnosť a čítanie beletrie

Abstrakt

Od  roku  2003  Literárne  informačné  centrum  v  Bratislave  realizovalo  štyri  reprezentatívne  

kvantitatívne  výskumy  čitateľskej  kultúry  dospelej  populácie.  Vo  všetkých  výskumoch  bola  

venovaná pozornosť aj čítaniu krásnej literatúry. Ukazuje sa, že Slovensku nepretržite klesá počet  

najaktívnejších čitateľov krásnej literatúry. 

Kontinuálny pokles  počtu každodenných čitateľov u mužov už dosiahol  kritickú úroveň 1,5% 

a zároveň  stúpol  u mužov  stúpol  počet  nečitateľov  krásnej  literatúry.  Hrozivý  je  stav  čítania  

najmladšej vekovej kategórie 15- až 17-ročných. V tejto skupine úplne chýbajú každodenní čitatelia  

umeleckej literatúry (0%). Iba výsledky vysokoškolsky vzdelaných neukazujú na medziročný pokles.  

Preukázalo  sa,  že  to,  či  sa  človek  stane  čitateľom v dospelosti  úsko  súvisí  s tým,  či  mu  čítali  

v detstve  rozprávky.  Vplyv  na čítanie  v dospelosti  má to,  či  človekovi  čítali,  keď bol  dieťaťom.  

Výskum potvrdil, že každodenní čitatelia krásnej literatúry majú o každý druh umenia (napr. opera,  

balet,  výtvarné umenie,  film) výrazne vyšší  intenzívny záujem než je priemer populácie. Záujem 

o krásnu literatúru je indikátorom celkovej kultúrnosti človeka.

Abstract

Since  2003  Centre  for  Information  on  Literature  in  Bratislava  has  repeated  representative  

quantitative reading research of adult population four times. Special attention has been given to 

fiction reading. The number of fiction readers is going down slowly but permanently In Slovakia.  

Only 1.5 per cent of males read fiction daily. But the most dramatic decrease is visible among  

young generation between 15 and 17, the are no everyday fiction readers(0 per cent)  in this group.  

If  parents read to a child,  the child will probably grow up to an adult fiction reader. Everyday  

fiction readers are highly interesting in other arts (e.g. opera, ballet, visual arts, film). Interest in 

fiction can be understood as cumulative indicator of ones personality.

Od roku 2003 Literárne informačné centrum v Bratislave v spolupráci s Kabinetom výskumu 

kultúry  Národného  osvetového  centra  systematicky  sleduje  metódou  kvantitatívneho  výskumu 

oblasť  čitateľskej  kultúry slovenskej  verejnosti  –  vzťah  ku knihe  a  periodickej  tlači,  čitateľské 

preferencie, návyky, prípadne aj vzťah k elektronickým a sieťovým médiám. Autor tohto príspevku 

sa na výskumoch podieľal vo fáze prípravy dotazníka aj interpretácie získaných údajov.



Vo všetkých doterajších výskumoch Literárneho informačného centra zameraných na dospelú 

populáciu (staršiu než 15 rokov) sme v rokoch 2003, 2004, 2006 a 2008 venovali pozornosť aj 

čítaniu krásnej literatúry (1). Zisťovali sme, ako často ľudia čítajú jednotlivé typy textov, v rámci 

nich aj „krásnu literatúru (romány, poviedky, rozprávky, básne)“. Veľmi optimistický údaj z prvého 

výskumu roku 2003 o počte každodenných čitateľov beletrie (takmer 9%) sme museli na základe 

nasledujúcich výskumov každý rok postupne korigovať smerom nadol. Nielen, že ich počet je nižší, 

ale  podstatnejší  je  trend  –  na  Slovensku nepretržite  klesá  počet  najaktívnejších,  každodenných 

čitateľov krásnej literatúry. Pritom žiaden nárast sme nezaznamenali ani v skupine čítajúcej viackrát 

do  týždňa.  Krásnu  literatúru  aspoň  raz  do  týždňa  alebo  častejšie  roku  2003  čítalo  27,1% 

respondentov, roku 2004 to bolo 25,8%, roku 2006 to bolo 30%, roku 2008 to bolo 26,8%. To 

znamená, že počet ľudí, ktorí majú s krásnou literatúrou relatívne pravidelný kontakt (aspoň raz 

týždenne), je stabilný, je to viac než štvrtina dospelých, ubudlo však tých najhorlivejších čitateľov.

V Tabuľke 1 je zobrazená štruktúra odpovedí respondentov na otázku, ako často čítajú krásnu  

literatúru, zo všetkých štyroch doterajších výskumov.

Málo optimistickí sme aj pri hodnotení počtu nečitateľov krásnej literatúry. Predchádzajúce tri 

výskumy síce naznačili ich postupný pokles (2003 – 34,6%, 2004 – 32,3%, 2006 – 29,9%), ale roku 

2008 vôbec alebo takmer vôbec nečítalo krásnu literatúru „historicky“ najviac respondentov – 37%. 

Pohľad  na  výsledky  výskumu  z hľadiska  čítanosti  krásnej  literatúry  teda  ukazuje  na  trend 

postupného poklesu.  Práve preto nás  zaujímalo,  v ktorých demografických skupinách prichádza 

k najvýraznejším zmenám.

Kontinuálny pokles počtu každodenných čitateľov sa týka rovnako mužov i žien. U mužov však 

počet  každodenných  čitateľov  už  dosiahol  kritickú  úroveň  1,5%  a zároveň  stúpol  aj  počet 

nečitateľov na „historické maximum“ 55,9%. Klesol aj počet tých, ktorí čítajú aspoň raz týždenne. 

U žien je to dohromady 38,2% (2006 – 42,8%), u mužov len 14,7% (2006 – 15,9%). V ženskej 

populácii je počet nečitateliek krásnej literatúry 2-krát vyšší než počet jej každodenných čitateliek. 

V mužskej  populácii  je  však  počet  nečitateľov  krásnej  literatúry  vyšší  od  počtu  každodenných 

čitateľov  asi  37-krát.  Tabuľka  2  súhrnne  ukazuje  vývin  pomeru  medzi  počtom  mužských 

každodenných čitateľov a nečitateľov a ženských každodenných čitateliek a nečitateliek.

Celkový  pokles  každodenných  čitateľov  beletrie  v populácii  je  možné  konkretizovať  aj  ako 

pokles  v ďalších  demografických  skupinách.  Veľmi  výrazný  je  pokles  každodenných  čitateľov 

krásnej  literatúry medzi  ľuďmi so  základným vzdelaním.  V minulých rokoch sa pohyboval  ich 

počet v rozpätí 4,4% až 6,7%, teraz klesol na 1,5%. Tých, ktorí čítajú krásnu literatúru aspoň raz 

týždenne, je dohromady 15,8% (2006 – 23,4%). Na druhej strane narástol počet úplných nečitateľov 

krásnej literatúry, predstavuje prakticky polovicu populácie so základným vzdelaním.



Aj v skupine vyučených konštatujeme pokles počtu čitateľov krásnej literatúry. V tomto prípade 

ide o pokles kontinuálny: od 7,5% roku 2003 po 3% roku 2008.   Znižuje sa aj počet tých, ktorí 

čítajú  aspoň  raz  týždenne.  Roku  2008 ich  bolo  dohromady 19,3% (2006 –  21,2%).  Aj  v tejto 

skupine  priniesol  rok  2008  historicky  najvyšší  počet  úplných  nečitateľov  –  46,5%  (predtým 

v rozpätí 40,8% až 44,8%.

Zatiaľ  najnižší  počet  každodenných  čitateľov  krásnej  literatúry  a najvyšší  počet  jej  úplných 

nečitateľov  sme  zaznamenali  aj  medzi  stredoškolsky vzdelanými.  Tých,  ktorí  krásnu  literatúru 

čítajú  aspoň  raz  týždenne,  je  dohromady  36,3%  (2006  –  39,3%).  V každej  zo  základných 

demografických skupín podľa vzdelania je viac nečitateľov krásnej literatúry než jej každodenných 

čitateľov.  Ale  zatiaľ  čo  u ľudí  so  základným  vzdelaním  je  nečitateľov  až  30-krát  viac  než 

každodenných čitateľov, u vyučených je to 15-krát viac, u stredoškolsky vzdelaných je to 2,5-krát 

viac, u vysokoškolsky vzdelaných e nečitateľov len asi o tretinu viac než každodenných čitateľov. 

Tabuľka  3 súhrnne  ukazuje  vývin  pomeru  medzi  počtom každodenných  čitateľov  a nečitateľov 

v jednotlivých skupinách podľa vzdelania.

Iba výsledky vysokoškolsky vzdelaných neukazujú na medziročný pokles.  Počet každodenných 

čitateľov sa udržuje v rozpätí minuloročných výskumov – 11,8%, počet úplných nečitateľov síce 

mierne stúpol na 16%, zato počet tých, ktorí čítajú krásnu literatúru aspoň raz týždenne dohromady 

dokonca stúpol na 49,3% (2006 – 44,5%). Roku 2008 sme po prvý raz zaznamenali,  že medzi 

vysokoškolsky vzdelanými je viac každodenných čitateľov než medzi stredoškolsky vzdelanými. To 

by mohlo  znamenať,  že  v dlhodobej  perspektíve  sa  umelecká  literatúra  bude  stávať  čoraz  viac 

elitárskym umením pre  úzky  okruh  vzdelaných  a pripravených  príjemcov  (ako  je  to  napríklad 

v prípade divadelnej činohry, opery, koncertov vážnej hudby, výtvarného umenia).

Osobitne  nás  zaujímali  výsledky  v mladších  vekových  kategóriách,  ktoré  vypovedajú 

o budúcnosti čitateľskej kultúry. Skupina 18- až 29-ročných, ktorá v prvom výskume r. 2003 ešte 

vykazovala  nadpriemerný  počet  každodenných  čitateľov  (10,1%)  a mierne  podpriemerný  počet 

nečitateľov (33,1%), postupne klesala pod priemer populácie (2006 – 5,2%), dnes vykazuje len 

4,4%  každodenných  čitateľov  a 38,8%  nečitateľov.  To  znamená,  že  v mladej  generácii  naozaj 

prichádza k postupnému poklesu čítanosti krásnej literatúry.

Úplne hrozivo vyzerajú výsledky najmladšej vekovej kategórie 15- až 17-ročných. Po prvý raz 

za štyri roky sa stalo, že v tejto skupine úplne chýbajú každodenní čitatelia umeleckej literatúry 

(0%).  K žiadnemu  posilneniu  neprišlo  ani  v  nasledujúcich  aktívnych  skupinách,  ktoré  čítajú 

viackrát do týždňa či asi raz do týždňa. Úplných nečitateľov krásnej literatúry je v najmladšej – 

stredoškolskej generácií 15- až 17-ročných menej než v celej populácii, a to hlavne vďaka literárnej 

výchove na školách, kde ešte dožíva tzv. povinné čítanie, teda škola predsa len mladých ľudí vedie 



k tomu, aby čítali (prinajhoršom ich prinúti, aby čítali). V roku 2008 však v skupine 15- až 17-

ročných  zaznamenala  výrazný  prírastok  práve  skupina  nečitateľov.  V predchádzajúcich  rokoch 

2004 a 2006 sme tvrdili, že v tejto skupine je výrazne menej nečitateľov než v celej populácii. Aj 

v tomto roku ich síce bolo menej, ale výrazný rozdiel oproti celej populácii sa zotrel. Roku 2003 

bolo  nečitateľov  v celej  populácii  34,6% a medzi  15-  až  17-ročnými  28,4%.  Roku  2004  bolo 

nečitateľov v celej populácii 32,3% a medzi 15- až 17-ročnými 18,2%. Roku 2006 bolo nečitateľov 

v celej  populácii  29,9% a medzi  15-  až  17-ročnými  18%.  Roku  2003  bolo  nečitateľov  v celej 

populácii 37% a medzi 15- až 17-ročnými 32,6%. Presné dáta o frekvencii čítania krásnej literatúry 

v skupine 15- až 17-ročných v medziročnom prehľade ukazuje  TABUĽKA 4. Údaje za jednotlivé 

roky sa  výrazne  odlišujú  práve  preto,  že  v takto  úzko  vymedzenej  „mikrogenerácii“  dochádza 

každoročne k výraznej obmene. Roku 2008 už zo skupiny skúmanej roku 2006 zostali len tí, čo 

mali vtedy 15 rokov.

Ako  ukazujú  výsledky výskumu  v iných  ukazovateľoch,  predovšetkým v tých,  ktoré  súvisia 

s elektronickou komunikáciou,  skupina 15- až 17-ročných sa odlišuje  aj  od skupiny 18- až 29-

ročných. Je teda možné, že vyrastá generácia v inej paradigme založenej na elektronickej sieťovej 

komunikácií,  ktorá  spolu  s papierovou a tlačenou komunikáciou odbúrava  zo svojho života  ako 

zastaranú aj  umeleckú literatúru.  Táto generácia oceňuje interaktívnu komunikáciu s možnosťou 

vlastnej participácie (ako to ponúkajú napríklad počítačové hry), lineárna literatúra je s takýmto 

prístupom nekompatibilná. Úlohu narácií umeleckej literatúry možno preberajú blogy a internetové 

diskusné fóra. Keď sme roku 2006 boli pri hodnotení čítania umeleckej literatúry mládežou vo veku 

15  až  17  rokov  relatívne  optimistickí,  upozornili  sme,  že  túto  vekovú  skupinu  azda  pozitívne 

ovplyvnila  módna  vlna  určitých  titulov  (Harry  Potter, Pán  prsteňov),  čo  sa  mohlo  prejaviť  na 

zvýšenom  záujme  o čítanie  krásnej  literatúry  všeobecne.  Musíme  konštatovať,  že  pubescenti 

odvtedy žiadnu silnú módnu vlnu obľúbených titulov nemali, takže neskôr v adolescentnom veku 

majú  horší  vzťah  k čítaniu  než  „ich  starší  súrodenci“.  Každopádne  zistenie  o poklese  záujmu 

o umeleckú literatúru je výzvou pre učiteľov literárnej výchovy, aby inovovali osnovy a metódy 

výučby s ohľadom na potreby a záujmy nových generácií 21. storočia.

Ale ešte dôležitejší než škola je vplyv rodiny. Indikátorom postavenia knihy a literatúry v rodine 

je  čítanie  rozprávok  deťom.  V našom  výskume  sa  ukázalo,  že  ľudia,  ktorým  v detstve  čítali 

rozprávky,  sú nadpriemerne aktívni  čitatelia  krásnej  literatúry – denne číta  7,3%, aspoň raz do 

týždňa  alebo častejšie  34,1%,  nečitateľov je  27,5%. Keď deťom rozprávky nikto  nečíta,  vzťah 

k čítaniu si budujú výrazne ťažšie. V skupine, ktorej v detstve rozprávky nečítali, krásnu literatúru 

číta denne len 1,8%, aspoň raz do týždňa alebo častejšie 16,3%, nečitateľov je 50,5%. Výsledky 

tých, ktorí sa nepamätajú, či im v detstve rozprávky čítali alebo nie, sa blížia k výsledkom tých, 



ktorým  nečítali.  V TABUĽKE  5  je  porovnanie  frekvencie  čítania  podľa  kladnej  či  zápornej  

odpovede na otázku.

V našom výskume sme mali možnosť zisťovať, ako súvisí frekvencia čítania krásnej literatúry so 

záujmom o jednotlivé umenia. Sledovali sme návštevnosť v činohre divadla, opere alebo balete, na 

muzikáli, v galérii, na koncerte vážnej hudby, koncerte populárnej alebo džezovej hudby. Je veľmi 

zriedkavé  navštevovať  jednotlivé  kultúrne  podujatia  častejšie  než  raz  mesačne.  Vzhľadom  na 

lokalizovanie múzeí a divadiel,  ako aj na ich repertoár, väčšina obyvateľov Slovenska ani nemá 

reálnu možnosť, navštevovať ich s frekvenciou aspoň raz týždenne. Na Slovensku nie je dostatok 

inscenovaných predstavení muzikálu, opery či baletu, aby ich bolo možné – aj pri opakovaní toho 

istého predstavenia – s takou vysokou frekvenciou dlhodobo navštevovať.

Na základe výsledkov výskumu sme vyčlenili aj dve krajné skupiny – ľudí, navštevujúcich aspoň 

raz všetky výskumom sledované typy kultúrnych podujatí, a ľudí, nenavštevujúcich žiadne z týchto 

kultúrnych podujatí. Skupinu záujemcov o všetky kultúrne podujatia tvorili tí, ktorí aspoň raz ročne 

idú aj do činohry, aj na operu či balet, aj na muzikál, aj do galérie, aj na koncert vážnej hudby, aj na 

koncert  populárnej  či  džezovej  hudby.  Takto  umelecko-kultúrne  všestranných  je  8,1% dospelej 

populácie. A ukázalo sa, že títo ľudia sú aj aktívni ako čitatelia krásnej literatúry. Každodenných 

čitateľov  je  medzi  nimi  až  15,8%,  aspoň  raz  týždenne  či  častejšie  číta  dohromady  63,2%, 

nečitateľov je len 3,5%.

Skupina, ktorá nikdy nechodí ani do činohry, ani na operu či balet, ani na muzikál, ani do galérie, 

ani na koncert vážnej hudby, ani na koncert populárnej či džezovej hudby, tvorí 29,1% populácie. 

Každodenných čitateľov je medzi nimi len 3,5%, aspoň raz týždenne či častejšie číta dohromady 

13,7%, nečitateľov je až 63,9%. Presné výsledky o čítaní krásnej literatúry v týchto skupinách (v 

porovnaní s celou populáciou) ukazuje TABUĽKA 6.

Náš výskum potvrdil, že jednotlivé umenia si z hľadiska záujmov príjemcu nekonkurujú, ale sa 

podporujú. Intenzívny záujem o akékoľvek umenie pozitívne súvisí so zvýšenou frekvenciou čítania 

krásnej  literatúry.  A naopak,  každodenní  čitatelia  krásnej  literatúry  majú  o každý  druh  umenia 

výrazne  vyšší  intenzívny  záujem  než  je  priemer  populácie.  V tomto  zmysle  záujem  o krásnu 

literatúru je indikátorom celkovej kultúrnosti človeka.

Tento príspevok bol vypracovaný v rámci grantovej výskumnej úlohy VEGA 1/0222/09.
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Vincent Streit

Cestopisy a jejich význam pro společnost v 19. století

Dr.Emil Holub průkopník cestopisu po Africe a přiblížení Afriky v rámci Rakouska-Uherska a 

Evropy

Abstrakt

Významným způsobem přispěl k poznání a přiblížení jižní Afriky v sedmdesátých letech 19. stol.  

– počátku 20.  století  lékař,  cestovatel,  přírodovědec a spisovatel  dr.  Emil  Holub (  1847-1902).  

Uskutečnil  několik  významných  průzkumných  výprav  v africké  oblasti  zahrnující  dnešní  státy:  

Jihoafrickou  republiku,  Botswanu,  Zimbabwe  a  Zambii.  Získal  cenné  poznatky  geografické,  

přírodovědné i  etnografické a především rozsáhlé africké sbírky,  které dovezl  do Evropy.  Mimo  

četných  článků  a  brožur  s tématem  Afrika  -  její  příroda  a  obyvatelstvo  i  historie,  napsal  dva 

cestopisy „ Sedm let v Jižní Africe“ ( byl vydán r. 1881 v češtině a později byl text přeložen do 

němčiny a angličtiny) a „Z Kapského Města do Ríše Mašukulumbů „ – kniha byla vydána r. 1891  

v češtině  a  později  i  v němčině,maďarštině,  angličtině,  ruštině.  Autor  se  prostřednictvím  svých  

cestopisů, ale i četných přednášek, stal průkopníkem cestopisných děl s tématem Afrika Evropě.  

Propagoval Afriku – její zajímavou a krásnou přírodu, geografické zajímavosti i život a historii  

jednotlivých domorodých kmenů v oblastech, které navštívil v letech 1872-1879 a 1883-1887. Jeho 

cestopisné knihy se dočkaly,ať v průběhu 20. nebo na začátku 21. století reedic a to, nejen v češtině,  

ale  i  angličtině,  němčině.  A  to  i  v samotné  Africe  –  kde  byly  nedávno  vydána  drobná  dílka  

E.Holuba zásluhou diplomata a etnografa Jaroslava Olši  ml.  (  zasloužil  se o reedici  Holubova 

popisu  Viktoriiných  vodopádů  z r.  1879  a  také  textu  zaměřeném  na  lovecká  dobrodružství  

E.Holuba). Cestopisy E.Holuba nalezly značný počet čtenářů a dokonce ovlivnily i některé čtenáře,  

že se sami stali cestovateli nebo zájemci o africký kontinent a jeho poznání.

Abstract

The  article  is  about  famous  traveller  Emil  Holub  and  his  importatnt  live  connected  with  

travelling. Holub colected material for his work, there. Autor named Holub´s best known books,  

journal  review  and  other  smaller  works,  which  are  published  in  the  Afrika  too.  Emil  Holub  

propagated Afrika in Evrope in his works and he is rightly marked as explorer the theme Afrika in  

the literature in the Europe.

Úvod



V rámci  Rakouska–Uherska  význačně  přispěl  k přiblížení  a  propagaci  Afriky,  její  historie, 

geografie, přírody a obyvatel MUDr. Emil Holub (1847-1902). Byl jedním z nemnoha cestovatelů, 

z příslušníků  obyvatelstva  zmíněné  monarchie,  který  se  věnoval  průzkumu  africké  přírody, 

geografie a obyvatel a získal rozsáhlé přírodovědné a etnografické sbírky, které přivezl do Evropy.

Krátký životopis

E.Holub (1847-1902)  narozen  v Holicích  v Čechách, v rodině  městského  lékaře  Františka 

Holuba, po gymnaziálních studiích dokončených v Praze, studoval lékařskou fakultu Ferdinando-

Karlovy univerzity. Studia dokončil r. 1872 a záhy odjel do jižní Afriky, kde působil jako lékař a 

cestovatel až do r. 1879. Po návratu do Evropy se intenzivně připravoval k další africké výpravě - 

plánoval mezinárodní africkou výpravu, žel jeho plán se zcela nezdařil. Získal však, v rámci veřejné 

sbírky,  potřebné finanční  prostředky  a  v listopadu  1883  odjel  s šesti  pomocníky  a  svoji  ženou 

Růženou, rodačkou z Vídně, do jižní Afriky. Rakousko-uherská mezinárodní výprava měla za cíl 

projít  africkým  kontinentem  napříč  z jihu  na  sever.  Plány  však  narušilo  přepadení  výpravy  a 

zdecimování jejích prostředků i částečně členů na území pověstného kmene Mašukulumbů – Illů, 

dnes na území státu Zambie ( před Holubovou výpravou nikdo z Evropanů toto území nenavštívil, 

neprozkoumal ani jím neprošel) v blízkosti řeky Kafue. Přepadení tábora výpravy, při cestě územím 

tohoto bojovného pasteveckého kmene Mašukulumbů, dne 2.8.1886 znamenalo konec původních 

cílů.  Jeden z členů výpravy byl  zabit,  ostatním se podařilo  uprchnout,  ovšem veškeré vybavení 

výpravy, krom několik poznámkových bloků E.H., zůstalo na území Mašukulumbů. Výprava však 

záhy  pokračovala  v náhradní  činnosti  získávání  zajímavých  sbírek,  jak  přírodovědných,  tak 

etnografických. Po návratu do Evropy, v r. 1887, Holub žil většinu zbývajících let života ve Vídni, 

propagoval  Afriku,  zpracovával  a  upravoval  získané  africké  sbírky,  psal  články  a  cestopisy  i 

odborné  studie,  přednášel  a  pořádal  výstavy.  Vzhledem  k značným  zdravotním  problémům, 

způsobeným především tropickými chorobami, Emil Holub předčasně zemřel 21. února 1902 ve 

Vídni,

Jeho sbírky byly většinou rozdány ještě za života E.Holuba školám, případně též darovány nebo 

prodány některým muzeím. Knihovna,  osobní předměty a jeho pracovna,  díky závěti  jeho ženy 

Růženy Holubové,  se  staly součástí  expozice,  nejprve  pamětní  síně E.Holuba a  od r.1966 byly 

umístěny v Památníku dr. Emila Holuba v Holících, jeho rodišti.

Přínos pro poznání jižní Afriky

Holub věnoval poznávání afrického kontinentu značné množství svého života, především v době 

svého mládí. Navštívil jižní a střední Afriku dvakrát - první pobyt připadl na léta 1872-1879 a druhý 



uskutečnil  v letech  1883-1887.  Poznatky,  zážitky i  výsledky svých cest  přiblížil  E,Holub svým 

vrstevníkům  formou  článků  v novinách  a  časopisech,  přednáškami  a  také  několika  výstavami 

získaných  sbírek.  Z nich  se  především  proslavily  výstavy  ve  Vídni  (1891)  a  v Praze  (1892). 

Vystavoval i během svého pobytu v Africe např. v Kimberley.

Napsal  též  několik  odborných studií,  např.  o  ptácích  jižní  Afriky,  Viktoriiných vodopádech, 

tamních domorodých kmenech a loveckých zážitcích v této části Afriky.

Pro veřejnost však byly nejvýznamnější jeho dva rozsáhlé cestopisy. Do jisté míry unikátní líčení 

Holubových cesta a zážitků během bezmála jedenácti let pobytu v jižní Africe.

„Sedm let v jižní Africe.Příhody, výzkumy a lovy na cestách mých do polí diamantových až k 

řece Zambezi (1872-1879)“. 2. dílná publikace. J.Otto ,Praha (1880-1881)

Kniha  byla  přeložena  do  několika  dalších  jazyků  :  angličtiny  (1881),  němčiny 

(1893),francouzštiny a později i ruštiny a dalších jazyků.

HOLUB, E.(1890): „Dra Emila Holuba: Druhá cesta po Jižní Africe. Z Kapského Města do zemi 

Mašukulumbů. Cesty po Jižní Africe vykonané v letech 1883-1887.“ 2 díly.

Také tento cestopis byl přeložen do němčiny ,maďarštiny, italštiny a později i do angličtiny.

Též,  ještě během putování po Africe, na konci svého prvního afrického pobytu,  vydal menší 

brožurku věnovanou přírodní raritě Viktoriiným vodopádům.

Viz: „Viktoriiny vodopády. Několik stran z deníku Emila Holuba,  doktora mediciny,  napsané 

během  jeho  třetí  cesty  do  nitra  Jižní  Afriky“  (r.1879)  -  knihu  vydal  vlastním  nákladem 

v jihoafrickém městě Grahamstownu. ( Text byl vydán v angličtině). „The Victoria Falls .A Few 

Pages Diary-Emil Holub M.D.“Rovněž v témže roku vznikl text “Kulturní náčrt království Maruků-

Matabutů ve střední jižní Africe“. Šestnáctistránkový text E.Holuba ( The Victorian Fallas)… byl 

vydán  v rámci  reedice  Bulawayským nakladatelstvím  Books  of  Zimbabwe  r.  2005  (z  podnětu 

tehdejšího velvyslance ČR - Mgr. Jaroslava Olši, ml.)

Holub ve svých cestopisných knihách zvolil formu vyprávění vlastních zážitků a vylíčení jeho 

průzkumných výprav i cestování po Africe. Pro Evropany, zvláště evropské obyvatele států, které 

neměly v Africe koloniální území, přinášel Holub zcela nové nebo v mnohém upřesněné informace 

o tajemném africkém kontinentu.

Čerpání  těchto  informací  bylo  v mnohém  odkázáno  na  překlady  anglických  textů  různých 

cestovatelů,  především  Davida  Livingstona,  Burtona  aj.  Livingstonovy  knihy  byly  vydávány 

v císařském Německu u nakladatelství Brockhaus již v 80. letech 19. století v němčině. V původní 

podobě vycházely i dříve.



Unikátní záležitost

Holub svými knihami otevřel mnoha lidem, kteří se zajímali o Afriku a chtěli znát podrobnosti o 

jejích  jednotlivých  částech,  nový  pohled  na  africký  kontinent  –  nalezli  v knihách  od E.Holuba 

zajímavý a v mnohém přitažlivý zdroj informací.

Představy a též znalosti např. o africké zvířeně savan, tamního hmyzu, roztodivných rostlinných 

zástupcích,  paleontologii  aj.  výrazně  ovlivnily  i  Holubovy  přednášky  na  různých  místech 

Rakouska-Uherska, přednášel v Čechách , na Moravě, ale i v rakouských oblastech, na Slovensku a 

v Maďarsku, ale i např. na Balkáně – v Záhřebu aj. Též přednášel v Anglii a Německu.

Výhodou byla i volba jazyka těchto afrických cestopisů  – češtiny - tím se staly jeho cestopisy 

přístupné i  lidem, kteří  neovládali  příliš  dobře němčinu.  Ostatně i  zájemci  o poznání  afrického 

prostředí,  kteří  raději četli  nebo užívali  němčinu,  měli  možnost se s ní  seznámenit,  protože oba 

Holubovy cestopisy vyšly v krátkém časovém odstupu v obou zmíněných jazycích.

Holub věnoval pozornost africkým kmenům – jejich životu, kultuře, problémům a také ukázal 

čtenářům život tamních bílých farmářů, ať již Burů nebo Angličanů. Z dochované korespondence 

E.Holuba se dozvídáme jaký byl zájem o jeho cestopisy i údaje v nich obsažené.

V době života a působení Emila Holuba byly znalosti o africkém kontinentu v širší podobě velmi 

malé. Je pravdou, že se v souvislosti s aktivitou koloniálních velmocí – především Anglie, Francie, 

Portugalska, ale i Španělska a na konci 18. století i  císařského Německa a Itálie, se objevovaly 

v tisku  informace  o  pronikání  evropského  vlivu,  především  velmocí  do  Afriky.  také  se  občas 

objevily i zprávy tématicky zaměřené na válečné střety, bitvy např. na území současného Sudánu, 

zvláště v době mahdistického povstání a dobytí města Chartúmu. V oblasti Jižní Afriky se jednalo 

především o postupné rozšiřování vlivu Anglie a vytlačování původních evropských usedlíků z řad 

Burů  –  původně  Holanďanů  a  francouzských  hugenotů,  viz  britsko-burská  válka  v letech 

1899-1902. Zmíněné informace byly poměrně jednoznačně zaměřené, nekomplexní a také i časově 

různorodé.  Představy  běžných  lidí,  ale  i  vzdělanců  o  africké  zvířeně,  vegetaci,  ale  i  tamních 

obyvatelích a jejich životě byly rozhodně velmi sporé. Pochopitelně existovali lidé i v Rakousku–

Uhersku a na jiných místech Evropy, kteří měli možnost přečíst si a případně studovat literaturu 

anglickou,  německou,  případně  francouzskou  o  průzkumných  cestách  badatelů,  cestovatelů, 

dobrodruhů  po  africkém  území.  Ovšem  ani  tito  poučení  zájemci  o  Afriku  neměli  k dispozici 

potřebné podklady v podobě reálného zobrazení např. zvěře afrických savan – lvů, žiraf, antilop, 

pabůvolů atd. Je to pochopitelné, protože kresby, rytiny v těchto knihách většinou tvořili výtvarníci, 

kteří sami nikdy Afriku nenavštívili.



Emil Holub se snažil uplatnit ve svých cestopisech i skutečné zobrazení afrického prostředí – 

např.  domorodých vesnic,  které  vlastnoručně  namaloval,  zachytil  vzhled i  rysy jejich tváří,  též 

oblečení tamních obyvatel. Ve spolupráci s kvalitními grafiky, o tom ostatně svědčí i dochované 

archivní fondy např. dopisy E.Holuba s malířem a tvůrcem obrazové části jeho prvního cestopisu 

“Sedm let  v Jižní  Africe.“  Díky Holubovu úsilí  a  snahy pro realitu  měli  čtenáři  jeho cestopisů 

možnost  udělat si reálnější představy o africké fauně. Holub též popisoval své osobní zážitky při 

setkání se stádem slonů, lovem paviánů nebo lvů. Také popisoval, a tím vhodně přibližoval, další 

druhy savců vyskytujících se v místech, která během svých dvou afrických pobytů navštívil.

Mimo cestopisů napomohl k rozšíření poznatků o Africe i prostřednictvím článků, které psal jak 

do českých, tak německých novin a časopisů např. „“Světozoru“, „Národních listů“ aj. Přispíval 

svými texty i pro německé, anglické, švýcarské aj. tiskoviny. Dokonce i do amerického časopisu 

„Illustrated  Africa“  vydávaného  zásluhou  afrického  biskupa Taylora  a  jeho  syna,  který  působil 

v tomto  zajímavém časopise  ve  funkci  šéfredaktora.  Holub  zveřejnil  v tomto  periodiku  mnoho 

článků.

Dalším  zdrojem  informací  a  vhodným  informačním  nástrojem  pro  přiblížení  Afriky  jako 

kontinentu i její geografie, historie, tehdejšího hospodářské a společenského stavu byly Holubovy 

přednášky. Během necelých 25 let přednášel na řadě míst, ale i států – v jižní Africe, Anglii, Francii, 

na mnoha místech rakousko-uherského státu ( v zemích Koruny české, ale i v Uhrách, včetně Horní 

země – současného Slovenska), ale též v letech 1894 (listopad ) – 1895 ( do začátku dubna) ve 

Spojených státech amerických pro zeměpisnou společnost,  na některých univerzitách i  spolcích 

krajanů žijících v USA.. Nelze přesně doložit všechny Holubovy přednášky, ale jistě jich bylo více 

jak 600.

Již samotný zájem o jeho přednáškové vystoupení ze strany různých institucí, spolků, měst a 

obcí,   který  trval  desítky  let,  ač  s jistým poklesem na  přelomu století  19.  a  20.  Vlastně  až  do 

podzimu  r.  1901  byl  o  jeho  přednášky zájem,  tehdy dr.Holub  vážně  onemocněl  a  nemohl  již 

přednášet,  svědčí  o  tom, že  tehdejší  veřejnost  a  společnost  měla  zájem o poznatky o africkém 

kontinentu.  Holub vlastně díky svým cestopisům, článkům, přednáškám, ale i  výstavám přispěl 

k odstranění některých tehdy často šířených mýtů o Africe. Hlavně o její přírodě a také tamních 

domorodých kmenech. Dokázal zajímavě popsat denní život domorodců, starost o existenci, tvorbu, 

ať předmětů denní potřeby nebo různá výtvarná díla.

Velkou pozornost věnoval i pověstným rytinám zvláště příslušníků kmene Křováků, které přivezl 

též ve svých sbírkách do Vídně. Popsal též strukturu domorodých kmenů a jejich vládců i bojové 

snahy  získat  výhody,  majetek  a  území  některých  sousedních kmenů.  Prezentoval  i  unikátní 

zajímavosti: přírodní raritu v podobě Viktoriiných vodopádu, objevených anglickým cestovatelem a 



Holubovým vzorem D. Livingstonem. Popsal i pro čtenáře přitažlivé a zajímavé lovecké výpravy 

již se zúčastnil.  Jistě bylo určitým nedostatkem cestopisů aj., že Holub nepoužil,  zvláště na své 

druhé africké cest- 1883-1887, fotografický přístroj. V některých zdrojích se uvádí, že císařský dvůr 

mu slíbil finanční podporu na nákup, tehdy dosti drahého fotografického aparátu, ale nakonec mu 

tyto peníze nebyly poskytnuty. Ať již tomu bylo jakkoliv Holub zůstal u kreslení a zachycování 

různých objektů s kterými se setkal na svých cestách to ve skizzách a různých malbách, které byly 

později využity v jeho cestopisech, případně sloužily jako podklad a zdroj pro profesionální malíře 

a grafiky.

Jistě je možné se k některým údajům vyslovit kriticky - především názvům různých afrických 

kmenů  –  bojovný  pastevecký  kmen  z území  dnešní  Zambie  nazval  Mašukulumby  (nebo  i 

Mašokolumby), také uváděl někdy nepřesně jména dalších afrických kmenů Matoků, Křováků a 

Hottentotů aj. Nelze též zcela jednoznačně přijmout zda jsou ve správně podobě uváděny v jeho 

cestopise i názvy míst a osad zmíněného kmene Mašukulumbů – nyní Illů.

Holub zásadně používá i společenské hierarchie afrických kmenů z oblastí, které navštívil dle 

evropské struktury společnosti. Pohlaváry jednotlivých kmenů nazývá králem, panovníky…aj.

Přestože zastávali  funkci  vládců – náčelníků.  Dopustil  se  i  některých omylů  zaměřených na 

africkou faunu, zvláště pokud se týká života a projevů chování afrických šelem, např. lvů.

Jistě nebyl Emil Holub ve své době jediným cestovatelem putujícím po území jižní a střední 

Afriky, ovšem v českém a moravském prostředí patřil k průkopníkům. Africké cesty sice podnikli 

již  před  ním někteří  příslušníci  šlechty nebo církevních  řádů.  Nikdo z nich  však  se  v takovém 

rozsahu nepodílel na přiblížení tehdejšího afrického prostředí – živého i neživého, veřejnosti. Lidé 

všech věkových kategorií – od dětí národních škol až po seniory měli možnost si přečíst Holubovo 

líčení  cesty  po  jižní  Africe,  zúčastnit  se  poznávání  obyvatel  z řad  bílých  farmářů  –  např. 

v Svobodném oranžském státě, ale i v té části jižní Afriky patřící Anglii. Také byl přítomen krátce 

po zahájení  těžby drahokamů života  a  pracovních aktivit  na tzv.  diamantových polích a  poznal 

centra této důlní aktivity – Kimberley, Bulfontein aj. Působil totiž tam několik let jako lékař v této 

části Afriky.

U cestopisů,  které  z hlediska  Rakouska-Uherska,  měli  poddaní  jeho  císařského veličenstva  , 

k dispozici bylo výhodou, že je mohli číst jak Češi a česky mluvící obyvatelé, tak Němci a němčinu 

ovládající  poddaní  Franze  Josefa  I.,  ale  později  i  Maďaři  (do  maďarštiny  byl  přeložen  až  2. 

Holubův  cestopis).  Možná,  že  je  pro  objektivitu  nutné  uvést,  že  E.Holub,  vzhledem  k svému 

dlouholetému  pobytu  v Africe  a  později  ve  Vídni,  Anglii,  USA aj.  měl  jisté  potíže  s českým 

jazykem a především jeho pravopisem. Nakladatel Otto a dr. Holub věc vyřešili, že se na přípravě 

 vydání cestopisů E.H. podílel, můžeme říci, jazykový poradce. Některé části jeho cestopisů byly 



sice obsahově zajímavé, ale jazykově nepříliš „pružné“ . Výhodou se stala i skutečnost, že cestopisy 

nejprve  vycházely v sešitové  podobě.  A tak  byly přístupné  pro  veřejnost  i  po  stránce  finanční. 

Čtenáři,  zájemci  a  příznivci  o  Holubovy informace  o  Africe  nemuseli  jednorázově  vydat  větší 

finanční částku na nákup jeho cestopisů.

Holub  vytvořil  nejen  důležitý  odborný  přínos  pro  poznávání  Afriky,  ale  především  získal 

rozsáhlé a kvalitní africké sbírky jak přírodovědné, tak etnografické, které též představil tehdejší 

společnosti na svých výstavách – v Praze (r.1875), Vídni r. 1891 (v prostorách výstavního centra ve 

vídeňské  Rotundě)  a  v Praze  (r.1892).  Rozhodně  však  byl  průkopníkem  v popularizaci  údajů, 

poznatků  a  informací  o  africkém  kontinentu,  či  spíše  o  jeho  jižní  části,  a  to  především 

prostřednictvím svých cestopisů.  Tyto  knihy byly vyhledávány mnoha lidmi  různých věkových 

skupin.  Mnohé  z nich  podnítily  k rozhodnutí,  že  se  sami  stanou  cestovateli.(B.Machulka, 

Štorch,V.A. Frič,aj.) Jistě značnou měrou přispěl i k rozšíření znalostí o Africe i u školních dětí. 

kterým také  přednášel  a  poskytoval  dary  v podobě  ukázek  africké  zvířeny,  ptactva,  brouků  aj. 

příslušníků tamní fauny a hmyzu pro sbírky škol v místech, které na svých přednáškách navštívil.

Závěr

Holub  pomohl  tehdejší  společnosti  seznámit  se  „v prostředí  domova  se  vzdálenými  zeměmi 

místy  –  přístavy,  cestami řekami,  horskými  masivy  bohatou  africkou  vegetací  i  prostředím 

polopouští.

Přes problémy, které měl s některými svými vrstevníky –např. v podobě odmítnutí většiny jeho 

darů tehdejšímu Muzeu království českého, útokům na jeho vlastenectví, spory o jeho další aktivity, 

ze strany české společnosti, které v Holubovi viděla příliš se zvýrazňující osobnost, překonávající 

tehdejší  vrstevníky,  byl  Holub  jistě  statečným  a  vzdělaným  průkopníkem  přiblížení  Afriky, 

z různých  přístupových  hledisek,  pro  tehdejší  společnost,  bez  ohledu  na  národnost,  vzdělání  i 

hierarchické zařazení.

Zájem o cesty a přínos k poznání jižní Afriky E.Holuba pokračuje i nadále, tedy i v současnosti, 

v podobě výstav, konferencí, článků, přednášek a pořadů v ČR a ČTV- Např. v roce 2005 natočila 

ČT pořad „Po stopách Emila Holuba“ kde v rolích moderátorů vystoupili Milan Šteindler a David 

Vávra.  Velvyslanectví  ČR v Harare v Zimbabwe uspořádalo na počátku 21.  století  několik  akcí 

věnovaných E.Holubovi a jeho výpravám- včetně odhalení sochy E.Holuba v městě Livingstone 

v Zambii, ale i výstavy –např. putovní výstavu o E.Holubovi a jeho výpravách, též dalších aktivit – 

článků, reedice jeho dalších publikací věnovaných Africe.  Nedávno (v r.  2007) se uskutečnila  i 

výstava věnovaná africkým výpravám E.Holuba v prostorách senátu České republiky k příležitosti 



50.  výročí  úmrtí  jeho manželky a  účastnice druhé výpravy E.Holuba Růženy Holubové – Hof, 

Případně v Popradském muzeu na Slovensku.



Marek Timko

Čítanie ako metafora interpretácie skutočnosti

Abstrakt

Autor  v  príspevku poukazuje  na možné chápanie "čítania" ako metafory (nielen filozofickej)  

interpretácie skutočnosti. Všíma si dôsledky galileovsko-newtonovskej paradigmy pri interpretácii  

prírody ako "knihy písanej jazykom matematiky".  Z pohľadu evolučnej gnozeológie si  všíma tri  

čítania skutočnosti (genetické, epigenetické, pojmové) a z pozície evolučnej ontológie interpretuje  

čítanie  (textu)  ako  pohyb  od  pasívneho  sociokultúrneho  genómu  k  aktívnemu  sociokultúrneho  

genómu.

Abstract

The author of the article points out one of the possible understandings of reading as a metaphor  

- not just philosophical - of reality interpretation. He pays attention to the consequences of the 

galileo-newtonian  paradigm  that  interprets  nature  as  a  book  written  in  the  language  of  

mathematics.  From  the  viewpoint  of  evolutionary  gnoseology  he  refers  to  three  categories  of  

reading  (genetic,  epigenetic  and  conceptual).Considering  evolutionary  ontology  standpoint  he  

interprets reading as a motion from the passive towards the active sociocultural genome.

0. Metafory, ktorými žijeme...

Metafora sa tradične charakterizuje ako obrazné pomenovanie a väčšina ľudí ju chápe ako súčasť 

umeleckej komunikácie (poézie, prózy). Ako však ukazujú poznatky kognitívnej lingvistiky (v tejto 

súvislosti sa odvolávame najmä na teoretické práce lingvistov G. Lakoffa a M. Johnsona), metafora 

sa využíva nielen v bežnej každodennej komunikácii, verbálnej či písanej, ale i v našom pojmovom 

myslení.  Metafora sa teda nespája iba s  jazykom, slovom, vetou či  textom, ale i  so samotným 

pojmom, s mentálnou entitou. „Pokiaľ je pravdivý predpoklad, že náš pojmový systém je do značnej  

miery metaforický,  potom bude spôsob, ako myslíme,  čo prežívame a čo každý deň robíme, do  

značnej miery záležitosťou metafory“ (Lakoff – Johnson 2002, 15).

S  filozofickou  interpretáciou  metafory,  ako  s  bytostnou  podstatou  ľudskej  reči,  ľudského 

myslenia  a  ľudskej  skúsenosti,  sa  môžeme  stretnúť  i  v  prácach  nemeckého  filozofa  Hansa 

Blumenberga. Blumenberg je autorom koncepcie metaforológie (filozofie metafory), v rámci ktorej 

považuje  metaforu  za  prostriedok  výrazu  myslenia.  Metafora  je  preňho  „podstatným  a 

nepominuteľným  prostriedkom  filozofického  nahliadnutia,  názoru,  vedenia  a  poznania.  Keďže 

pôsobí  na sémantické štruktúry,  je  metafora schopná meniť  naše vedomie“  (Horyna 2007,  33). 



Používaním metafor sa ľudia snažia o istý odstup od absolútna, teda od toho, čo ich prekračuje, čo 

je  nedosiahnuteľné  a  čo  môže u  človeka  vyvolávať  existenciálnu  úzkosť  (napríklad  konečnosť 

ľudského života). Metafory, ktoré majú takúto „terapeutickú funkciu“, označuje Blumenberg ako 

absolútne  metafory (na  rozdiel  od  metafor  rudimentárnych,  ktoré  ešte  môžu  byť  nahradené 

pojmom.  Viď  Nida-Rümelin  2001,  84).  Prostredníctvom  absolútnych  metafor  sa  človek  snaží 

zodpovedať na otázky, na ktoré veda nedokáže nájsť uspokojivú odpoveď, pretože významy týchto 

odpovedí nie sú vyjadriteľné pojmovým, exaktným a objektivizujúcim jazykom vedy.

Metafory  teda  predstavujú  vyslovene  ľudskú  skutočnosť,  sú  súčasťou  bytostne  ľudskej 

skúsenosti so svetom, tak s iným či inými, ako aj so sebou samým. Je dôležité si však uvedomiť, že 

význam metafory nie je univerzálny či absolútny, ako produkt kultúry je závislý na sociokultúrnom 

kontexte.  Význam má  „intencionálny“  charakter  v  tom zmysle,  že  je  vždycky  významom pre 

niekoho.

Na záver tejto úvodnej, „metodologickej“ časti ešte pár slov o texte a kontexte. Pod pojmom text 

(z lat.  textere  =  tkať)  sa  v  bežnom  význame  rozumie  záznam  sociokultúrnej  informácie 

prostredníctvom  písma  (grafém).  V  širšom,  metaforickom  význame,  však  za  text  môžeme 

považovať nielen akýkoľvek umelecký artefakt (so svojím významom), ale aj výsledok interpretácie 

neartificiálnu skutočnosť prostredníctvom znaku. Teda všetko, čo je „predmetom“ interpretácie, čo 

má istý  význam a  čo  má  znakovú povahu.  Za  text  môžeme považovať  aj  pojmovú (jazykovú, 

myšlienkovú a pod.) interpretáciu samotnej reality, za čítanie potom proces hľadania a nachádzania 

významu  a  zmyslu  tejto  interpretácie  skutočnosti  (interpretácia  reality  sa  –  na  rozdiel  od 

interpretácie literárneho či umeleckého textu – nemusí odohrávať na vedomej úrovni). Je zrejmé, že 

takéto čítanie reality – ktoré by sme mohli chápať aj ako proces poznávací – bude vo väčšej či 

menšej miere odlišné od čítania literárneho textu, keďže sa realizuje nielen prenosom sociokultúrnej 

informácie, ale aj prenosom informácie prirodzenej, biologickej (genetickej či epigenetickej).

Význam textu však nie je významom samým o sebe. To, čo význam určuje i dotvára je kontext (z 

lat.  contextus =  spojenie,  súvislosť).  Tá  istá  informácia  môže  nadobúdať  rozličné  významy  v 

závislosti  na  kontexte.  Význam textu  je  určovaný  kontextom,  keďže  „kontext  zahŕňa  jazykové 

pravidlá (či  pravidlá  poznávania  –  pozn.  M.  T.),  situáciu,  v ktorej  sa  nachádza autor (pričom 

autorom textu môže byť aj neosobný tvorca, napr. prirodzená či sociokultúrna evolúcia – pozn. M. 

T.) i čitateľ, a všetko ostatné, čo môže byť za určitých okolností relevantné. Pokiaľ však povieme, že  

význam je ohraničený kontextom, musíme tiež dodať, že kontext je bez hraníc: nie je možné vopred  

určiť, čo by sa mohlo považovať za relevantné; aké rozšírenie kontextu by bolo schopné privodiť  

posun v tom, čo považujeme za význam textu. Význam je ohraničený kontextom, ale kontext je bez  

hraníc“  (Culler  2002,  76).  Kontext  teda  môžeme  v  širšom,  metaforickom zmysle  chápať  ako 



prostredie, v ktorom sa text vytvára, v ktorom sa realizuje informačný prenos ako aj sémantický 

proces a ktorý priamo (či nepriamo) ovplyvňuje samotný význam textu.

V nasledujúcich častiach si predstavíme tri metafory čítania ako interpretácie skutočnosti. Prvá 

metafora  vychádza  z  novovekej  galileovsko-newtonovskej  paradigmy  vedeckého  poznania  a 

popisuje  prírodu ako knihu  písanú jazykom matematiky;  druhá  metafora  vychádza  z  evolučnej 

gnozeológie, pričom rozlišuje tri spôsoby čítania skutočnosti (genetický, epigenetický a pojmový); 

tretia sa snaží z evolučnoontologickej optiky vnímať duchovnú kultúru ako sociokultúrny genóm.

1. metafora – príroda ako kniha, skutočnosť ako matematický text

„Veľká kniha prírody leží pred nami otvorená. Aby sme ju mohli čítať, potrebujeme matematiku,  

pretože je písaná matematickým jazykom“ (Galileo Galilei).

Týmto Galileiho metaforickým vyjadrením môžeme v skratke, ale pregnantne, charakterizovať 

celú novovekú galileovsko-newtonovskú paradigmu vedeckého poznania či racionálnej a exaktnej  

interpretácie  skutočnosti  (túto  paradigmu  je  možné  charakterizovať  takými  pojmami  ako  je 

mechanicizmus, kvanititativizmus, subjekt-objektový vzťah človeka a skutočnosti, redukcionizmus 

či  kartezianizmus).  Význam  matematiky  (a  geometrie)  pre  popis,  vysvetlenie  a  pochopenie 

skutočnosti sa síce uznával už v antickej filozofii (napríklad u pytagorovcov či u Platóna), avšak 

staroveké čítanie kozmu (a všetkého, čo vzniká prirodzene – teda prírody v najširšom význame) ešte 

nemalo exploatívny charakter. Teoretické poznanie malo hodnotu samo o sebe a neuplatňovalo sa v 

praktických aplikáciách. Je známe, že starí Gréci, na rozdiel napríklad od Rímanov, v súvislosti s 

teoretickým poznaním „programovo odmietali akékoľvek kontakty s praktickými aktivitami, ktoré 

by, podľa ich presvedčenia, mohli intelektuálne úsilie iba znehodnotiť“ (Fajkus 2005, 19-20).

V období novoveku je už situácia ale odlišná. Na rozdiel od antiky sa čítanie „knihy prírody“ 

prostredníctvom  jazyka  matematiky  výrazne  uplatňuje  v  praxi,  dochádza  k  rýchlemu  rozvoju 

vedeckého  poznania  a  technického  pokroku,  ale  zároveň  sa  prehlbuje  antropocentrický  postoj 

človeka ku skutočnosti. Z prírody sa postupne stáva neživý objekt, ktorý má neobmedzene „slúžiť“ 

výlučne ľudským potrebám. Ako v tejto súvislosti  píše český filozof Pavel Floss, človek sa od 

obdobia  novoveku  (približne  od  druhej  polovice  16.  storočia)  svojím  vedeckým  myslením 

„povznáša  nad  hmotný  svet  a  matematicko-mechanistickou  prírodovedou  a  metodicky  prísnou 

racionalistickou filozofiou z neho robí objekt, ktorým môže podľa svojich potrieb manipulovať a  

ktorý môže úplne ovládnuť. Vedenie prestáva byť prostriedkom porozumenia jestvujúceho a stáva sa 

nástrojom ľudského panstva nad prírodou...“ (Floss 1998, 74). Tajomstvo úspechu novovekej vedy 

spočíva aj  v prevedení kvalitatívnych rozdielov (ktorých vnímanie bolo charakteristické tak pre 

starovek,  ako  aj  pre  stredoveké  myslenie)  na  čisto  kvantitatívne  vzťahy.  „‚Ubi  materia,  ibi  



geometria‛ – kde je látka, tam je matematika – hlása Kepler (a neskôr sa k tomuto prístupu prihlási 

aj Galileo Galilei – pozn. M. T.)  a formuluje tak po prvýkrát matematický ideál poznania, ktorý  

predurčil podobu prírodovedy nasledujúceho obdobia“  (Störig 2000, 216). Medzi hlavné príčiny 

novovekého antropocentrizmu môžeme považovať už spomínaný mechanicizmus, kvantitativizmus 

a subjekt-objektový vzťah v procese poznávania a interpretácie reality.

V súčasnosti sa stále jasnejšie ukazuje, okrem iného aj prostredníctvom prehlbujúcej sa globálnej 

ekologickej  krízy,  že  takáto  interpretácia  skutočnosti  zintenzívnila  exploatívny vzťah  človeka k 

prírode a  posilnila  jeho panský a  koristnícky postoj.  „Dnes sa obávame,  že  naša ekonomika a  

technika  vraždí  prírodu.  Pokiaľ  si  uvedomíme,  že  táto  technika  (využívaná  ekonomikou)  stojí  

predovšetkým na kvantitativistickej prírodnej vede, nie je už potom samotná kvantifikácia vo svojom 

základe reifikujúca, a teda nekrofilná a totalitárska?“ (Floss 1998, 72). V súčasnosti tak pred nami 

naliehavo  vyvstávajú  otázky:  Je  kniha  prírody skutočne  písaná  jazykom matematiky?  Alebo je 

matematická interpretácia len jednou, dielčou možnosťou, ako tento text čítať? Sú možné aj iné 

spôsoby čítania než len tie, ktoré využívajú účelovú, parciálnu a druhovo sebecky („genocentricky“) 

zameranú  racionalitu?  Je  vedecko-technické  čítanie  prírody  „lepšie“,  „správnejšie“, 

„relevantnejšie“, než sú čítania, ktoré sa realizujú prostredníctvom mýtov, náboženských predstáv, 

filozofických  koncepcií,  či  pôvodnej,  bezprostrednej  a  autentickej  skúsenosti  človeka?  Aké  sú 

kritéria „správnosti“ či „adekvátnosti“ interpretácie skutočnosti?

Situáciu  súčasnej  ekologickej  krízy  teda  môžeme  vnímať  aj  ako  výsledok  nesprávneho  – 

obmedzeného a redukcionistického – čítania skutočnosti. Túto krízu môžeme vnímať aj ako výzvu 

k zmene,  k možnému obratu  k hľadaniu autentického a neantropocentrického vzťahu človeka a 

prírody. Otázkou zatiaľ ostáva: Je to výzva k možnosti (chcieť) alebo k povinnosti?

2. metafora – 3 typy čítania skutočnosti (evolučnognozeologická optika)

Evolučná gnozeológia (ako to vo svojej koncepcii formuloval J. Šmajs) prichádza s koncepciou 

3 typov čítania (poznávania či interpretácie) skutočnosti:

1. čítanie prebieha na úrovni genetickej. Ide o interpretáciu, ktorá je spoločná všetkým živým 

organizmom – „iba archebaktérie a mitochondrie sa trochu vymykajú z univerzality genetického  

kódu“  (Šmajs  2008a,  192),  o  interpretáciu,  ktorá  sa  realizuje  v rámci  fylogenézy  (vývoja 

biologických druhov) a ktorá sa zapisuje jazykom nukleových kyselín. Abecedu tohto genetického 

jazyka tvoria štyri písmená: adenín, tymín, cytozín a guanín. Pomocou týchto štyroch písmen sa 

vytvára trojrozmerná štruktúra genetickej informácie, známa dvojitá závitnica DNA. Tento „text“ sa 

zapisuje  do  genómu  živého  organizmu,  do  jeho  genetickej  pamäte.  „Písanie“  a  „čítanie“ 

genetického  textu  je  biologicky  fundamentálne,  apriórne  (predchádza  samotnú  existenciu 



organizmu), a zároveň je vysoko objektívne. Ak je čítanie na tejto úrovni neadekvátne a „lajdácke“, 

ak  sa  text  genetickej  informácie  „opisuje“  s  chybami,  potom dochádza  k mutáciám genetickej 

informácie, ktoré síce môžu znamenať text vylepšený – nový text s novým významom predstavuje 

jeho  frekventovanejšie  a  úspešnejšie  šírenie,  vo  väčšine  prípadov  je  však  zmutovaný  text 

nečitateľný a znamená zánik čitateľa (živého organizmu). To, že autor (živý organizmus) potrebuje 

k „písaniu“ (vytváraniu) textu svoj špecifický jazyk, svojim spôsobom potvrdzuje i S. Lem: „... bez 

jazyka nie je možné konštruovať, dokonca ani vtedy, keď je konštruktér neosobný“ (Lem 1995,  

236).

2. čítanie prebieha na úrovni epigenetickej. Toto čítanie (a rovnako i písanie) je aposteriórne, 

uskutočňuje  sa  v rámci  ontogenézy,  od  genetického  textu  sa  odlišuje,  prejavuje  sa  na  úrovni 

fenotypu.  Výsledky  tohto  typu  interpretácie  skutočnosti  sa zapisujú  do  neuronálnej  pamäte  (u 

organizmov,  ktoré  neuronálnu  pamäť majú).  Táto úroveň interpretácie  skutočnosti  je  špecifická 

nielen pre každý biologický druh, ale aj pre každý jednotlivý organizmus. Vytvára akýsi vlastný 

vnútorný  obraz  sveta,  vlastný  text  ovplyvnený,  modifikovaný  a  prepisovaný  zmyslovo-

neuronálnym aparátom. Epigenetické čítanie je zároveň oveľa mladšie než genetické – uvádza sa, 

že asi o 3 miliardy rokov – a na rozdiel od genetického čítania nie je prísne informačne predpísané, 

môže byť preto aj o „pružnejšie“ či „voľnejšie“ v závislosti od rôznych kontextov (ekosystémov).    

Je  teda  nielen  „základom  sociálnej  komunikácie  živočíchov,  ale  je  tiež  ich  behaviorálnou  

adaptáciou  na  podmienky  vonkajšieho  prostredia.  (…)  Je  to  čítanie,  ktoré  formuje  konkrétne 

ekosystémy,  a  tým  pomáha  testovať  adekvátnosť  všetkých  druhovo  podmienených  biotických 

konštrukcií, t. j. prísne informačne predpísaných fenotypov“ (Šmajs 2005, 101).

3. typom čítania je čítanie pojmové, teda také, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom etnického 

jazyka, prostredníctvom využitia abstraktných symbolov. Táto úroveň interpretácie skutočnosti je 

síce podmienená predchádzajúcimi dvoma úrovňami, ale nie je spoločná pre všetky živé organizmy. 

Disponuje ňou hlavne človek, pravdepodobne niektoré druhy primátov a v súčasnosti sa uvažuje aj 

nad  tým,  že  i  niektoré  vyššie  živočíchy (napr.  delfíny  či  psy).  U človeka  sa  však  táto  úroveň 

prejavuje najzreteľnejšie. Ľudská skúsenosť – a to tak individuálna, ako aj skupinová – je na tejto 

úrovni  reprezentovaná  etnickým  verbálnym  či  písmom  jazykom,  ide  teda  o veľmi  špecifickú 

a sprostredkovanú interpretáciu skutočnosti.  Zároveň ide o interpretáciu, ktorá „svojím zvláštnym 

sociokultúrnym obsahom umožnila, aby človek zažal a rozvíjal evolúciu kultúry“ (Šmajs 2005, 101). 

Táto úroveň poznávania už teda bezprostredne neslúži  biologickej  (motorickej  či  fyziologickej) 

adaptácii  človeka  na  vonkajšie  prostredie.  Jej  primárnou  úlohou  je  predovšetkým  sociálna 

komunikácia (na to upozorňuje okrem R. Dawkinsa a J. Krebsa i evolučný biológ M. Ridley; pozri: 

Ridley 1999, 271).



Vďaka  tejto  schopnosti  symbolickej  interpretácie  skutočnosti  človek  disponuje  schopnosťou 

vytvárať novú ontickú realitu – kultúru so všetkými jej (nielen) umeleckými artefaktami. Teda i 

schopnosťou písať a čítať texty v tom najužšom význame. Tento typ čítania reality mnohonásobne 

urýchľuje,  zjednodušuje  (no  občas  i  výrazne  komplikuje)  komunikačné  procesy,  čím  výrazne 

stimuluje  sociokultúrnu  evolúciu  (súčasné  poznatky  kultúrnej  antropológie  i  kognitívnych  vied 

potvrdzujú, že  kultúrna evolúcia je prinajmenšom miliónkrát rýchlejšia než evolúcia biologická.“  

Pozri  Kováč  2000,  99).  Ďalšou  z možných  výhod  je,  že  „mutácia“  sociokultúrnej  informácie  

nemusí bezprostredne ohrozovať existenciu jej nositeľa. „Smrť ideí“ je evolučne výhodnejšia, než 

fyzická smrť ich nositeľov.

Na  druhej  strane  je  potrebné  zdôrazniť,  že  čítanie  skutočnosti  prostredníctvom  verbálneho 

etnického jazyka je druhovo zafarbená a sleduje druhovo sebecké ľudské záujmy. Slová, ktorými 

realitu pomenúvame, „postihujú iba časť reálnej štruktúry prírody, predovšetkým vlastnosti, vzťahy  

a algoritmy potrebné pre technologické ovládanie tou ktorou kultúrou“ (Šmajs 2005, 138).

Metaforu jazyka pri popise skutočnosti – na úrovni fyzikálnej, biologickej i kultúrnej – používa v 

knihe  Summa technologiae i S. Lem, ktorý rozlišuje dva typy jazyka:  jazyk konštrukčný a  jazyk 

„rozumejúci“,  interpretačný. Medzi  jazyky  konštrukčné  priradzuje  jazyk  biologický  (tvorený 

abecedou nukleových kyselín). Ako sám píše: „V jazyku plne konštrukčnom sa slovo stáva doslovne  

telom“ (Lem 1995, 230). Etnický (prirodzený) ľudský jazyk považuje za čiastočne interpretačný a 

čiastočne konštrukčný. Čítanie etnickým jazykom interpretuje jazykovú i  mimojazykovú realitu. 

Podľa Lema úplne interpretačný jazyk reálne nikde neexistuje, je však presvedčený, že by ho bolo 

možné umelo vytvoriť  (a  použiť),  napr.  v umelých inteligentných systémoch. Zatiaľ čo kritériá 

„správneho“  čítania  prostredníctvom  prirodzeného  ľudského  jazyka  sú  posudzované  a 

vyhodnocované  pravdivosťou,  kritériami  „správneho“,  adekvátneho  či  efektívneho  čítania 

skutočnosti  prostredníctvom konštrukčného  jazyka  je  samotná  existencia  či  prežitie.  Zatiaľ  čo 

výsledkom nesprávneho čítania – chybnej interpretácie – prostredníctvom etnického jazyka je omyl 

či  nepravda,  výsledkom nesprávneho  čítania  prostredníctvom genetického  (či  v  širšom zmysle 

biologického) jazyka je mutácia, porucha, choroba a smrť. Lem teda považuje adekvátne čítanie 

konštrukčným biologickým jazykom pre  život  fundamentálnejšie  a  dôležitejšie:  „Z dvadsiatich 

aminokyselinových  písmen  vybudovala  príroda  „čistý“  jazyk,  ktorým  –  pokiaľ  k tomu  dostane 

dostatok času – dokáže vyjadriť  nepatrnou zmenou nukleotidových slabík fágy,  vírusy,  baktérie,  

tyranosaurov, termity, kolibríky, lesy aj národy. Tento jazyk, tak dokonale neteoretický, anticipuje  

nielen  podmienky  dna oceánov a horských  vrcholov,  ale  aj  kvantovanie  svetla,  termodynamiku,  

elektrochémiu,  echolokáciu,  hydrostatiku a veľa ďalších vecí,  ktoré zatiaľ ani netušíme. Robí to 

výlučne „prakticky“, pretože všetko len uskutočňuje, bez toho, aby niečomu rozumela, no aj napriek  



tomu, je však jeho nerozumnosť oveľa schopnejšia, než naša múdrosť. (…) Naozaj stojí za to naučiť  

sa takému jazyku, ktorý vytvára filozofov, zatiaľ čo náš len filozofiu“ (Lem 1995, 303).

3. metafora - genóm kultúry (evolučnoontologická optika)

Genóm kultúry je metaforické pomenovanie pre súhrn pravidiel, inštrukcií, inštitúcií a noriem, 

prostredníctvom ktorých  sa  vytvára  a  realizuje  vnútorná  sociokultúrna  informácia  –  duchovná 

kultúra. Evolúcia kultúry (duchovnej i materiálnej) je umožnená, formuje sa a prebieha – podľa 

evolučnej  ontológie  –  vďaka  zmene  a  šíreniu  sociokultúrnej  informácie.  Vývoj  sa  realizuje 

dvojakou stratégiou: buď spôsobom informačne vopred nepredpísaným, alebo spôsobom priamo 

informačne predpísaným.

Podstatou prvého, staršieho a teda i pôvodného, informačne nepredpísaného spôsobu je „opatrné 

zaradenie pomaly rastúcej kultúry ako umelého, na prírode závislého systému do staršieho, širšieho 

a  mocnejšieho  systému prirodzeného“  (Šmajs  2008b,  82).  Pre  túto  etapu  vytvárania  kultúry je 

charakteristická výrazne netechnická orientácia,  pričom v procese evolúcie dochádza k akémusi 

testovaniu vzájomnej  kompatibility medzi kultúrou a prírodou. Relatívne pomalý rozvoj  kultúry 

touto  stratégiou  môže  „vzdialene  pripomínať  vznik  prirodzených  ekosystémov  v  pozemskej 

abiotickej prírode prostredníctvom časovej následnosti“ (Šmajs 2008b, 82).

Podstatou druhého, mladšieho, informačne predpísaného spôsobu formovania kultúry je využitie 

„racionálneho  predjímania  (ľudského  zámeru,  plánu,  projektu,  teoretickej  anticipácie)“, 

prostredníctvom ktorého  človek  vytvára  abiotické  kultúrne  systémy –  nástroje,  stroje,  užitočné 

predmety a stavby – ako „formy vopred informačne inštruované, predpísané“ (Šmajs 2008b, 84). 

Druhý spôsob vytvárania kultúry síce sociokultúrnu evolúciu (v porovnaní s evolúciou biologickou) 

niekoľkonásobne urýchlil, ale jeho protiprírodná orientácia má v súčasnosti – podľa J. Šmajsa – 

veľmi závažné globálne ekologické dôsledky, vedie totiž k „poškodenej a znečistenej planéte, k 

odlesnenej a zbytočne zastavanej krajine, k vyčerpanej pôde, k zjednodušenej a destabilizovanej 

biosfére“ (Šmajs 2008a, 120).

Kultúra,  ako  otvorený  nelineárny  systém,  má  svoju  vlastnú  vnútornú  informáciu  –  tzv. 

sociokultúrny  genóm.  Touto  metaforou J.  Šmajs  označuje  duchovnú kultúru,  teda  isté  pravidlá, 

záväzné  normy,  inštitúcie,  ktorými  ľudia  vytvárajú,  rozvíjajú  a  reprodukujú  sociokultúrnu 

informáciu, ale zaraďuje sem aj vedu, filozofiu, náboženstvo, mýty či umenie. Tento sociokultúrny 

genóm môže existovať v dvoch podobách: 1. ako  aktívny  a 2. ako  pasívny sociokultúrny genóm. 

Aktívny  sociokultúrny  genóm  je  uložený  v  živej  generačnej  pamäti  aktuálne  žijúcich  ľudí. 

Informácia v obsiahnutá sa šíri, replikuje, ale aj mutuje, prostredníctvom procesu imitácie (v rámci 



sociálneho učenia), teda behaviorálne (mimika, gestika, posturika, haptický či taktilný kontakt) či 

verbálnou komunikáciou (etnický pojmový jazyk).

Pasívny sociokultúrny genóm predstavuje spredmetnenú (reifikovanú) sociokultúrnu informáciu 

uloženú v kultúrnych artefaktoch, teda v produktoch vedomej a zámernej ľudskej aktivity, napr. v 

knihách,  na  cd  či  dvd  nosičoch,  ale  zo  širšieho  hľadiska  –  ako  spredmetnené  poznanie  –  v 

akejkoľvek  podobe  materiálnej  kultúry.  Takto  uložená  sociokultúrna  informácia  je  vlastne 

zakonzervovaná a môže tak „prečkať“ v relatívne nezmenenej podobe tak dlho, ako dlho vydrží jej 

materiálny nosič. Svoj význam (či už pôvodný, alebo nový) však takáto informácia nadobúda až v 

procese aktualizácie, teda v procese „čítania“. V podobnom duchu to vyjadril aj J. Cejpek (ktorý 

takúto informáciu označoval ako potenciálnu informáciu): „Skutočnú hodnotu dáva informácii až  

jej konkrétny príjemca potom, čo ju jeho vedomie prijme a spracuje na poznatok“ (Cejpek 1998, 

165).

Je  dôležité  si  uvedomiť,  že  rýchla  hominizácia  a  následne  aj  sapientizácia  človeka  výrazne 

koreluje s rýchlym rozvojom kultúry. Tá je umožnená nielen vďaka aktívnemu sociokultúrnemu 

genómu (sociálne učenie a imitáciu je možné pozorovať aj u viacerých živočíšnych druhov, avšak 

bez vytvorenia novej ontickej vrstvy skutočnosti), ale aj vďaka schopnosti človeka sociokultúrnu 

informáciu  zapisovať  či  „vkladať“  do  materiálneho  nosiča,  ktorého  existencia  môže časovo na 

relatívne dlhú dobu prekračovať existenciu svojho tvorcu, teda vďaka pasívnemu sociokultúrneho 

genómu. Informácie, poznatky či skúsenosti je tak možné „prenášať“, šíriť či replikovať aj mimo 

bezprostredný ľudský kontakt, v rôznom čase a priestore. Klasické čítanie textu (umeleckého či 

odborného)  teda  môžeme  na  základe  tejto  evolučnoontologickej  optiky  vnímať  ako  pohyb  od 

pasívneho  sociokultúrneho  genómu  k  aktívnemu.  Od  knihy  k  zážitku,  od  písma  či  znaku  ku 

kognitívnemu  či  emocionálnemu  stimulu.  Že  je  takéto  čítanie  hodnototvorné,  je  zrejmé  zo 

samotného procesu významotvornosti a rekontextualizácie. A to, že významotvornosť nie je nikdy 

absolútna a dokonalá, ako aj to, že rôzne kontexty sú časovo i priestorovo „tekuté“, je jednou z 

podmienok evolúcie kultúry.
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Jiří Urbanec

Četba českých literátů

Abstrakt

Ačkoliv  spisovatelské  umění  nezávisí  pouze  na  kvantitě  toho,  co  autor  ve  svém mládí  nebo  

v dalším životě přečetl,  přece jen zaměření četby může mít  vliv na další  umělecké směřování u 

většiny spisovatelů. O některých literátech přesně nevíme, co četli, u jiných se výjimečně zachovaly  

osobní neboli příruční knihovny, takže z těchto publikací lze podat obraz jejich zájmů. V referátu je  

mimo jiné zmínka o Oldřichu Šuleřovi,  Vladislavu Vančurovi,  Jaroslavu Vrchlickém a zvláště o 

Petru Bezručovi, jehož knihy jsou uloženy v Památníku Petra Bezruče v Opavě.

Abstract

Although the quality of bookmen work does´t depend on only on their reading during youth,  

surely  influence  of  it  can  be  seen.  It´s  difficult  to  determine  their  interest,  but  sometimes  is  

conserved their personal libraries, which can help to identify it. The article discuss Oldřich Šuleř,  

Vladislav Vančura, Jaroslav Vrchlický, with the main attention to Petr Bezruč, whose own books are 

saved in the Památník Petra Bezruče v Opavě.

Věta „četba českých literátů“ může mít několikerý význam: za prvé by mohlo jít o veřejnou 

produkci, kdy – většinou známý a oblíbený spisovatel – před publikem předčítá své texty, v druhém 

případě z této věty lze vyvodit, že jde o čtenáře, který kromě zahraničních spisovatelů se zajímá 

také o autory české, konečně třetí význam naznačuje pohled na to, co čeští spisovatelé četli, ať už 

ve svém mládí, na cestě za uměleckou slávou, nebo později v dalších letech, zda se zajímali, co a 

jak píší ostatní literáti nebo jak se vyvíjí literatura ve světě.

V dalším výkladu se soustředím na tuto poslední možnost.

V každém případě lze předpokládat, že žádný spisovatel nevyrostl bez čtení knih, aniž bychom 

tím tvrdili,  že teprve po důkladné četbě a hledání vzorů se zrodil  jejich talent.  Sebevětší hltání 

maximálního počtu knih neudělá tvůrce umělecké literatury z toho, kdo k tomu nemá nadání.

A k četbě samotné se v průběhu dějin vyslovil bezpočet velkých osobností, zůstanu jen u Artura 

Schopenhauera,  který  paradoxně  před  množstvím  čtených  knih  dokonce  varoval.  V souboru  O 

spisovatelství  a stylu (vyšlo v Praze 1994, nakladatelství  Hynek) můžeme číst  tyto věty:  „Když 

čteme, myslí za nás někdo jiný a my pouze opakujeme jeho mentální proces. Cítíme citelnou úlevu,  

když začneme číst a přestaneme se zabývat vlastními myšlenkami, jsme totiž během čtení ušetřeni 



myšlenkové práce. Může se ale stát, že člověk, který celé dlouhé hodiny čte a v pauzách se zabývá  

bezmyšlenkovou prací, není později schopen sám myslet. Je to proto, že čím více čteme, tím méně 

stop po sobě zanechává přečtené v naší  mysli,  stejně tak pokud pořád čteme a nad přečteným  

nepřemýšlíme, i pak se z naší mysli opět většina vytratí. Navíc myšlenky na papíře nejsou ničím víc,  

než stopou chodce v písku.“

Mohli  bychom  tyto  radikální  úvahy  přičíst  celkovému  ladění  myslitele,  který  je  nazýván 

filozofem pesimismu. Jistě lze namítnout, že uvědomělý čtenář si dovede vybírat a nečte jen pro 

přenesení  vlastního  životního  pocitu  do  fikčního  světa,  který  se  ho  přímo  nedotýká.  Nicméně 

Schopenhauerova  vyjádření  jsou  nadmíru  výstižná,  i  když  ostře  formulovaná,  a  budiž  mně 

dovoleno,  abych ještě uvedl citát  o aktuálnosti  nebo pomíjivosti  knih:  „Tak jako zemské vrstvy 

uchovávají  v  řadách nad sebou živé bytosti  minulých věků,  tak i  prkna knihoven uchovávají  v  

řadách minulé omyly a jejich výklady, které byly stejně jako ony bytosti svého času velmi živoucí a  

nadělaly spoustu hluku, nyní však stojí před námi ztuhlé a prohlíží si je jen literární paleontolog.“

O řadě spisovatelů byly již napsány životopisné monografie a tam najdeme i zmínky, co četli a 

jak četli. Více se někdy dovídáme až z jejich vlastních memoárů, případně ze vzpomínek přátel. Tak 

zjišťujeme,  že  mladému  Svatopluku  Čechovi  sám otec  četl  Kollára  a  Máchu,  jež  měl  ve  své 

knihovně s bohatým zastoupením romantických básníků, nebo že Eliška Krásnohorská byla známá 

rozsáhlou četbou české i světové literatury, Josef Václav Sládek si oblíbil Byrona a Burnse a Karel 

Čapek četl vše, od černošských pohádek až po modernu – zajímal se také o vědu, měl brožury o 

medicíně, biologii a dalších oborech. 

Protože naše konference se koná v Opavě, v českém Slezsku, nebude na škodu podívat se na to, 

co je zde živé a podnětné. Zastavím se nejprve u spisovatele Oldřicha Šuleře, prozaika a publicisty, 

jenž má na svém kontě již více než třicet knih, s třemi tematickými okruhy, jednak z rodné Ostravy, 

jednak z Jesenicka,  kde  chodil  do  školy ještě  před  válkou,  a  konečně  z Valašska,  z míst  svého 

dospívání a tvůrčích začátků. Podíváme se na jeho rozsáhlou knihu s názvem Třináctá komnata, 

s podtitulem Povídání  o  literatuře  a  tvůrčím  psaní,  vydanou  roku  2007  v nakladatelství  Mladá 

fronta.  Jedna  kapitola  tu  nese  název  Hlubokosklon  knize  a  je  vyznáním obdivu  k zapálenému 

knihovnictví. Mladý Šuleř za války maturoval ve Valašském Meziříčí, v městě někdy nazývaném 

Valašské Athény, a po desítkách dalších let takto se vrací:

„Kdykoliv jdu kolem staré radnice ve městě svého mládí, vzpomenu s potěchou na léta, kdy jsem 

ji pilně navštěvoval. V prvním poschodí této památné budovy totiž byla – a dodnes je – umístěna  

Městská knihovna. Tady, v jediné, v zimě jako v létě vždy přetopené místnosti půjčoval knihy pan 

Wimmer, penzionovaný řídící měšťanky. Ne, on je nepůjčoval, on je se starosvětskou grácií a jako  

projev veliké důvěry předával čtenářům do dočasné úschovy. Vybral vždy s přehledem právě tu, po 



které jsem toužil, ještě se s ní chvíli pomazlil a poobracel ji ze všech stran, než mi ji, zjevně nerad, 

podal.  Přitom,  dumlaje  mezi  stále  vlhkými  rty  troubel  věčně  vyhaslé  dýmky,  zdlouhavě  a  se  

zanícením pohovořil o autorovi a také převyprávěl celý obsah a jak to dopadlo, vlastně mne takto 

připravil  o  čtenářský  zážitek,  ale  tohle  si  ve  svém zahledění  do milované  knihy  (a  on  miloval  

všechny dobré knihy) vůbec nepřipouštěl,  nedal se přerušit a ještě stačil co chvíli přikládat do  

žhnoucích kamínek. Ty chvíle v přetopené malé knihovně, kdy jsme naslouchali starému milovníkovi  

literatury (a pod půjčovním pultem jsme si s Libuškou tiskli zpocené dlaně) mi nevymizí z paměti.  

Láskyplné  vyprávění  pana  řídícího  –  knihovníka  vždy  znovu  vznítilo  mou  fantazii,  že  jsem 

z knihovny spěchal,  už  abych zalezl  do svého koutečku nebo v létě  k řece a pustil  se  do četby!  

Možná to byla první zkušenost, která mne naučila milovat knihu po celý život.“

To bylo vyznání autora, který se hluboce sklání před knihou, ač bychom to Šuleřovi – člověku 

robustního vzhledu se stále překypující energií – ani na první pohled nechtěli věřit. Jsou však i 

spisovatelé, kteří přiznali, že nic nečtou, kromě toho, co sami napsali. Tak se vyslovil ve své době 

básník,  velmi  čtený  prozaik  a  hodně  hraný  dramatik  František  Xaver  Svoboda,  dobrý  znalec 

ženských duší, autor mimořádně rozsáhlého díla. A další nečtou proto, jak řekli, aby si „nezkazili 

svůj styl“.

Pokud jsme nyní uvedli pojem styl, zastavme se ještě u Vladislava Vančury, rodáka z nedalekého 

Háje ve Slezsku a pokřtěného v opavském evangelickém kostele. Dost se diskutuje o tom, zda si 

svůj až nadmíru rozkošatělý sloh, využívající složitých souvětí a nezvyklé slovní zásoby včetně 

zjevných archaismů, vybral uvědoměle jako protiváhu zcivilňujícího vyjadřování po první světové 

válce, nebo je to vliv nedělních hlasitě předčítaných pasáží z Bible kralické, jak bývalo v rodinném 

kruhu evangelíků obvyklé.  Ať už to byl spisovatelský záměr nebo zároveň hluboce zažitý spád 

kralické mluvy v duši mladého Vančury, máme zde nesporně svědectví o tom, že hlasité předčítání 

má značnou působivost.

Při zkoumání, co literáti četli, máme přirozeně možnost podívat se na jejich osobní knihovny, 

pokud se někde zachovaly. Osudy knih (Habent sua fata libelli!) bývají ovšem rozmanité a ne vždy 

příznivé. Nejde jenom o zkázu za válečných událostí, rozkrádání nebo ničení z hlouposti, ale též o 

to,  že  řada  spisovatelů  odkázala  například  své  knihy nějaké  veřejné  bibliotéce  a  tam se  celek 

„rozpustil“ v celém knihovním fondu a navíc se třeba ani nezachoval původní soupis spisovatelova 

daru. Jen výjimečně existuje téměř nenarušená spisovatelova knihovna.

Někde nacházíme v muzejních expozicích tzv. pracovnu, nějaký původní nábytek, psací potřeby 

a obrazy, ovšem bez osobní knihovny – je to třeba pracovna Ignáta Herrmanna v Muzeu východních 

Čech v Hradci Králové, Karla Klostermanna v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, Bohumila 

Hrabala  v Polabském  muzeu  v Nymburce.  Výjimečným  případem  je  elokované  pracoviště 



Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech na Jičínsku, kde jsou od roku 1997 přístupny 

pracovny Elišky Krásnohorské (bez knih) a též Aloise Jiráska, v jehož případě se zde vystavuje asi 

tři tisíce svazků z jeho příruční knihovny. Uceleným komplexem je tu konečně pracovna Jaroslava 

Vrchlického i s jeho knihovnou, v níž je kolem deseti tisíc publikací.

Emil Frída, tedy básník Jaroslav Vrchlický, byl nejen mimořádně plodným a nadaným autorem, 

ale také měl smysl pro pořádek, nejen ve vlastních věcech (takže mohl působit  i  jako tajemník 

českého vysokého učení technického v Praze, jako tajemník komise pro zkoušky středoškolských 

profesorů, sám profesor Karlovy univerzity, člen panské sněmovny ve Vídni aj.). Svou knihovnu, 

kterou  měl  zkatalogizovánu (původní  katalog  se  ovšem ztratil),  odkázal  České akademii  věd a 

umění, nicméně v letech 1922 až 1941 byla v opatrování Veřejné a univerzitní knihovny v Praze. 

Od roku 1976 je deponována na Starých Hradech, kde na přídeští  knih v osmi různých evropských 

jazycích nalezneme básníkovo exlibris,  jednotlivé svazky jsou očíslovány.  Vrchlický nevpisoval 

glosy do těchto publikací, ale své názory a hodnocení psal na volné lístky, jež do knih vkládal.

V závěru  vystoupení  chci  věnovat  detailnější  pozornost  knihovně Vladimíra  Vaška čili  Petra 

Bezruče, opavského rodáka, jenž je pohřben na ústředním hřbitově v Opavě po dlouhém životě, kdy 

působil  jako  úředník  brněnské  nádražní  pošty.  Protože  Památník  Petra  Bezruče  na  nedaleké 

Ostrožné  ulici,  kde  stával  původní  rodný  dům  zničený  na  konci  druhé  světové  války,  je 

univerzálním dědicem básníkovým, je tam uložena také jeho knihovna v počtu přes tři tisíce svazků. 

Pochopitelně  při  několikerém básníkově  stěhování  se  jistě  nezachovalo  všechno,  co  mu  kdysi 

patřilo,  přesto  pohled  i  do  tohoto  celku  ukazuje  Bezruče  jako  vášnivého,  důkladného  a 

uvědomělého čtenáře, se širokými zájmy o celou rozlohu českého písemnictví i literatur světových.

Většinu  knih  četl  několikráte,  v textu  si  věci,  s nimiž  souhlasil,  zatrhával  a  někdy glosoval, 

v případě nesouhlasu psal k určitému místu vykřičník. Často si knihu označil na obalu podle svého 

ohodnocení, římská I byla nejvyšší ocenění, nejhorší IV. Část knih dostával darem od spisovatelů, 

většinou s vřelými dedikacemi, takže v jeho knihovně najdeme například celého Machara, Vrbu, 

Demla,  Nezvala  a  mnoho jiných.  Za všechny zmíněné dedikace uvedeme jen jedno Nezvalovo 

věnování: „Drahému Mistru, geniálnímu básníku, Petru Bezručovi, ze srdce.“

Někdy  autor  Slezských  písní  do  knih  psal  vlastní  verše,  většinou  satirické,  dotýkající  se 

přečteného. Například Nezvalových 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida označil 

sice „I“ a hojně v knize zatrhával,  na důkaz souhlasu s poezií  villonského vyděděnce,  jakým se 

Bezruč v mladších letech cítil,  ale na přídeští  napsal:  „K lapsům. /  Verše krásné,  zoufalé,  /  letí  

zářivými slovy, / Vítězslave Nezvale, / nařni Bobu Davidovi, / aby nestřílel kozlíky / a sa triemal  

gramatiky.“   Takové satirické verše bychom našli  ve více knihách,  uvedeme jen vpisek v knize 

Svatopluka Čecha Písně otroka a jiné básně (1950) u jeho básně Step: „Pokrákoral jste si, starý  



pane, / Gogolovy zalét do říše, / líp však dnes, kdy jiný vítr vane, / palcát zdvihat křepce do výše - /  

či litr pro staré pány?“ Ovšem veršovaná věnování připisovali Bezručovi i sami dárci, například 

Jan Vrba v zaslané  knize Vysoký sníh (1924):  „Za všechny  ty  lístky  z končin  bratrských / a  za 

všechnu lásku, uzavřenou v nich - / z kraje chodského, kde hory také trčí / a za nimi šelma rozvírá  

chřtán vlčí - / Petře Bezruči, / posílám Vám čtení plné náručí.“

Nejprve ovšem Vladimír Vašek četl knihy,  které měl jeho otec, středoškolský pedagog. Bratr 

Ladislav,  píšící  rodinné vzpomínky pod pseudonymem Vít Šedivec,  doložil,  že budoucí světově 

proslulý básník již na gymnáziu četl  v originále Poeovu slavnou báseň Havran s jejím chmurně 

znějícím  refrénem  „nevermore“,  která  nesporně  zapůsobila  na  pozdější  baladickou  tvorbu 

Bezručovu.  Což neslyšíme  zvukosled  Poeův i  v Bezručových refrénech „Maryčka  Magdónova“ 

nebo „Bernard Žár“? Na gymnazistu Vaška měla vliv i ruská literatura, kterou ještě před maturitou 

četl  v původním  jazyce,  byl  to  například  romantik  Lermontov,  jehož  verše  dovedl  ještě  i  po 

desítkách  let  recitovat  zpaměti  a  jehož  vliv,  tzv.  démonismus,  najdeme  právě  v Bezručově 

monumentální básni Já.

Tvůrce Slezských písní vzpomínal, jak při nočních službách na brněnské nádražní poště čítával 

všechny literární časopisy,  které tam byly připraveny k rannímu doručování abonentům. Sám si 

tehdy předplácel i tzv. sešitová vydání světových autorů, Zolu, Arnošta Denise aj.

Neměl příliš v oblibě francouzské básníky, ale četl se zájmem Poláky, orientální autory (Thákur a 

Bhagavadgítá neboli Zpěv vznešeného), skandinávské literáty (Hamsun, Nexö), Němce, například 

ještě jako student obdivoval Lenaua a Heina, nemluvě o Friedrichu Hölderlinovi – příznačně sám 

Bezruč  má  ve  Slezských  písních  báseň  Hölderlin  nad  Neckarem.  Znal  pochopitelně  Goetha 

v originále a do pozdějších českých překladů vepsal i po letech německé znění zpaměti. Z anglické 

literatury to byli zvláště Dickens a Wilde, z americké měl mimořádně blízko k Waltu Whitmanovi, 

do jehož sbírky Stébla trávy v překladu Jaroslava Vrchlického (1906) napsal: „Bohéme, bohéme, /  

tuláku, tuláku, / bratře můj, bratře!“

Z různých důvodů měl Bezruč blízko k antickému světu, v antických reáliích a myšlenkovém 

světě  hledal  paralely  k současnosti,  takže  ve  Slezských  písních  je  mnoho  ohlasů  a  motivů 

vycházejících z tohoto poznání. Byl výrazně ovlivněn řeckou filozofií, jak o tom psal v osmnácti 

letech příteli Jaroslavu Kunzovi: „Moji kamarádi jdou z plesu do plesu, z hospody do hospody – a 

já sedím s dýmkou ve šlafroku doma nad Anaximandrem a Zenonem a fabrikuju či vlastně opravuji  

dle  mínění  autorů  své  nepevné  náhledy,  jichž  rozhodnutí  přenechávám  helenským  filozofům.“  

V Bezručově  knihovně  se  kromě  jiných  zachovalo  dílo  Očistná  píseň  -  O  podstatě  světa  od 

Empedokla z Akragantu, který měl vliv na Zenona. Přírodní filozof Empedokles ovlivnil i římského 

Tita Lucretia Cara – v jeho knize O podstatě světa Bezruč velmi hojně zatrhával (např. verše „Ač 



tedy leckoho žene zevnější síla / a často ho nutí kráčeti nedobrovolně, / ba horempádem ho smýká:  

je v člověčí hrudi / cosi, čemu je dáno se bránit a vzpírat!“

Petr  Bezruč byl  mimořádně vnímavým a důkladným čtenářem, jak jsme ukázali  na několika 

příkladech. Jako by dával za pravdu názorům Schopenhauerovým, jež jsme uvedli na počátku – byl 

čtenářem  uvědomělým,  jenž  se  při  četbě  nepřestane  zabývat  vlastním  myšlením.  Zatrhával, 

glosoval, vpisoval, což je pochopitelně možné jen u knih z osobního vlastnictví.

Čtenářství  je  u  Čechů  tradicí  od  dob  národního  obrození.  Když  národ  za  časů   habsburské 

monarchie nemohl o sobě rozhodovat sám, vzniklo heslo „V práci a vědění je naše spasení“. Na 

českých  vesnicích  nejvýstavnější  budovou  bývala  škola,  často  spojená  s knihovnou,  a  nebylo 

domácnosti, kde by se neuchovávalo aspoň několik knih. Právě z takových kořenů vyrůstali i čeští 

literáti, jimž kniha a četba byla a jistě i dnes je věcí potřebnou a téměř posvátnou.



PROGRAM KONFERENCE KNIHA VE 21. STOLETÍ („SPOLEČNOST A ČETBA“)
OPAVA 4.-5. ÚNORA 2009

 

4. února 2009 
 

9,00 – 9,30 hod. rezence 

9,30 hod. zahájení konference (prof. Ing. M. Konvit, Ph.D.) + hosté (vedoucí ÚBK,

děkan FPF)

 9,45-12,00 hod. jednání konference 

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. „Četba českých literátů“ 

Mgr. Zlata Houšková „Reflexe studijní cesty po nizozemských knihovnách“ 

PhDr. Eva Křivá „Výuka čtení pomocí  speciální dětské literatury v Nizozemském

království“

Mgr. Roman Giebisch, PhD. „Grantové možnosti na regionální úrovni“ 

PhDr. Vincenc Streit „Dr. Emil Holub průkopník cestopisu o Africe a přínos k rozšíření

poznatků o Africe v Rakousku-Uhersku a Evropě“ 

12,00 – 13,00 hod. přestávka na oběd 

13,00 – 17,00 hod. pokračování jednání konference 

PhDr. Jaroslav Císař „GRAND BIBLIO“ 

PhDr. Michal Lorenz „Naše bezpapírová budoucnost: sociální ukotvení papírové a elektronické

knihy“

PhDr. Petr Škyřík „Čtenářské startupy v českém prostředí“ 

PhDr. Pavol Rankov, PhD. „Slovenská verejnosť a čítanie beletrie“ 

Mgr. Kateřina Homolová, PhD. „Dnešní mladí lidé nečtou… Reflexe čtenářství dospívajících

ve výzkumech minulých a současných“ 

PhDr. Lenka Müllerová „Čtenáři a peritexty“ 

PhDr. Michal Lorenz – Bc. Jan Zikuška – Jan Skupa „Alternativní čtení Sněhu Neala

Stephensona dle Y3K“ 

STUDENTSKÁ SEKCE 

Monika Petřeková (ÚBK FPF SU v Opavě) „Library 2.0, levně, rychle, kvalitně …“ 

Bc. Olga Biernátová (KISK FF MU v Brně) „PROJEKT GUERRILLA READERS: každé

knihovně její guerillu!“ 



Diskuse.

19,00 hod. „Vystoupení studentů kulturní dramaturgie a hudební skupiny Norská trojka“ 

19,00 -23,00 hod. „Studentský večer“ (nebo možnost navštívit divadelní představení Slezského

divadla v Opavě – 18,00 hod. – činohra „Romeo a Julie.“)

 

5.února 2009

8,30 -12,00 hod. jednání konference  

PhDr. Jindra Planková, PhD. „Na prahu znalostní společnosti – soudobé změny ve společnosti

a jejich vliv na oblast vědeckých knihoven“ 

PhDr. Darina Janovská „Informačno - veděcké centrum Slovenskej národnej knižnice a ponuka

vzdialeného prístupu k jeho elektronickým knihám“

Ing. Aleš Brožek „České knihovny jako vydavatele beletrie“ 

Doc. PhDr. Milada Písková, CSc. „Proměny tzv. ženské četby ve 21. století“ 

Bc. Jarmila Havelková „Rozvoj dětského čtenářství v Regionální knihovně Karviná“ 

PhDr. Aleš Hrazdil „Katalogizátor a odborný text“

Mgr. Marek Timko „Lektúra alebo Od pasívného sociokultúrneho genómu k aktívnemu“ 

12,00 – 13,00 hod. přestávka na oběd 

13,00 – 16,00 hod. pokračování jednání konference 

PhDr. Františka Vrbenská „Obraz knihovníka v literatuře a filmu a změny této představy

během posledních desetiletí...“ 

PhDr. Libor Martinek, PhD. „Literární kánon polské literatury českého Těšínska“

Dr. Joanna Mielczarek „Nespisovné prvky v současné literatuře - návrat k

předliterární epoše?“

Mgr. Jan Matula „Nové a netradiční možnosti vzdělávání studentů knihovnictví“ 

Mgr. Jana Onderková, PhD. „Kniha a národ na přelomu 19. a 20. století“ 

Mgr. Libuše Foberová „Knihovna jako nekonečný příběh, který se lidé učí číst“ 

 

Diskuse. 

Ukončení konference, vyhlášení tématu na příští rok.
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