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DEVÁTÝ ROČNÍK KONFERENCE KNIHA VE 21. STOLETÍ 
ZAMĚŘENÝ DO BUDOUCNA   
„Knihovna se z prostoru ke čtení proměňuje na společenské centrum s mnohanásobnými 

kompetencemi.”(autoři stavby The Seattle Public Library)  

Ani sníh a špatné povětrnostní podmínky neodradily knihovníky a studenty od účasti na 

dvoudenní konferenci Kniha ve 21. století, která se konala po deváté již tradičně na Slezské 

univerzitě v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakultě Ústavu bohemistiky a knihovnictví 

(15. – 16. února 2012). Do Opavy se sjelo sto šedesát účastníků konference, což je zatím 

nejvyšší počet z předešlých let. Ukázalo se, že budoucnost knihoven knihovnickou komunitu 

velmi zajímá. Program byl šitý na míru nosnému tématu konference „Budoucnost knihoven – 

trendy a směry“ – http://k21.fpf.slu.cz a vznikal v úzké spolupráci se SKIP 10, již tradičním 

spolupořadatelem konference.  S nápadem uspořádat konferenci na téma budoucnost 

knihoven přišla předsedkyně SKIP 10 Jana Galášová a navrhla konferenci rozdělit do čtyř 

hlavních sekcí: Metamorfóza knihy; Role knihoven v celoživotním vzdělávání; Teenager  

a čtení a Studentská sekce. Na konferenci zaznělo celkem devatenáct příspěvků  

renomovaných knihovníků (Vít Richter, Zlata Houšková, Silvie Stasselová, prof. Milan 

Konvit, Helena Gajdušková ad.), za soukromý sektor přijel diskutovat Tomáš Baránek, 

vydavatel eKnih z vydavatelství Jan Melvil Publishing, který nabídl pohled na problematiku 

vydávání eKnih z druhé strany. Potvrdil, že eKnihy mají před sebou velkou budoucnost a že 

ovlivní činnost knihoven, zvláště když vydavatelé eKnih uvažují o tom, že je budou i 

půjčovat. Zazněly velmi zajímavé příspěvky „Virtuální akademie třetího věku v knihovně“; 

„Informační vzdělávání v knihovnách - s přihlédnutím k potřebám sociálně vyloučených 

osob“; „Práce s teenagery v třinecké knihovně“ ad. Studenti představili zajímavé projekty a 

výzkumy, např. „Zelená knihovna“; „Marketing do knihoven“; „Čtenářské charakteristiky 

desetiletých a patnáctiletých dospívajících“; „Děti na internetu – z výsledků EU Kids online“ 

ad. Z konference díky sponzorům - vyškovské firmě Elsyst Engineering a Mikrop Čebín, a.s. - 

vydáme recenzovaný tištěný sborník a elektronickou verzi vystavíme na stránkách 

konference. Z celé konference vyznělo, že knihovny hledají příležitosti a jsou ve střehu. 

Uvědomují si, že budou existovat, pokud je lidé budou potřebovat. Problematika eKnih, 

čteček, digitalizace, multikulturalizmu, sociální nerovnosti občanů, komunitních aktivit, 

nedostatku financí a permanentních změn (mění se filmový, hudební, knižní průmysl ad.) 

knihovny ovlivňuje v jejich podstatě. Knihovny na celém světě řeší stejné problémy: 

nedostatek finančních prostředků, nedostatek uznání ze strany zřizovatelů a nedostatek 

porozumění ze strany uživatelů. Cílenou propagací to mohou změnit. Osobně věřím ve 

skvělou budoucnost knihoven, protože i když ztrácejí dominantní postavení na trhu, mají 

hodnotu, kterou nikdo jiný nedokáže nahradit. Jsou největším odborníkem na krásnou 

literaturu a neznám lepšího propagátora knih a jejich autorů. Umějí identifikovat dokument a 

sbírat, třídit, ukládat, distribuovat a vytvářet informace tak, jako nikdo druhý. Knihovník je 

strážcem brány k poznání. Jak trefně poznamenal Robert Iannello: „Prodávejme knihovnu 

jako zdravou alternativu k „rychlé“ informaci.“ Všem, kteří přispěli ke zdaru konference, 

děkujeme a těšíme se na jubilejní desátý ročník. Libuše Foberová 

(libuse.foberova@fpf.slu.cz)    

 

 

 

 

http://k21.fpf.slu.cz/
mailto:libuse.foberova@fpf.slu.cz
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Tomáš Baránek 
Pan.baranek@gmail.com 

 

EBOOKY, ROK TŘETÍ: POZNÁMKY NAKLADATELE 

Abstrakt: V posledních měsících se v eboocích děje spousta zajímavých událostí. Jako 

nakladatel, který v ČR začal ebooky prodávat už v roce 2010, máme určitou zkušenost, o níž 

se s vámi rádi podělíme. Berte však prosíme následující text jako trochu neucelený a zaujatý 

souhrn poznámek k tématu od subjektu, který se knihami a ebooky živí. 

Klíčová slova: ebooky, čtení knih 

Abstract: In recent months is happening  a lot of interesting events about ebooks.  

As a publisher, who began  to sell ebooks in ČR  in 2010,  have some experience I will share  

with you. But please take the following text as a bit fragmented and biased summary  

of the comments on the subject, which make one living by books and ebooks. 

Key words: ebooks, reading books 

 

Názor pro zahřátí: lidé čtou víc a víc 

V USA se ukázalo, že díky možnosti zvětšit písmo se ke čtení knih vrací velká část starší 

generace, která přestala číst kvůli zhoršení zraku. Podobně se ke knihám díky tzv. cool-

faktoru propracovává armáda dětí – donedávna hráčů počítačových her, kteří dříve knihou 

akorát vypodkládali svoje Nintendo. Potřeba sdílet své čtenářské zážitky dala vzniknout 

několika skvělým sociálním sítím zaměřeným čistě na čtenáře (u nás např. bookfan.eu, venku 

goodreads.com) – a žije to tam jako málokde. 

Intelektuálské žalozpěvy z posledních dvou dekád "že lidi nečtou" a "že kniha umírá" podle 

nás ztrácejí opodstatnění. Jedním z úžasných momentů je, že nejstahovanějšími (bezplatnými) 

knihami v českém iBookstore jsou dlouhodobě knihy Karla Čapka s "R.U.R." z roku 1920  

v čele (Jinak je to špatně naformátovaný ebook – proto tak málo hvězdiček, a samozřejmě 

skvělá nadčasová "sci-fi" – paradoxně o vítězství strojů nad lidmi). 

Je to nejspíše tak, že lidé čtou, lidé čtou čím dál tím víc, ale trochu jinak, než jsme si kdy 

mysleli, že budou číst. Jsme rádi, že žijeme v této převratné době. 

 

My a ebook – jak je děláme 

Připravit ebook z pár let staré knihy je kupodivu neuvěřitelná dřina. Čtenáři očekávají 

vysokou kvalitu, nízkou cenu a uvedení na trh nejlépe souběžně s papírovou verzí knihy.  

To jsou velmi náročné požadavky. Nástroje chybějí, know-how sbíráme po cestě a zatím 

nemáme komu delegovat složitější zadání, takže si ebooky sázíme sami. 

Zatím jsme si prošlapali dvě cesty: 

a) export souboru ve formátu .epub z inDesignu a jeho následné opravování a ladění tak,  

aby byl skutečným a použitelným epubem ve čtečce; 

b) export čistého (či lehce "otagovaného") HTML kódu, který též ještě vyčistíme a vrátíme  

do něj ručně prvky, které exportem zmizely. 

Výhodou postupu a) je, že je rychlejší. Nevýhodou, že se v kódu pak nevyznáme, protože  

"po cestě" se v něm kumulují různé viditelné chyby nebo i jen "skryté" tagy a prvky,  

které zdrojový kód činí nepřehledným. Další dodatečné úpravy či klonování pro další 

platformy jsou pak velmi problematické. 

Výhodou postupu b) je transparentnost, přehlednost a snadná modifikovatelnost pro další 

platformy, bohužel za cenu ruční práce a velkého úsilí. 

Většinou používáme cestu b). 

 

My a ebooky – fakta 

mailto:Pan.baranek@gmail.com
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(aktuální údaje v čase těsně před vydáním sborníku) 

Od listopadu 2010, kdy jsme uvedli na trh první ebook (Jak sbalit ženu 2.0), do dnešního dne 

(27. března 2012) jsme postupně (zhruba v tempu 1 kniha za měsíc) konvertovali a uváděli  

na tento trh i další naše knihy, až jsme došli k číslu 11 (další knihy právě konvertujeme). Jan 

Melvil Publishing není velký nakladatel, ale považujeme to zatím spíše za výhodu. 

Pouze s těmito deseti tituly jsme za toto období skrze platformu Wooky prodali cca 2500 

ebooků. 

V listopadu 2011 jsme "na zkoušku" vstoupili i do Apple iBookstore, kde v tuto chvíli máme 

9 titulů. Dosud (za cca čtyři měsíce) se prodalo 1300 těchto titulů. 

 

Konečně nástroj – iBooksAuthor? Zatím jen na něco. 

Apple si je vědom, že se svým iBookstore co do nabídky titulů zaostává za Amazonem  

a že knihy a učebnice jsou velký byznys, kde zaspat nesmí. V lednu proto věnoval svůj event 

oznámení o svém vstupu do oblasti učebnic – tedy primárně zatím jen v USA. 

Je to nesmírně zajímavé téma, ale my se chceme zaměřit jen na jeden jeho vedlejší aspekt, 

který se dotýká našeho vydávání. Součástí uvedení "učebnicového" projektu je také aplikace 

pro OS X iBooksAuthor pro snadný návrh ebooků ZDARMA. Vaše první dojmy i veřejnosti 

byly nadšené, další hodiny a experimentování a zkoumání však svět tvůrců komerčních 

publikací (případně těch, kteří staré knihy konvertují a vhodné nástroje jim zoufale chybějí) 

zase vrátily na zem. Proč? 

• tento produkt je určený primárně pro vytváření interaktivních (!!) učebnic, nikoli obecně 

pro tvorbu ebooků – tomu odpovídá i omezený výběr šablon, které lze pro knihu 

použít a které lze upravovat jen s velkými omezeními; na možnou "přesazbu" knih 

vysázených např. v inDesignu zapomeňte – musíte začít od základu znovu; 

• knihu vytvořenou Authorem nesmíte šířit za peníze jinak než přes Apple iBookstore; ehm, 

navíc: pokud vám ji Apple schválí; 

• kniha může mít jen jeden formát (rozměr výška x šířka), a to formát displeje iPadu; pokud 

by se tedy například nakladatel rozhodl, že zkusí použít Authora pro převod některé 

své starší knihy, musel by ji jednak upravit do správného poměru stran (což je zejména 

u obrázkových knih problém), změnit její layout a navíc ji přesázet kompletně znovu, 

žádný import (z InDesignu či čeho) neexistuje; 

• ze strany Apple tedy nejde o filantropický krok, ale o podporu tvorby a šíření nových knih  

a učebnic s interaktivními prvky, v nichž se může pokusit mít navrch nad Amazonem. 

Tolik tedy náš "rok s ebooky". Pokud se jim u nás bude nadále takto dařit a trošku si na sebe 

vydělají, zainvestujeme a rozšíříme naše ebooky i do dalších formátů a platforem  

a samozřejmě budeme pracovat na jejich zdokonalení. 

Jan Melvil Publishing 

http://www.melvil.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://events.apple.com.edgesuite.net/1201oihbafvpihboijhpihbasdouhbasv/event/index.html
http://www.melvil.cz/
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Jarmila Burešová 
jarbur@email.cz 

 

INFORMAČNÍ VZDĚLÁNÍ V KNIHOVNÁCH S PŘIHLÉDNUTÍM K POTŘEBÁM 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá přiblížením možných metod a postupů při informačním 

vzdělávání sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených uživatelů v pobočkách 

Knihovny města Ostravy. Problematika se týká především romských uživatelů, kteří na 

základě historického a kulturního vývoje představují odlišnou komunitu se specifickým 

způsobem chování, na jehož základě jsou jako skupina sociálně vyloučeni. 

Klíčová slova: Informační vzdělávání, veřejná knihovna, sociální exkluze, sociální inkluze, 

Romové, Ostrava 

Abstract: The paper discusses possible methods of enhancing information literacy among the 

socially exclued members of Ostrava public library or those who are threatened with social 

exculsion. The main focus of the study is on the Roma users of library. Roma people are often 

subject to social exclusion due to the differences in their historical and cultural background. 

The specific behaviour stemming from these differences often forms basis for their social 

exclusion. 

Key words: information education public library, social exclusion,social inclusion, Roma 

people, Ostrava 

 

Informačním vzděláváním ve veřejných knihovnách  
se mimo jiné zabývá také odborná sekce IVU Sdružení knihoven – Informační vzdělávání 

uživatelů. Činnost je koordinována v pracovních týmech rozdělených podle zaměření a 

souvisejících s věkem uživatelů. Teoretické vymezení informačního vzdělávání spolu 

s praktickými zkušenostmi knihovníků jsou představovány na odborných seminářích  

a konferencích. Jsou předváděny nové modely práce s dětskými uživateli: využití 

digitalizovaných fondů, zpřístupnění fondů prostřednictvím internetu, přesunutí části činnosti 

na web – e-learningové vzdělávání, využívání nových technologií s aplikacemi vhodnými ke 

vzdělávání (tablety, i-pody apod.). Uživatel má být vzděláván, či v lepším případě se chce 

vzdělávat a zjistit a) jak získat informace, b) které z nich jsou důvěryhodnější a které méně,  

c) jak tyto informace může využít, d) zda je závislý pouze na tištěných zdrojích, atd., a proto 

je v knihovně. Náplň činnosti vychází z poznatků práce s běžnými uživateli jakéhokoli věku a 

stupně vzdělání, z jakéhosi ideálního stavu. 

 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace  
je jednou z kulturních paměťových institucí ve více než třísettisícovém městě, která se 

informačnímu vzdělávání ve svém ústředí a šestadvaceti pobočkách věnuje. Slouží téměř 

35 tisícům dospělým čtenářům a 13 tisícům čtenářů do patnácti let. Jak se liší městské části se 

svými obyvateli, ve kterých se pobočky nacházejí, tak se musí lišit nabídka kulturních  

a vzdělávacích akcí. Obzvlášť znatelné je to v místech s vysokou koncentrací sociálně 

vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel, kteří byli soustředěni do lokalit, 

dnes označovaných jako ghetta. Termín ghetto není považován za příliš korektní, nicméně 

není urážlivý a okamžitě poskytuje jednoznačné pochopení situace. Knihovnice z šesti 

poboček v těchto oblastech musí přizpůsobit své jednání a požadavky na čtenáře s ohledem na 

jejich schopnosti. Ty se odvíjejí od jejich původu a je třeba přiznat, že naprostá většina 

znevýhodněných dětí je z romských rodin. Romaňi kereka – Romský kruh je úspěšný projekt, 

uskutečňovaný s finanční podporou německé nadace Hermann-Niermann z Düsseldorfu 

mailto:jarbur@email.cz
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v pobočce KMO ve Vítkovicích. Zde lze také nalézt knižní a časopisecký fond věnovaný 

romství a Romipenu. 

 

Situace Romů v Ostravě 
může být naprosto jednoznačně nazvaná sociální exkluzí – vyloučením, izolací z většinové 

společnosti, omezením přístupu ke kulturnímu a sociálnímu kapitálu společnosti, omezením 

participace na běžném sociálním životě. Netýká se všech Romů, ale občas zasahuje i ty, kteří 

se již v minulosti zařadili do majoritní společnosti. Podle Radostného z Etnologického ústavu 

FF UK sociální exkluze zasahuje skupiny, které se svými charakteristickými rysy odlišují od 

majoritním obyvatelstvem sdílené představy o tom, co a zejména kdo je „normální“. Tato 

odlišnost může být fyzického rázu, avšak poměrně důležitější úlohu sehrává odlišnost kulturní 

(systém hodnot, norem, idejí, životních strategií, jazyka, deklarovaná či přiřčená 

etnicita apod.) (RADOSTNÝ, 2005, 71-80).  

Možnou cestou změny není asimilace, nýbrž sociální inkluze jako vyšší stupeň integrace 

postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a jejích institucí. Počátkem února 

2012 byl zástupci Statutárního města Ostravy zveřejněn dlouhodobý veřejný integrovaný 

program, který si klade za cíl do roku 2020 postupně změnit podmínky soužití sociálně 

vyloučených a majoritní části společnosti v Ostravě. Jak uvádí ve své publikaci „Program 

sociální inkluze Ostrava“ autoři projektu, úspěšná inkluze vyžaduje silnou motivaci 

vyloučené osoby a zpočátku jistou toleranci okolí k tomu, že dotyčný nemá běžné návyky 

většinové společnosti, neovládá dobře její jazyk a fungování institucí. „K nízkým 

vzdělanostním šancím přispívají i sociokulturní a individuálně podmíněné bariéry, mezi něž 

patří například život romských dětí v jinojazyčném prostředí, dále odlišné vnímání hodnoty 

vzdělání ze strany vyloučených romských rodin, což podmiňuje i míru podpory a způsob 

výchovy romských dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí ze strany jejich rodičů, 

postoj dětí ke vzdělání a jejich aspirace k dosažení vyšší vzdělanostní úrovně. Tyto faktory 

významně přispívají k tomu, že se dlouhodobě nedaří zvýšit vzdělanostní úroveň Romů, která 

je zásadní nejen pro zlepšení jejich situace na trhu práce, ale i celkově pro posílení jejich 

pozice v české společnosti a zlepšení standardu životní úrovně.“ (GAVENDA-HOMOLOVÁ-

KARÁSEK, 2011, 31) 

 

Při studiu romské problematiky  
pochopíte, že Romové uplatňují jiné pojetí výchovy, vycházející z historických kořenů  

a kulturních tradic národa „na cestě“, pro který je svoboda a nezávislost prioritou a plánovaná 

budoucnost něčím, co nejsou schopni perspektivně vnímat. Obvykle žijí v širší rodině, kde 

nejvyšší autoritou je nejstarší muž, kde děti jsou dětmi všech, a není důležité, zda jsou bratři 

či bratranci, kde rozdělení se o vše je tak samozřejmé, že není třeba děkovat, kde není třeba 

být osobně zodpovědný, protože rozhodne rodina… Dospělí neumí dobře česky, ale neumí 

ani dobře romsky, a protože po ukončení vlastní školní docházky v mnoha případech je jejich 

jediný kontakt s psaným textem v rámci úředního styku, stávají se sekundárně negramotnými. 

Vzdělávání je bráno jako nutné zlo, četba je vnímána jako cizorodý prvek v jejich životech – 

což potvrzuje fakt, že v romštině neexistovaly výrazy pro školu, učitelku, aktovku, sešit… 

Velký důraz byl mezi Romy kladen na tradice, na vypravěčské schopnosti, na muzikantství, 

ale také na obřady pohansko-křesťanského charakteru, obavy z pověr, duchů a věcí 

záhrobních. Udržovaly se tradice křesťanských svátků, slavily velké svatby, křtiny, pohřby. 

Bohužel, doba přináší změny a přestává platit, že rodiny se postarají o své staré příslušníky 

rodu, o bezbranné, o děti. Tradice mizí, do životů vstupují frustrace z neschopnosti postarat se 

o rodinu, zvýšená kriminalita, drogy, nezájem o bližní. (DANIHELKOVÁ - ŽÁRSKÝ, 2002, 

41) 
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Generalizovat není na místě, nicméně tím, že jsou zmiňováni sociálně vyloučení Romové, 

jsou tímto vymezením postiženi i Romové, jejichž soužití s majoritou je bezproblémové,  

a tudíž nevzniká potřeba se o nich vyjadřovat.  

Výchova i pojetí života Romů nevychází z našich evropských tradic, a to je zřejmě základ 

velké části problémů. Ve většinové společnosti je kladen důraz na jiné hodnoty, život a 

výchova dětí je spatřována v zajištěné budoucnosti, podmíněné vzděláním. Naplnění stejných 

požadavků je automaticky předpokládáno i u romských dětí a dětí ze sociálně vyloučených 

rodin, a pokud se to nedaří, je to pak považováno za oboustranné selhání.  

Koho se daří přivést do knihovny 

Nejčastější cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Děti z běžné populace navštěvují 

mateřské školky. Děti ze sociálně vyloučených komunit přivádějí do knihovny neziskové 

organizace zabývající se výchovou a volnočasovými aktivitami těchto dětí, nař. občanské 

sdružení Jekhetane či Bílý nosorožec. Pravidelnými návštěvníky jsou rovněž děti 

z přípravných tříd okolních základních škol. Veškerá činnost je směřována k upevnění návyku 

navštěvovat knihovnu, vnímat ji jako místo poznání, ale také zábavy, legrace, her a 

nenásilného učení. 1x měsíčně jsou organizovány tematické besedy, spojené s předčítáním, se 

zpěvem, s tancem, s pohybem, s dramatizací příběhu, s hrami a výtvarnými dílnami, s 

prohlížením knih. Děti si zvykají na pravidelnou návštěvu knihovny jako na samozřejmou 

součást svého „školního“ života a vnímají knihy a knihovnu jako něco pozitivního, 

zajímavého. 

Děti základních škol a Církevní základní školy Přemysla Pittra mohou přijít na Lekce 

informační výchovy, které po možné konzultaci s vyučujícími poskytují jednoduché 

seznámení s knihovnou, její funkcí a činnostmi, nabídkou pro uživatele, základními pravidly. 

Součástí je práce na PC, vyhledávání informací, u starších dětí posouzení kvality vyhledané 

informace, také seznámení s www stránkou knihovny, otázky etiky, základy mediální 

výchovy, seznámení s riziky práce na internetu – to vše formou her a soutěží. Téma, 

zpracování a požadavky jsou zadávány s přihlédnutím k věku a úrovni zúčastněných dětí.  

Literární besedy pro ZŠ jsou nabízeny všem ročníkům základních škol, využívány jsou 

obvykle žáky nižšího stupně, sporadicky ještě šestou a sedmou třídou. Při zpracování témat je 

nutné vždy počítat s menší čtenářskou vyspělostí (o gramotnost jde zřídkakdy), nutné vybírat 

knihy určené pro děti o dva, tři roky mladší. Čtení souvislého textu není samozřejmostí ani ve 

čtvrté, páté třídě, a tak je často využíváno „malované čtení“, komiksová zpracování 

klasických příběhů, převyprávěné a bohatě ilustrované příběhy. Rovněž je třeba vycházet 

z faktu, že děti jsou živější, nesoustředěnější, emocionálněji reagují a proto je nutno aktivity 

dělit do krátkých bloků a střídat jejich charakter – i starší děti požádat o převyprávění 

slyšeného textu, doplňování slov, vytleskávání rytmu slov. Ke čtení nejsou žáci motivováni 

ani výběrem  

a prezentací etopedické literatury – možná již problémy drogové závislosti, sexuality, násilí 

řeší v reálném životě a odmítají o nich číst, stejně jako dívky netíhnou k dívčímu románu. 

Plánované aktivity pro děti se daří uskutečňovat ve velké šíři s invencí a nadšením díky 

správné volbě při výběru zaměstnanců (nesmírně se osvědčily absolventky vychovatelství 

pedagogické fakulty Ostravské univerzity), a také se daří opakovaně v rámci dotační politiky 

daných městských obvodů a nadací získávat peníze na rozvoj dalších aktivit. Pak je možné 

pořádat každý týden akce pro děti - výtvarné dílny, kvízy, soutěže, zábavná odpoledne, 

veřejná čtení – senioři čtou dětem, turnaje ve stolních hrách, soutěže v tancích na tanečních 

podložkách, návštěvy Divadla loutek, prázdninové výlety do ZOO či pěší túry do jiné 

pobočky KMO… Ve chvílích odpočinku na sedacích pytlích, polštářích pak děti spřádají další 

nápady, vymýšlí si nové soutěže, ty šikovnější čtou ostatním nahlas. Knihovnice mohou 

pomoci s obsluhou PC, se zvládnutím úkolu do školy – pokud nastane výjimečný okamžik  
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a dítě si na školu vzpomene. Rodiče spolupracují s knihovnou výjimečně, obvykle jednou 

zkontrolují, čím se jejich děti v knihovně baví, ale více se – až na výjimky - neangažují.  

 

Práce se středními školami se přesouvá do studoven a do oddělení pro dospělé uživatele, 

daří se spolupracovat s gymnázii a zavedenými SŠ. Školy neposkytující maturitu, které jsou z  

velké části navštěvovány Romy a dětmi ze sociálně vyloučených rodin, nemají zájem  

a mnohdy ani odvahu se studenty navštěvovat knihovnu. Práce s tímto typem čtenářů z velké 

části končí. 

 

Celoživotní vzdělávání lze uskutečňovat pouze na základě dobrovolnosti, což může být 

naplňováno s majoritou. V knihovnách se pracuje s nezaměstnanými, ale ti nemusejí být 

sociálně vyloučeni. Jsou dočasně znevýhodněni, a proto je této komunitě věnována pozornost, 

jsou nabízeny programy základů práce na PC a podobné aktivity směřující k získání dalších 

dovedností, zvyšujících šance uplatnění na trhu práce. CŽV sociálně vyloučených dospělých 

není totožné s obvyklou definicí, nelze k němu přistupovat stejným způsobem. Ve spolupráci 

s terénními sociálními pracovníky je třeba získat důvěru dané komunity, poskytnout základní 

životní podmínky a jistoty, pak teprve věnovat pozornost odstranění negramotnosti. Po letech 

bude možno nabízet další vzdělávání. 

 

Pohled 2012… vzájemnost a respekt 
Respekt k jinakosti, podpora odlišné kultury, zájem o pochopení těch druhých, snaha  

o začlenění dětí do nabízených aktivit bez nutnosti jejich asimilace, podpora snahy o návrat ke 

kořenům, nevytváření podmínek k pozitivní diskriminaci, výchova k vzájemné toleranci – to 

mohou být jen prázdná hesla, ale také výzvy k možné cestě, na kterou by se mohli vydat 

minoritní obyvatelé s majoritními společně. 

Za předpokladu, že členové majority nebudou mít očekávání, nebudou chtít dostávat a sami 

budou mít dost lásky a porozumění, aby mohli hodně dávat.  
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GEOMETRIA V INFORMAČNEJ VEDE 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá dvoma rozdielnymi vednými disciplínami geometriou  

a informačnou vedou, ktoré priniesli ľudstvu obrovský pokrok. Cieľom príspevku je priniesť 

pohľad na informačnú vedu, resp. niektoré jej časti, z perspektívy zásadne odlišného vedného 

odboru, geometrie a identifikovať jej prienik predovšetkým do teórie informačného 

prieskumu. 

Kľúčové slová: informačná veda, geometria, informačný prieskum 

Abstract: This article deals with two different disciplines: geometry and information science 

that have brought a huge progress to a mankind. The aim of this article is to show  

an information science, and some parts of it respectively, from a point of view of different 

discipline as geometry is, and to identify the penetration of geometry into the theory  

of information retrieval.  

Key words: information science, geometry, information retrieval 

 

Geometria a informačná veda, obe sú vedy, ktoré priniesli ľudstvu obrovský pokrok. 

Geometriu ako vednú disciplínu považujeme za exaktnú vedu, naopak informačná veda je 

spoločenskovedná disciplína, aj keď jej postavenie v systéme vied nie je zatiaľ presne určené. 

Geometria je veda, ktorá sprevádza ľudstvo od jeho začiatkov, informačná veda sa vyvinula 

v ostatných desaťročiach. Príspevok sa nesnaží dávať tieto vedné disciplíny na misky váh. 

Porovnávali by sme neporovnateľné. Cieľom príspevku je priniesť pohľad na informačnú 

vedu, resp. niektoré jej časti, z perspektívy zásadne odlišného vedného odboru geometrie 

a identifikovať jej prienik predovšetkým do teórie informačného prieskumu.  

 

Histórie geometrie 

V histórii geometrie existuje niekoľko dôležitých medzníkov, spomenieme podľa nás 

najdôležitejšie. Prvý – vydanie Euklidových Základov –  znamená medzník v rozvoji 

vedeckého poznania a predstavuje jednu z najhlbších myšlienok matematiky. Jeho obrovský 

význam spočíva najmä v tom, že po prvý raz v histórii ľudského myslenia bol súbor 

poznatkov organizovaný do axiomatickej štruktúry. V roku 1899 predložil nemecký 

matematik David Hilbert (1862 - 1943) axiomatický systém geometrie, ktorý pozostáva z 21 

axióm. Dodajme, že dnes sú už axiomatizované takmer všetky matematické disciplíny.  

Samotná osoba gréckeho mysliteľa Euklida (365 – 300 p.n.l.) je zdrojom poučenia pre 

nasledujúce generácie; legendárny je jeho výrok adresovaný kráľovi Ptolemaiovi I Sotérovi, 

že niet kráľovskej cesty ku geometrii. Podobne legendárny je aj nápis nad Platónskou 

akadémiou: Nevstupuj, kto nepoznáš geometriu, alebo v inom preklade: Nikto negeometrický 

nech nevstupuje! (Vopěnka, 2000). 

Od Euklidových čias až po druhý medzník geometrie, ktorý bude spomenutý neskôr, 

v geometrii nastali obrovské zmeny, za všetky objavy spomeňme aspoň Descartov objav 

príbuznosti geometrie a aritmetiky a Lobačevského prienik za obzor názorného inšpirovaný 

nejasnosťami okolo piateho Euklidovho postulátu o rovnobežkách. Nahromadilo sa mnoho 

poznatkov, ktoré bolo treba utriediť, nájsť pre ne vhodnú štruktúru.  

Definícia geometrie, napriek tomu, že geometria patrí medzi najstaršie vedy, nebola po dlhú 

dobu známa. Za druhý medzník vo vývoji geometrie preto považujeme jej definovanie 

Félixom Kleinom (1849 - 1925), ktorý v roku 1872 ako nastupujúci profesor (vtedy 

dvadsaťtriročný) na Erlangenskej univerzite predniesol prednášku, ktorá mala zásadný vplyv 

na nasledujúci vývoj nielen geometrie, ale celej matematiky. Do dejín vošla pod názvom 

mailto:eva.capkova@mediamatika.sk
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Erlangenský program. Klein porovnával dovtedy známe geometrie (euklidovskú, sférickú, 

Lobačevského...), aby našiel ich spoločný jazyk. Jedinými spoločnými pojmami boli bod 

a transformácia. Z tejto jednoduchej a zároveň geniálnej myšlienky vzišla definícia geometrie 

ako dvojice (M, G), kde M je množina všetkých bodov danej geometrie a G je množina 

všetkých transformácií danej geometrie. Pod pojmom transformácia chápeme „predpis“, ktorý 

každému prvku z nejakej množiny priradí práve jeden prvok tej istej množiny, posunutie, 

otočenie a pod. Týmto objavil univerzálny jazyk a pomocou neho nielenže zorganizoval už 

jestvujúce geometrické teórie, ale programoval štúdium geometrií v tej dobe ešte 

neobjavených; stanovil teda program rozvoja geometrie. (Hejný, 1999) 

Jednou z najdôležitejších disciplín informačnej vedy je informačný prieskum. Tento pojem sa 

v odbornej knižničnej a informačnej vede používa na označenie disciplíny obsahujúcej 

metódy a techniky vyhľadávania záznamov o dokumentoch (informáciách) zodpovedajúcich 

sformulovanej požiadavke používateľa prostredníctvom výpočtovej techniky s využitím celého 

spektra informačných jazykov reprezentujúcich obsah dokumentov. (Steinerová, 1996).  

 

Zhluková analýza 

Prienik geometrie do teórie informačného prieskumu sme identifikovali v troch rôznych 

oblastiach: v metóde, ktorú využíva informačný prieskum – zhlukovej analýze, v jednom 

z modelov informačného prieskumu – vo vektorovom modeli informačného prieskumu 

a nakoniec v celej teórii informačného prieskumu. 

Zhluková analýza je efektívna metóda, ktorá umožňuje riešiť predovšetkým klasifikačné 

problémy získavania informácií z množiny dát. Má široké uplatnenie nielen v informačnom 

prieskume, ale všade tam, kde máme k dispozícii súbor veľkého počtu dát a hľadáme medzi 

nimi isté súvislosti. (Kriška, 2007) 

Geometrická podstata tejto metódy je krásne jednoduchá: podobnosť medzi jednotlivými 

objektmi je definovaná ako „obyčajná“ euklidovská vzdialenosť. Preto je nevyhnutné, aby sa 

pre objekty, pre ktoré chceme vykonať zhlukovú analýzu, dala takáto vzdialenosť vypočítať: 

príkladom môžu byť mestá v rámci nejakej lokality, kde predpokladáme, že ich vzdialenosť 

poznáme, alebo môžeme objekty určené na zhlukovú analýzu reprezentovať pomocou 

usporiadanej n-tice prvkov, t.j. bodov v n-rozmernom metrickom priestore.  

Vektorový model patrí k jednému z najpoužívanejších modelov v informačnom prieskume. 

Mohli by sme ho zaradiť k tým modelom, ktoré využívajú matematický aparát na opis 

objektov a procesov informačného priestoru. Treba však zdôrazniť, že tento model 

predpokladá, že objekty v báze dát sa dajú jednoznačne reprezentovať ako prvky vektorového 

priestoru, t.j. že každému objektu vieme priradiť usporiadanú n-ticu reálnych čísel (vektor). 

(Salton, 1975) 

Vzájomná podobnosť dokumentov alebo dokumentu a dopytu sa zistí metódou, ktorá sa 

v literatúre nazýva kosínusová korelácia vektorov. Geometrickou interpretáciou podobnosti 

dvoch dokumentov teraz nie je vzdialenosť, tak ako tomu bolo pri zhlukovej analýze, ale 

veľkosť uhla dvoch vektorov, presnejšie povedané kosínus uhla dvoch vektorov. Treba dodať, 

že dokumenty sú v tomto prípade prvkami n-rozmerného vektorového priestoru, v ktorom je 

definovaný skalárny súčin, ktorý nám umožní merať veľkosť uhla dvoch vektorov. (Manning-

Raghavan-Schutze, 2008) 

 

Základné prístupy k informačnému prieskumu 

Van Rijsbergen v monografii Geometria informačného prieskumu (2004) predstavuje spojenie 

troch, podľa neho základných prístupov k informačnému prieskumu: logického, 

pravdepodobnostného a vektorového do jedného matematického rámca, pričom využíva 

všeobecné princípy kvantovej mechaniky. Použitie tohto rámca mu umožňuje prezentovať 

novú teóriu pre základy informačného prieskumu.  
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Rijsbergenovým zámerom nebolo špecifikovať nový model informačného prieskumu, ale 

použiť kvantovú mechaniku ako nástroj na pochopenie toho, ako sa dá skombinovať 

pravdepodobnosť, logika a vektorové priestory do jedného formalizmu. Priznáva, že dosiaľ 

sme nepoznali spôsob, akým by sme mohli formálne, alebo pomocou teoretických termínov 

opísať interakciu používateľa s prieskumovým informačným systémom. Myslí si však, že 

potrebujeme novú paradigmu, a to paradigmu kvantovej mechaniky. Ako dôvod, prečo 

potrebujeme nový formalizmus a novú teóriu, uvádza, že nie je možné vytvárať predpovede 

o systéme, ak nebudeme znať jeho štruktúru.  

Podobnosť informačného prieskumu a kvantovej mechaniky vidí v tom, že v oboch vedách 

nie sme si istí, akým spôsobom opísať veci, či už sú reálne alebo umelo vytvorené. 

V kvantovej mechanike máme problém s meraním; nevieme, ako modelovať výsledok 

pozorovaní, ktorý vzišiel z interakcie merateľnej fyzikálnej veličiny (observable) s „kúskom 

reality“. V informačnom prieskume čelíme rovnakému problému, keď sa pokúšame 

modelovať interakciu používateľa s dokumentom.  

Prináša iný pohľad na dokument; dokument nechápe ako množinu slov, ale niečo o mnoho 

viac: ako množinu ideí, množinu konceptov, príbeh, atď, inými slovami ako veľmi abstraktný, 

fiktívny objekt. V kvantovej mechanike je stavový vektor objekt, ktorý zahŕňa všetky možné 

výsledky potenciálnych stavov; stavový vektor reprezentujúci dokument bude objekt, ktorý 

zahŕňa odpovede na všetky možné dotazy. Dokumenty potom vytvoria súbor, pričom každý 

dokument v ňom je reprezentovaný vysoko abstraktným objektom, nazývaným stavový 

vektor. Tieto abstraktné objekty musia žiť v nejakom priestore (v informačnom priestore) 

a nie je veľkým prekvapením, že je to vektorový priestor, avšak nekonečnorozmerný 

vektorový priestor (vektorový priestor, ktorého dimenzia je nekonečná) - Hilbertov priestor.  

Ďalej sa autor zaoberá tým, akým spôsobom môže byť relevancia začlenená do kontextu 

informačného priestoru a objasňuje svoj prístup k tomuto pojmu. Relevancia podľa 

Rijsbergena sa podobne ako informácia ukázala byť „záludným“ pojmom. Tradične sa 

relevancia objektu posudzuje vzhľadom na používateľovu informačnú potrebu, tým pádom sa 

používateľ stáva rozhodujúcim arbitrom relevancie. Relevancia je preto subjektívnym 

pojmom a relevancia daného dokumentu sa môže meniť v závislosti od rôznych používateľov. 

Aj keď dvaja používatelia zadajú rovnaký dotaz do prieskumového informačného systému, 

ich hodnotenie relevancie  dokumentov môže byť rozdielne. Dokonca relevancia dokumentu 

sa môže meniť aj v prípade jedného používateľa, ak sa zapojí do informačného procesu  

aj jeho interakcia so systémom. Jeden zo spôsobov opisu danej situácie je, že budeme 

predpokladať, že relevancia závisí od stavu používateľa, a ak používateľ získa nové 

informácie, jeho stav sa zmení, čo spôsobí, že dokument považovaný za relevantný po 

interakcii so systémom už za taký považovaný nebude. 

 

Prínos geometrie do informačnej vedy 

Prínos geometrie do informačnej vedy, a nielen tam, vidíme v dvoch rovinách. Prvá rovina, 

technická, spočíva v priamej aplikácií konkrétnych geometrických poznatkov na objekty 

skúmania informačnej vedy (zhluková analýza, vektorový model informačného prieskumu), 

prípadne prevzatie modelov abstraktných geometrických štruktúr na štruktúry, ktorými sa 

zaoberá informačná veda, alebo inak povedané využitie jazyka geometrie (geometria 

informačného prieskumu). Druhá rovina, abstraktnejšia, vychádza z poznania histórie  

a poučenia sa z nej. Myšlienka axiomatizácie, v metaforickom zmysle hľadanie základných 

stavených kameňov, ktoré by boli bezosporné, úplné a nezávislé, a myšlienka hľadania 

spoločných prvkov v obrovskom množstve zdanlivo chaotických informácií sú síce 

myšlienky, ktoré boli uskutočnené v exaktnej vede, domnievame sa však, že sú to myšlienky, 

ktoré majú všeobecnú platnosť. V takomto ponímaní možno hľadanie geometrie nejakého 

objektu chápať aj ako hľadanie jeho vnútornej štruktúry, identifikovanie elementárnych 
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prvkov, z ktorých sa skladá, a vzťahov, ktoré tieto prvky spájajú. Ak je naše hľadanie 

úspešné, objavená geometria nám poskytne zjednodušený pohľad na objekt, nech už je objekt 

akokoľvek zložitý. V prípade, že objavenú štruktúru dokážeme vizualizovať, môže geometria 

slúžiť ako jeden z dôležitých nástrojov informačnej ekológie.  
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MOŽNOSTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ V ČR 

 

Abstrakt: Stejně tak jako v každém vědeckém oboru i oblast knihovnictví a informačního 

vzdělávání se neobejde bez nutnosti celoživotního vzdělávání se. Tato nezbytnost se objevuje  

i ve schválené  Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015.  

Klíčová slova: vzdělávání, e-learning, knihovnické kurzy 

Abstract: As well as in any scientific field, also the library and information education, 

without necessary lifelong learning. This necessity appears in the approved Concept 

Development libraries Republic for 2011 - 2015. 

Key words: education, e-learning, library courses 

Knihovny „jsou přirozenou infrastrukturou vzdělávacího systému v nejširším slova smyslu. 

Jako centra znalostí a informací podporují formální vzdělání všech stupňů a mají významnou 

úlohu v oblasti celoživotního vzdělávaní a učení. Veškerou svou činností se podílejí na 

podpoře a rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, mimořádný je jejich přínos ke 

gramotnosti funkční.“ Knihovny také mají podporovat e-learningové formy vzdělávání a také 

centra neformálního vzdělávání v knihovnách. 

Jinými slovy – knihovníci vzdělávající širokou veřejnost (ať již prostřednictvím nabízených 

knihovnických lekcí, přednášek, besed či lekcí informační gramotnosti vůbec) sami musejí 

být soustavně vzděláváni. 

Jak se uvádí i ve Wikipedii: 

 „Celoživotní vzdělávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje 

vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec 

počátečního vzdělávání.“ 

 Může být realizováno organizovanou formou (formální), prostřednictvím 

individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně, bezděčně (informální).  

Je tedy vzdělávání se pro knihovníky nutností, potřebou nebo jen osobním zájmem? 

A kdo vlastně vzdělává koho?  

Jednak jsou to knihovny, zejména Národní knihovna ČR či krajské knihovny, které se 

formou ať už soustavnou (rekvalikační kurzy, e-learningové kurzy) či jednorázovou 

(přednášky, tématické semináře,  šolení, workshopy) snaží  o tento cíl. 

Dále pak jsou to profesní odborná sdružení – ať už SDRUK – např. prostřednictvím sekce 

IVU (Informační vzdělávání uživatelů); anebo SKIP, který odborně zastřešuje širokou škálu 

různých projektů a aktivit (včetně poznávacích pobytů, stáží). V loňském roce největší počet 

zaměstnanců profesionálních knihoven zasáhl projekt  vzdělávání pracovníků v kultuře UZS. 

Celkem bylo v celé České republice proškoleno přes 1.000 knihovníků. 

V neposlední a neméně důležité řadě jsou to samotné univerzity - UISK FF UK Praha či 

KISK FF MU Brno a Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty 

Slezské univerzity v Opavě. 

Podívejme se podrobněji na jednotlivé formy a metody: 

Co se týká souvislého vzdělávání: 

mailto:a.dilhofova@gmail.com
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Rekvalifikační knihovnické kurzy 
V současné době je v ČR nabízí a provozuje: Národní knihovna ČR v Praze, Národní 

technická knihovna v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě, Vědecká knihovna v Olomouci. Výuka zde probíhá klasickou, frontální 

(či face-to-face) výukou, většinou 1xtýdně, doba trvání je 6-8 měsíců z běžného 

akademického roku. Tyto kurzy jsou akreditovány MŠMT. 

Protože se ale v současné hektické době ukazuje stále větší nutnost šetřit čas a finance, víc  

a víc zájemců se kloní k distanční formě vzdělávání – tzv.  e-learningu. Zejména knihovníci 

z neprofesionálních knihoven, jejichž úvazky jsou velmi malé, často menší než půlúvazky, 

této možnosti využívají. Studují ve svém volném čase, nejsou diskriminováni mnohde 

špatnou dopravní dostupností do spádové a nejbližší krajské knihovny. Mnohdy jsou to ženy 

na mateřské, případně rodičovské dovolené, zájemci staršího věku anebo osoby s jiným 

hlavním zaměstnáním. Zaměstnavatelé si tuto formu také chválí – zájemci nemusejí tak často 

absentovat v knihovnách (není třeba zajišťovat za ně služby, upravovat otevírací dobu apod.). 

E-learningové kurzy pro knihovníky  lze najít téměř uceleně na webové stránce s názvem 

„Kurzy knihovna.cz“ http://kurzy.knihovna.cz/ . Toto webové rozhraní zaštiťuje Kabinet 

informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně, je sdíleno v prostředí Moodle. Celý portál 

knihovna.cz vznikl díky finanční podpoře VISK 3 2011, MK ČR. 

Zde je široký tématický rozptyl – ať dnes již široce rozšířené „Knihovnické minimum“ 

(kolektivní dílo MSVK Ostrava), obdobný začínající knihovnický „Kurz MZK“ anebo další 

možnosti, jako např.:  Angličtina pro knihovníky: E-lka, Pokročilá angličtina, Kurz práce  

s informacemi, Základy výzkumů v knihovnách, Kurz projektového managementu, Autorské 

právo nejen pro knihovny atd. 

Dalším bohatým zdrojem je Kurz akvizice  či katalogizace, (obojí autorský kolektiv Národní 

knihovny ČR v Praze) : http://dlk.cuni.cz/ , sdíleno na Moodlu  Univerzity Karlovy v Praze. 

Z jednorázových aktivit jsou to již zmíněné tématické semináře, školení, workshopy anebo 

odborné konference, jako např. seminář akvizičních pracovníků, Inforum, Konference 

Archivy, knihovny, muzea, Knihovny  současnosti, Kniha ve 21. stol. atd. 

Kde informace o plánovaných akcích sledovat?  Na webových stránkách SKIP - 

http://old.stk.cz/Akce/  či na webových stránkách jednotlivých krajských knihoven, 

prostřednictvím elektronické konference Knihovna atd. 
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MAPA MOŽNÝCH BUDOUCNOSTÍ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN  

 

Abstrakt: Cílem příspěvku je zmapovat světové trendy a směry v knihovnictví, které 

preferují knihovny s vizí. Podívat se na budoucnost veřejných knihoven z různých úhlů 

pohledu, jak ji vidí studenti knihovnictví, vyučující, manažeři knihoven a samotní knihovníci. 

Zaměřit pozornost na renomované odborníky, kteří se vyslovují k budoucnosti knihoven. Za 

pomoci metody kvalitativní sondy a metody používané v prognostice (tvorba možných 

scénářů) vytvořit mapu možných budoucností veřejných knihoven.   

Klíčová slova: kvalitativní sonda, scénář, veřejné knihovny, budoucnost veřejných knihoven, 

knihovnictví, trendy a směry v knihovnictví, mapa možných budoucností veřejných knihoven  

Abstract: This aim of the paper is to map the global trends and directions in librarianship 

which prefer libraries with a vision. See the future of public libraries from different angles, as 

seen librarianship students, teachers, managers of libraries and librarians themselves. To draw 

attention to renowned experts who address to the future of libraries. For qualitative methods 

using probes and methods used in forecasting (creating possible scenarios) to create a map of 

possible future of public libraries. 

Key words: qualitative probe scenario, public libraries, the future of public libraries, 

librarianship, trends and directions in librarianship, map the possible future of public libraries 

 

Úvodem 

Budoucnost se seriózně předpovědět nedá, nedokážeme si představit, jaké skutečnosti ovlivní 

její vývoj. Co si dokážeme představit, je vývoj morálky a lidského chování, protože lidská 

povaha se v čase tolik nemění. (Orwellův román, 1984.)  

Je potřeba analyzovat dění v knihovnách u nás a ve světě, sledovat, kam směřuje společnost, 

příbuzné obory a věřit v intuici, že zvolíme ten správný směr. Měli bychom znát velmi dobře 

minulost a současnost, protože jedině tak dokážeme nejpřesněji odhadnout budoucnost. 

Knihovny zažijí rozmach, ale jen ty, které se přizpůsobí regionu, ve kterém žijí, a svým 

uživatelům. U nás i ve světě se dá sledovat trend výstavby nových moderních knihoven, což 

jen dokazuje, že lidé v jejich budoucnost věří.   

Knihovny sice ztrácejí dominantní postavení na trhu, ale zároveň mají hodnotu, kterou nikdo 

jiný nedokáže nahradit. Jsou největším odborníkem na krásnou literaturu a propagátorem knih 

a jejich autorů. Knihovníci umějí identifikovat dokument a sbírat, třídit, ukládat, distribuovat 

a vytvářet informace tak jako nikdo druhý. Knihovník je strážcem brány k poznání. Jak trefně 

poznamenal Robert Iannello: „Prodávejme knihovnu jako zdravou alternativu  

k „rychlé/vygooglené“ informaci." 

Různých vizí knihovnické budoucnosti existuje hodně: kupříkladu jedna nizozemská 

knihovna roku 2000 oslavovala čtyřicet let své existence tím, že vytvořila projekt několika 

velmi odlišných typů knihoven, jak by podle tvůrců mohly fungovat v roce 2040. Patří mezi 

ně třeba Hormon-Bibliothek (knihovna pro zamilované) nebo Survival-Bibliothek, která 

vychází z toho, že člověk si nejvíce váží toho, oč musí dlouho usilovat, takže toto je typ 

knihovny rozptýlené v krajině, kde čtenáři musí po svých knihách namáhavě pátrat (jako  

v nějaké bojové hře). 

Faktory, které ovlivňují činnost veřejných knihoven, musíme sledovat a analyzovat, promýšlet 

různé varianty vlivu na veřejné knihovnické a informační služby a zejména na lidi, uživatele  

i knihovníky ad. Mezi nejvýznamnější faktory patří masová digitalizace, problematika čteček 

a eKnih, google manie, multikulturalizmus, sociální nerovnost ve společnosti, návrat ke 

komunitním rolím, nedostatek financí a vůbec permanentní změny, kterým knihovny čelí 

mailto:libuse.foberova@fpf.slu.cz
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(mění se hudební, filmový, knižní průmysl apod.). Nejvíce změny ovlivňují řízení knihoven  

a rozhodovací proces manažerů. Ukazuje se, že bez definovaného poslání, jasné vize  

a strategických plánů to nepůjde. Činnosti knihoven se musejí optimalizovat, služby 

rozšiřovat a na snižování rozpočtu reagovat zaváděním efektivity a fundarisingem. Bez analýz 

a výzkumů nejsou změny efektivní. Pro změnu potřebujeme relevantní informace. Celoživotní 

vzdělávání, zejména v oblasti informační gramotnosti, je nutné akreditovat – 

profesionalizovat. Certifikáty kvality nejen služeb, ale i knihovníků dodají knihovnám punc 

profesionality. Veškeré snažení bez implementace marketingu do stylu řízení knihovny je 

marné. Zvláště propagace se ukazuje zásadní. Lidé se musejí o nás a našich službách 

dozvědět. Jedině tak si nás oblíbí a porozumějí nám.    

 

Kvalitativní sonda  

Zajímalo nás, jak vidí budoucnost knihoven studenti studijního programu Informační studia  

a knihovnictví, vyučující, manažeři knihoven a samotní knihovníci. Za tímto účelem jsme 

monitorovali také tisk a hledali odpovědi renomovaných knihovníků. Zjištěné údaje jsme 

zpracovali za pomocí prognostické metody do mapy možných budoucností veřejných 

knihoven. Vytvořili jsme celkem sedm možných scénářů. Až čas ukáže, jak jsme (ne)byli 

blízko. Oslovili jsme celkem sto studentů, deset vyučujících, osm manažerů knihoven a třicet 

knihovníků s dlouholetou praxí (deset a více let). Studenti a vyučující jsou z Ústavu 

bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě, manažeři a knihovníci jsou náhodně vybrání 

z různě velkých veřejných knihoven u nás. Všem respondentům byla položena tato anketní 

otázka: „Jak vidíte budoucnost veřejných knihoven?“ 

V odpovědích jsme hledali shodu, případně významné rozdíly, citujeme ze zajímavých 

odpovědí.  

 

Studenti 

Většina studentů se domnívá, že je nutné inovovat/modernizovat služby knihoven (zejména 

elektronické služby).  

Dále si myslí, že je nutné začlenit knihovny do eProstoru, vytvořit silný portál a platformu 

spolupráce (knihovny musejí „táhnout za jeden provaz“, aby přežily).  

Jedna studentka se vyslovila, že by veřejné knihovny měly nabízet informační služby 

„nezkostnatělým“ způsobem, tj. např. DDS.  

Další studenti se vyslovili, že velkou roli bude v budoucnu hrát osobnost knihovníka 

(pedagog, průvodce světem informací, mentor celoživotního vzdělávání apod.). 

„Čím čtenější, tím lepší kniha. Vybírám si knihy v knihovně podle tohoto vzorce. Pokud stála 

kniha tolika lidem za to, aby si ji přečetli, musí být dobrá. To žádný e-book neumí.“ 

„Knihovnu si představuji jako centrum informací a zábavy. Všechny vědomosti na jednom 

místě (ve stylu archivu).“  

Bylo by úžasné, kdyby lidé říkali: „Mám svého lékaře, právníka a knihovníka.“ 

„Knihovny přežijí jako multikulturní centra.“  

„Knihovnu vidím jako průvodkyni světem informací.“    

 

Manažeři knihoven 

Kniha se připravuje na svoji vlastní technologickou revoluci. Klasická kniha je pojímána jako 

kulturní artefakt (umělecké dílo), nebude proto nahrazena zcela, ale zažije odtučňovací kůru.  

Knihovny, pokud chtějí uspět, musejí nabízet něco navíc. Výhoda - velká část tištěné 

produkce nebude nikdy digitalizována.  

Knihovny musejí nabízet dostatečně dimenzované a kvalitní prostory – zejména studijní 

místa.  

Knihovny musejí více participovat na životu obce/města, tzv. komunitní role knihoven.  
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Knihovníci  

Většina knihovníků si uvědomuje, že je nutné inovovat služby a rozšířit stávající nabídku.  

Dále se domnívají, že záleží na řízení knihovny, aby management pochopil, že je nutné 

změnit pracovní klima tak, aby byl klid na práci a lidé chápali smysl práce. Management by 

měl zejména obstarávat finance, vytvářet kvalitní pracovní podmínky  

a reprezentovat/propagovat knihovnu v místní komunitě. Zejména motivovat zaměstnance, 

aby využívali osobní potenciál při práci.  

Obávají se nedostatku financí, který negativně ovlivní činnost knihoven. Z druhé strany může 

krize přilákat nové potencionální uživatele.  

„Jen na knihovnících bude záležet, jakou image budou knihovny mít a jak bude vnímána 

prestiž knihovnické profese. Vždy záleželo na osobnosti knihovníka, na jeho 

vzdělání,dovednostech a na podmínkách, ve kterých pracuje. Do budoucna bude zásadní umět 

se prodat. Simon Francis uvádí, že existují tři typy knihoven:  

 - ty, co dělají nové věci,  

 - ty, co se dívají na ostatní, jak dělají nové věci a knihovny,  

 - které se diví, co se stalo (a takové mohou být zrušeny).“ 

 

Vyučující knihovnictví  

Adaptace tradiční knihovny na novou situaci může probíhat: 

Zvýšeným důrazem na „lidský rozměr“(odtud transformace knihoven v komunitní centra); 

Provozováním vlastní digitální knihovny nebo umožněním přístupu k takovýmto knihovnám 

– viz model Europeana http://www.europeana.eu/portal/; 

Posílením síťového fenoménu – tradiční knihovny měly mezi sebou vybudovanou síť už  

v době předinternetové (služby MVS, MMVS). S nasazením ICT můžou zvýšit efektivnost 

této sítě (např. služby DDS -document delivery service). 

Předpovědět budoucnost nelze, ale sledovat konkurenci a trendy, mít vizi a jasně definovat 

strategii lze. Platí: Kdo je připraven, není ohrožen.  

Otázkou je budoucí postavení knihoven v "síťově orientované" společnosti a jak vezmou na 

vědomí nová média. Knihovna je médium tradiční a záleží na mnoha okolnostech, jestli 

zůstane pro uživatele moderní a žádoucí.  

„Knihovny budou existovat, pokud je lidé budou potřebovat ke svému životu.“  

 

Monitoring odborného tisku 

„...knihovny by se měly stát třetím oblíbeným místem v životě lidí, kam se rádi vracejí 

(domov, zaměstnání, knihovna). Slovo „uživatel“ je neosobní a žádá si návrat k člověku, 

např. znovu užívat termín čtenář..“ (Landová, H.) 

„…knihovny se budou muset v tomto novém světě umět dobře zorientovat. A tato orientace 

spolu s  loajalitou k uživatelům se stane její hlavní konkurenční výhodou. Protože stávající 

strategické východisko: "my to máme, nikdo jiný to nemá, když to chcete, musíte přijít k 

nám", se rozplyne jako pára nad hrncem. Některé knihovny se změní a některé zaniknou..“ 

(Řehák, T.) 

„. nastane konec „kamenných“ knihoven? Veřejné knihovny nabízejí i elektronické 

dokumenty a vzdálené přístupy do nejrůznějších databází, přesto by se konce „kamenných“ 

knihoven měly více bát specializované knihovny…“ 

„Problém spíše štěpí knihovnickou profesi do dvou různých směrů: knihovník s osobním 

kontaktem se čtenářem a knihovník bez osobního kontaktu s uživatelem. Změnily se 

podmínky přístupu člověka k informacím, je zde domácí internet. Když chceme hovořit  

o změně paradigmatu knihovnictví, jedná se spíše o změnu paradigmatu knihovnického 

vzdělávání.“ (Vlasák, R.) 

http://www.europeana.eu/portal/
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„Pokud dnes internetu něco schází, je to zdravý (kritický) lidský rozum. Internet může být 

něčím víc než pouhou sítí umělé inteligence, může se stát kolektivní inteligencí lidstva. Na 

to potřebuje i arbitra, který bude vybírat, hodnotit, popisovat, propojovat, uchovávat a 

propagovat to nejkvalitnější poznání. Zatím to nikdo nedokázal udělat lépe než knihovníci 

…“(Rankov, P.) 

„..čtečky jsou vynikajícím nástrojem ke čtení a otvírá se před námi etapa možná lepšího  

a kvalitnějšího čtení, než si řada skeptiků myslí. Je to velká šance pro gramotnost a lepší čtení 

po psychické i fyziologické stránce. Knihovny to neohrozí, ale budou uzavírat smlouvy na 

půjčování knih s nakladatelstvími a knihkupectvími. Knihovny a čtečky budou v symbióze. 

Jsme svědky nové technologie, která ovlivní čtenářství a v dobrém slova smyslu i nové role 

knihoven. (Papík, R.) 

 

Zahraniční výzkumy 

Výzkum nakladatelství SPRINGER, 2009:  

Z výzkumu vyplynulo, že nové eBookové licence jsou u uživatelů velmi oblíbené, vede nízká 

cena a vysoká míra pohodlí. Průzkum probíhal mezi univerzitními studenty  

a akademickými pracovníky v USA, Německu, Holandsku, Finsku a Indii. Zjišťovalo se 

povědomí, (ne)užívání a názory na eBooky.   

Výsledek: na trhu zatím není adekvátní nabídka eBooků, ale jedná se o důležitou službu, která 

přiláká do univerzitních knihoven novou klientelu. Tato služba zasáhne všechny typy 

knihoven a zájem o ní poroste zároveň s nabídkou. Několik příštích let bude v oblasti eBooků 

vzrušujícím obdobím.   

 

Další průzkum provedla instituce International City /County Management Association 

(ICMA) 

ICMA na základě průzkumu vytvořila inovační program pro veřejné knihovny – jedná se o 

propojení knihoven s komunitními partnery.  

Stanovili těchto šest hlavních témat: 

1) Knihovna a místní politická reprezentace musejí mít společné priority. 

2) Vybudování partnerství je klíčem k inovacím.  

3) Vůdčí funkce na všech úrovních organizací – policie, rekreační zařízení ad. kooperující 

organizace v místě. 

4) Úspěch partnerů závisí od společného úsilí.  

5) Inovace jsou možné v komunitách jakékoliv velikosti.  

6) Ne každé úsilí vede k úspěchu.   

 

Sociální rozměr knihoven  

Goulding zjistil, že veřejné knihovny mají jako místo setkávání silný potenciál.  

„Aniž bychom v knihovně s někým hovořili, existuje pocit sounáležitosti s touto společností, je 

dokonce tak silný, že prožíváme pocit solidarity.“  

Boj se sociální nerovností nemohou knihovny nikdy vyhrát, pokud budou bojovat izolovaně. 

Nutnost kooperovat s dalšími kulturními a sociálními institucemi v místě (nová strategie – 

šíření kultury a demokratizace, důraz na digitalizaci a multikulturalizmus). 

 

Reakcí na stagnující/klesající rozpočty je zvýšení efektivnosti knihoven. 

Ukazatele efektivnosti knihovny:  

1) Ochota zaměstnanců; 

2) Kompetentnost vedení; 

3) Povědomí ve společnosti o službách knihovny; 

4) Přizpůsobení služeb knihovny potřebám společnosti.  
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Z výzkumu vyplynulo (novozélandská studie), že lidé si velmi cení komunitní knihovny  

a hodně je využívají (50 – 60 % registrovaných uživatelů).   

 

Diskuse  

Scénář č. 1 Kvalitní management – změna řízení knihoven (zavedení efektivity), 

implementace marketingu do stylu řízení knihoven (poslání, vize, strategie atd.) 

Studenti, vyučující a knihovníci se shodli, že management hraje v úspěšnosti knihovny hlavní 

roli. Jen manažeři knihoven se nevyjádřili, zřejmě se domnívají, že vedou knihovny 

kvalifikovaně. Zvláště knihovníci zdůrazňovali, že potřebují cítit podporu ze strany 

managementu a zajištění kvalitních pracovních podmínek pro profesionální práci. 

Knihovnictví je svou povahou týmová práce, proto velmi záleží na vůdci, který by měl 

stmelovat tým, vytvářet příznivé pracovní klima, motivovat zaměstnance a snažit se, aby 

všichni chápali smysl své práce a důležitost své role v týmu. Už od dob antiky u knihovníků 

převládá vnitřní motivace – radost z práce a touha uspět u čtenáře. Říká se, že ani nejhorší 

vedení to nemůže změnit. Manažeři knihoven jsou v lepším případě knihovníci, v horším 

vysokoškoláci jiných/neknihovnických oborů, a to je problém. Všem většinou schází 

manažerské vzdělání a zkušenosti. Manažeři („odborníci“) spoléhají na intuici, která není 

vždy dobrým řešením. Pokud chceme mít úspěšné knihovny, musíme začít od manažerů, kteří 

by měli o řízení takových organizací hodně vědět, vzdělávat se v tom směru a umět vtáhnout 

do dění knihovny všechny zaměstnance. Knihovnictví je multidisciplinární obor, knihovníci si 

váží všech profesí, a to je možná důvod, že tak snadno dají příležitost lidem z jiných oborů. Je 

ovšem nutné trvat na tom, aby si „jiní“ odborníci doplnili knihovnické vzdělání. Jinak to 

ukazuje na mylnou domněnku, že v knihovnách může pracovat každý a nepotřebuje k tomu 

knihovnické vzdělání. Např. knihovník nemůže jít učit, protože nemá pedagogické vzdělání, 

jiné obory jsou v kvalifikacích důslednější. Absence manažerského vzdělávání u manažerů 

knihoven je možná jedním z důvodů, proč tolik knihoven nemá definováno své poslání, nemá 

jasnou vizi a nezná svou strategii. Žije z roku na rok, od rozpočtu k rozpočtu. Když knihovna 

neplánuje, plánuje svůj konec. To se ukázalo například na řízení hudebních knihoven.  

    

Scénář č. 2 Budování silnějších komunit prostřednictvím veřejných knihoven 

Komunitní knihovny jsou velmi oblíbené, ve světě převažují a významně přispívají ke 

kvalitnějšímu životu komunity, ve které působí. Vytvářejí prostor pro všechny členy 

komunity, nabízejí své prostory k využití všem a výrazně participují na životě města. Přináší 

jim to hodně klientů a úspěšnost. Komunitní knihovny se ukazují jako správný směr do 

budoucna. Proč tomu tak u nás není? Všechny evropské a národní doporučení operují s tímto 

pojmem. Přesto je u nás komunitních knihoven velmi málo. Možná nejsou Češi zvyklí žít 

v komunitě. Každý si hledí svého, po práci jde domů a tam žije svůj soukromý život. Lidé 

jsou spíše znechuceni politikou, děním ve městě a většinou nemají zájem osobně přispět ke 

změně. Domnívají se, že vše vyřeší někdo za ně, někdo druhý. Proto považujeme komunitní 

knihovnictví za výzvu pro knihovny. Je nejvyšší čas ke změně. Neznáme lepší propagaci, než 

se stát komunitní knihovnou a prorůst tak do života komunity, oslovit každého člena 

komunity a trvale přispívat k lepšímu životu v komunitě. Všechny skupiny respondentů vidí 

budoucnost knihoven v komunitní činnosti.    

 

Scénář č. 3 Změna paradigma knihovnického vzdělávání  

Knihovnické vzdělávání u nás je spojeno se vznikem prvního knihovnického zákona v r. 1919 

a s Karlovou univerzitou v Praze. Před dvaceti lety se začalo knihovnictví (studijní program 

Informační studia a knihovnictví) vyučovat také na Masarykově univerzitě v Brně i na 

Slezské univerzitě v Opavě. Více než k potřebám profese se přihlíží k možnostem konkrétní 

školy, akreditace knihovnických oborů vyžaduje kvalifikované vyučující (doktorandy, 
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docenty a profesory), kterých je v knihovní a informační vědě zoufalý nedostatek. Výraznou 

pedagogickou osobností byl prof. Jiří Cejpek. Z žijících osobností je to doc. Jaromír Kubíček, 

doc. Rudolf Vlasák a nově doc. Richard Papík. V Opavě je výraznou osobností prof. Milan 

Konvit. Podle docenta Vlasáka se bude profese knihovníka dělit na dvě základní: knihovník  

a informační pracovník s fyzickým kontaktem s uživatelem a knihovník bez fyzického 

kontaktu s uživatelem (tvůrce obsahu, databází, digitální knihovny apod.). Všichni 

respondenti se vyslovili v tom směru, že osobnost knihovníka je klíčová a vzdělávání se musí 

upravit pro současné potřeby. Je nutné zkoumat u zaměstnavatelů, jaké požadavky by měl 

absolvent knihovnictví splňovat, aby uspěl v praxi. Zkoumání je nutné rozšířit i na oblast 

komerční sféry, kde se někteří absolventi knihovnictví uplatňují. Všichni, kteří participují na 

knihovnickém vzdělávání, musejí hledat nové cesty. Rovněž je nutné přemýšlet o image 

knihovnické profese a v tom směru organizovat marketingové kampaně. Média nás prezentují 

spíše jako konzervativní osobnosti, nečitelné, jako lidi, kteří půjčují knihy. Je třeba ten obraz 

změnit.     

  

Scénář č. 4 Vytvoření silné společné značky – kvalitního portálu – „urvat si kousek 

eprostoru“  

Říká se, že kdo nežije na internetu, jako by nežil. Hodně knihoven má vlastní webové stránky, 

kde nabízí základní informace a vystavuje svůj online katalog. Nechceme hodnotit jejich 

kvalitu, protože se domníváme, že vždy je co zlepšovat. Možná, kdyby tyto služby pro 

knihovny zajišťovali odborníci, byly by více profesionální a efektivní. Za nejhorší 

považujeme, když nejsou stránky aktuální a bezbariérové. Přesto se všichni respondenti 

vyslovili, že by bylo vhodné mít společný eProstor, kde by byly všechny informace o 

knihovnách na jednom místě, aby existoval profesionální portál. Máme portál 

KNIHOVNY.CZ, ale je nedokonalý, jakýsi polotovar, který je třeba dotáhnout k dokonalosti. 

V současné podobě není dobrou vizitkou pro knihovny. Asi je problém v tom, kdo takový 

portál vytvoří. Stačí, když se bude jednat o studentský projekt, nebo by se toho úkolu měli 

ujmout profesionálové? Dokáže se knihovnická komunita shodnout na obsahu? Kdo bude 

portál spravovat? Odpověď hledejte v tom, že neodpovíme. Existují portály CZECHLIT.CZ, 

CIITARNY.CZ, KNIHOZROUT.CZ ad., které ukazují správnou cestu. Lidé věří názorům 

knihovníků na kvalitu četby, věří jejich informacím, je potřeba této důvěry využít a vytvořit 

adekvátní eProstor, kde každý najde relevantní informace o knihách, knihovnách, 

knihovnících ad., přístupný přes google. Existuje celá řada kvalitních digitálních knihoven,  

o kterých veřejnost nemá ani tušení atd.  

 

Scénář č. 5 Držet roli arbitra, který hodnotí kvalitu informací v internetu  

Knihovníci zpracovávají všechny informace. Je to skutečně pravda? Neoinformace (zábava  

a reklama) jsou také informace, ale s těmi si knihovníci nevědí rady. Celý svět žije na 

internetu, možná by knihovny právě zde měly ukázat, že není informace jako informace. 

Internet je těchto neoinformací plný. Doc. Rankov uvádí, že jednou z možných cest je udržet 

si (převzít?) roli arbitra, který hodnotí kvalitu informací v internetu. Studenti, knihovníci  

a manažeři knihoven zdůraznili, že budoucnost knihoven vidí v adekvátní nabídce 

relevantních prověřených informací a ve vyhledávání literárních pokladů. Klienti knihoven 

tyto služby očekávají.    

 

Scénář č. 6 Spolupráce s vydavateli eKnih a cílená digitalizace – veřejné knihovny v roli 

tvůrce digitální obsahu čteček  

Knihovny, které se rozhodly půjčovat čtečky, uvádějí, že je o ně mezi uživateli velký zájem. 

Odborníci uvádějí, že existují dvě skutečnosti, proč zatím čtečky nejdou tzv. „na dračku.“ 

Cena na úrovni mobilu a adekvátní nabídka eKnih, včetně masivnější reklamy. Průzkum 
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evropských knihkupců (The Times, 21. 1. 2010) potvrdil, že není pravdou, že by lidé 

preferovali tištěné knihy. V podstatě je jim jedno z čeho čtou (papír, multimédia), hlavně když 

mají co číst. Čtečky umožňují mít tisíce knih na jednom místě, např. v kabelce, a to je úžasné. 

Knižní trh jen kvete, a velcí hráči na českém trhu zatím eKnihy ignorují. Je nutné si uvědomit, 

že přechod na eKnihy ohrozí existenčně řadu tiskáren, knihkupců ad. subjektů, kteří se na 

vydávání tištěných knih podílejí. Vydavatelé eKnih potvrdili, že jejich cena nebude výrazně 

nižší, existují i zde provozní náklady, autorský honorář a i provoz eShopu vyžaduje finance. 

Budoucnost nespočívá v tom, jakou podobu bude kniha mít (papírovou, digitální), ale v tom, 

jak se bude prodávat. Vydavatelé eKnih vážně uvažují, že budou knihy nejen prodávat, ale  

i půjčovat. Nad tím vším visí otázka, jak eKnihy ochránit před volným kopírováním. Je jasné, 

že tyto nové technologie (eKnihy, čtečky, digitální knihovny atd.) přivedou ke knize více lidí, 

což je pozitivní. Lehký tenký osobní počítač velikosti dámské kabelky, vždy po ruce a nabitý 

informacemi, tomu jen málokdo odolá. M. Herman upozorňuje, že není důležité, jak a z čeho 

budeme číst nebo poslouchat knihy. Důležité je jen jedno. Aby bylo zachováno svobodné 

šíření slova a myšlenek a svobodný přístup k informacím, což je podstatné. Nové technologie 

časem zvítězí a budou jen dokonalejší; pro knihovny z toho vyplývá, aby tuto skutečnost 

zanesly do svých strategických plánů. Aby lobovaly za výhodnou legislativu a oslovily 

vydavatele eKnih. Ti za námi nepřijdou a nebudou žádat o spolupráci. Míček je na naší straně. 

Manažeři knihoven vidí budoucnost v tom, že budou přispívat k obsahu čteček. Studenti, 

vyučující a knihovníci považují eKnihy za výzvu pro knihovny a upozorňují na dvě 

skutečnosti: jednak se může lehce stát, že přijdeme o obrovskou příležitost, a jednak že drahé 

tištěné knihy si budou lidé jen půjčovat. To by mohlo knihovnám přinést novou klientelu. 

Všechny skupiny respondentů si uvědomují, že je nutné začít vyjednávat a lobovat za 

výhodné podmínky pro knihovny.      

  

Scénář č. 7 Bojovat za vědomosti a znalosti, vytvářet nový prostor pro celoživotní učení 

(odstraňování sociální nerovnosti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Informační gramotnost: knihovny by měly participovat zejména na funkční 

gramotnosti, multimediální, počítačové a vyučovat knihovnické instrukce, tedy umění 

pracovat s informacemi a orientovat se v knihovním fondu.  
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Komunitní knihovny výrazně participují na celoživotním vzdělávání. A to ve dvou rovinách, 

jednak nabízejí informační zdroje a také fyzický prostor (mnohdy i vlastní lektory) k výuce. 

Knihovny většinou disponují neformálním a příjemným prostředím, takže vzdělávání 

v knihovně je hrou, zábavou - velice příjemnou činností. Pravdou je, že knihovny nabízejí 

celou řadu kurzů, např. od hry na bicí nástroje, až po břišní tance ad., že je obtížné se v 

nabídce zorientovat. Kurzy by měly být profesionální (akreditované, s odbornými lektory) a 

účastník by měl obdržet certifikát. Populární jsou kurzy znakové řeči, jazykové (i výuka 

češtiny pro cizince), psaní na počítači všemi deseti ad. Cíleně by se knihovny měly věnovat 

informační gramotnosti, což se od nich očekává. Zejména multimediální, počítačové, funkční 

(kam patří čtenářská gramotnost) a zvláště instrukcím knihovny. Učit všechny uživatele 

pracovat s informacemi a tím snižovat sociální nerovnost. Průzkumy ukazují, že v boji se 

sociální nerovností knihovny uspějí pouze když budou spolupracovat s dalšími významnými 

subjekty. Problém je v tom, že do knihoven nechodí lidé, kteří jsou informačně negramotní 

(případně jen výjimečně), proto zde mají větší šanci uspět komunitní knihovny. Všichni 

respondenti se domnívají, že knihovny jsou pro celoživotní vzdělávání velmi vhodné a měly 

by se sofistikovaně věnovat rozvíjení informační gramotnosti občanů.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Č. 2 Model mapy možných budoucností veřejných knihoven  

 

Případová studie – komunitní knihovny, zelené knihovny = oblíbené/úspěšné knihovny 

Seattle Public Library, USA  

“V současnosti, kdy elektronická revoluce zdánlivě rozpouští vše, co je pevné - zbavuje se vší 

potřeby koncentrace a ztělesnění - se nejzazší představa knihovny jeví jako zcela 

absurdní.“;(Rem Koolhaas, 1998)  
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Vizonář Rem Koolhaas se vždycky protivil jakýmkoliv konvencím (formálním 

i programovým). V případě SPL bylo jeho úkolem zatraktivnit knihovnu úplně novému druhu 

návštěvníků. Řešení našel v odpovědi: „Knihovna se z prostoru ke čtení proměňuje na 

společenské centrum s mnohanásobnými kompetencemi.” 

Dvanáctipodlažní stavba Seattle Public Library se skládá z pěti hlavních platforem, které 

různě předskakují a odskakují a vytvářejí tak nepravidelný obrys stavby. Nejdůležitější úrovní 

je “spirála knih”, která prochází jako rampa přes čtyři podlaží a umožňuje volný výběr knih. 

Z horních poschodí se nabízí pohled na patra pod vámi, město a záliv Puget Sound. Úplně 

nahoře se nachází čítárna s podlahou z ořechového dřeva a 3,7 m vysokým stropem.  

V hlavním podlaží je umístěno auditorium pro 275 lidí s místnostmi pro překladatele  

a dětský koutek s “výukovými sloupy” z betonu a bambusu. Ve druhém podlaží leží 

“obývák” s kobercem na podlaze a červené zakřivené pohovky pro 20 lidí. Na stejném patře 

jsou také kavárna, videotéka a místo pro čtení novin a časopisů. Na čtvrtém poschodí je 

stánek s informacemi a 130 ze čtyř set celkových veřejně přístupných počítačů v budově. 

Nová knihovna má kapacitu 1400000 titulů. Hadovitě zatočený pás knih obsahuje knihy od 

hlavního podlaží až k tomu nejvyššímu, kde se vypůjčené knihy mechanicky třídí a vrací 

nazpět do regálů. Knihovna je zelenou knihovnou, je komunitní knihovnou a podporuje čtení. 

Budova knihovny nabízí 33 různých čítáren s denním světlem a mimořádně pohodlným 

posezením a občerstvením. Není divu, že je nejoblíbenější institucí města Seattle.   

 

Veřejná knihovna města Veria, Řecko  

Veřejná knihovna města Veria je velmi významnou institucí a chloubou Řecka. Přetvořila se 

v komunitní centrum, místo učení a vzdělávání, kreativity a zábavy. Děti pracují na 

uměleckých projektech, dospělí vysílají vlastní digitální filmy na YouTube, prarodiče se 

účastní kurzu, jak používat Facebook a Twitter. Město Veria má 50 tisíc obyvatel. Knihovně 

se podařilo prorůst do života komunity, její aktivity sleduje celá země. Využívají fundraising 

a „patrony“ knihovny. Knihovna začala tím, že si vybudovala silnou značku a slouží širokému 

okolí (bibliobus). Je tak silná, že ji krize nezasáhla. Filozofií knihovny je podpořit rozvoj 

osobností lidí v regionu, který je chudý a trpí nezaměstnaností. Vzdělaní lidé mají lepší šanci 

uspět na trhu práce.  

 

Závěrem 

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  
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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 musejí 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. 

Přikláníme se nejvíce ke scénáři č. 1 - Kvalitní management – změna řízení knihoven 

(zavedení efektivity), implementace marketingu do stylu řízení knihoven (poslání, vize, 

strategie atd.). Jedno z lidových přísloví říká: „Ryba smrdí od hlavy“, a vystihuje celou 

problematiku. Management nastavuje pravidla hry, shání finance a hlavně motivuje 

zaměstnance, aby využívali všechen svůj potenciál při práci. Je velké umění vládnout dobře  

a rozumně. Sebelepší knihovníci sami nic nedokážou, stejně jako sebelepší vedoucí je bez 

podpory zaměstnanců ztracený. Musí jít o vzájemnou spolupráci a pocit důvěry. Nejlepší 

vedoucí pracovníci jsou takoví, kteří mají rádi lidi. To platí i pro knihovníky.    
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INFORMAČNÍ NEBEZPEČÍ 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá ohrožením společnosti moderní technologií a neuvážeností  

společnosti, která riskuje s citlivými informacemi. Existují způsoby, jak se ubránit těmto 

problémům. 

Klíčová slova: Moderní technologie, informační nebezpečí, knihovnictví iNebe, tutorovaný 

e-learningový kurz 

Abstract: The paper discusses about threat of society becouse of the modern technologie. 

Unawareness the society how they risk their own sensitive informations. There are ways how 

to resist to these problems. 

Key words: Modern technology, informational danger, library iNebe, tutor e-learning course 

 

Informační pracovníci i knihovníci tráví spoustu času ve společnosti moderních informačních 

a komunikačních technologií (dále jen ICT). Mnohdy však nevědí, jaké nebezpečí na ně číhá 

ve světě, kde se obětí může stát kdokoliv z nich jen díky několika kliknutím. 

Moderní technologie umožňují bezproblémovou a levnou komunikaci i na vzdálenosti, které 

ještě donedávna byly nepředstavitelně daleko. Není také nutné u sebe nosit hotovost, platební 

karta je vymoženost, která ulehčuje nákupy a snižuje riziko okradení. V neposlední řadě jsou 

tu mobilní technologie, které umožňují být online kdykoliv a kdekoliv. To jsou jen jedny  

z mála výhod současnosti. ICT nepřinášejí ale pouze pohodlí. Na lidi neznalé číhá informační 

nebezpečí všude. 

 

iNeBe 

Z tohoto důvodu vznikl projekt studentů magisterského studia při Kabinetu informačních 

studií 

a knihovnictví iNeBe - Informační (ne)Bezpečí. Jeho cílem je šířit osvětu v problematice 

informační bezpečnosti prostřednictvím co nejpřístupnějších metod a za využití konkrétních 

příkladů tak, aby toto téma bylo srozumitelné každému uživateli informačních technologií. 

Protože již existuje několik projektů, které se zaměřují na vzdělávání a prevenci v této oblasti, 

a to zejména u dětí (Bezpečně v kyberprostoru, Safer Internet, E-Nebezpečí), cílí projekt 

iNeBe primárně na informační pracovníky a knihovníky převážně z městských knihoven. 

Těm je určen e-learningový kurz dělený na čtyři samostatné okruhy. Časová dotace na jeden 

okruh je dvě hodiny. Absolvováním všech částí se účastníci seznámí s problémy v oblasti 

informační bezpečnosti a osvojí si základní pravidla bezpečného chování, a to nejen na 

internetu. 

Náš šestičlenný tým je mentorován PhDr. Pavlou Kovářovou. Zvolili jsme pro vzdělávání 

cílové skupiny netradiční formu šokové terapie. Předpokládá se, že knihovníci a informační 

pracovníci, kteří projdou kurzem, budou své nově získané poznatky využívat při vlastních 

vzdělávacích akcích pro veřejnost. Protože se žádný projekt neobejde bez schopných partnerů, 

navázal team úspěšnou spolupráci s projektem Bezpečně v kyberprostoru, který se zaměřuje 

na vzdělávání v bezpečnostní problematice na území Jihomoravského kraje. Spolupracuje 

také s oddělením informační kriminality Policie České republiky se sídlem v Brně. Projekt je 

financovánKabinetem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy 

Univerzity v Brně. 

Všudypřítomnost ICT s sebou v době rychlého technického pokroku přináší nejen výhody, ale 

rovněž nebezpečí v podobě útoků na webové stránky, odcizování identit nebo vykrádání účtů 

v peněžních ústavech. A to jsou jen jedny z mála příkladů toho, co se může stát. 

mailto:m.hajek@centrum.cz
http://inebe.eu/index.php
http://www.policie.cz/clanek/bezpecne-v-kyberprostoru.aspx
http://www.e-nebezpeci.cz/index.php
http://www.jmskoly.cz/bezpecne_v_prostoru/@@workspace
http://kisk.phil.muni.cz/
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Běžní uživatelé si nedávají příliš dobrý pozor na to, co kam přidávají. Proč? 

Protože nevědí, jak se bránit, kam nechodit a co nepsat do statusů na sociálních sítích. 

Každý zveřejněný status může svého uživatele stát víc než jen pár minut času. 

Primární formou vzdělávání je tutorovaný e-learningový kurz. Jeho obsah je rozdělen do 

oblastí, které autoři považují za důležité a na jejichž výběru se podíleli sami knihovníci coby 

respondenti ve stěžejním výzkumu. S faktem, že lidé hazardují s citlivými informacemi, 

seznámí uživatele lekce s názvem„Sociální sítě“. Na ni navazující „Nevyžádané 

zprávy” seznámí nejen se spamem a hoaxem, ale také s postupem a metodami, jak je 

rozpoznat a úspěšně se bránit. Stranou nezůstanou ani další formy podvodných e-mailů. 

Kurz s názvem „Metody ověřování identity“ odhalí, že dnes k úspěšnému zabezpečení 

citlivých dat nestačí pouze alfanumerické heslo, které vychází z osobních důvěrných dat.  

A v úplném závěru modul“Prevence” představí, jak se proti těmto jevům bránit, či kam se 

obrátit pro pomoc. 

Všechny lekce se budou skládat nejen ze studijních textů, ale i z dalších tematicky laděných 

obrázků, videí nebo her. Ty, jak tvůrci doufají, upoutají a umožní snadnější vstřebávání látky. 

Pro zajištění kvality e-learningu byl vybrán ověřený vzdělávací systém Moodle. Spuštění 

samotného e-learningu je naplánováno na konec dubna 2012. Úspěšný absolvent kurzu získá 

certifikát zaštítěný Kabinetem informačních studií a knihovnictví. Spolu s certifikátem 

zašleme do knihovny také nálepku, kterou bude možné vylepit na dveře jako označení 

bezpečné knihovny. 

Ta je taková, jejíž pracovníci jsou vzdělaní v oblasti informační bezpečnosti. 

Povědomí o existenci projektu je velmi důležité, proto vznikla stránka iNeBe také 

na Facebooku. 

Zde se team snaží reagovat na aktuální problémy, zveřejňuje odkazy na články a novinky  

z různých jiných zdrojů. A podobně jako na stránkách projektu www.inebe.eu jsou i zde 

ankety na aktuální témata či užitečné tipy, jak se bránit proti nebezpečí v kybersvětě. 

I na poli informační bezpečnosti platí, že prevence je lepší než následná likvidace vážných 

škod. 

Nebuďte oběti! Buďte ti, kdo ví! iNeBe je tu pro vás! 

Za tým Informační (ne)Bezpečí, 
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Alena Holíková 
knihovna@knihovnaspk.cz 

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA LIBINA 

 

Abstrakt: Obec Libina se nachází v Olomouckém kraji. Je nejníže položenou a 

zároveň největší obecí šumperského regionu. Písemnými prameny je Libina doložena 

k roku 1348. V současnosti má 3500 obyvatel. 

Knihovna je umístěna ve vile z roku 1886 (viz. titul Slavné vily Olomouckého kraje, 

Praha : Foibos ; Olomouc : Muzeum umění : Národní památkový ústav, územní 

odborné pracoviště v Olomouci, 2007).  

Zřizovatelem knihovny je obec Libina ( http://www.libina.cz/). 

Do roku 2007 vykonávala funkci střediskové knihovny, od roku 2008 je knihovnou 

s jedním profesionálním pracovníkem a jednou pobočkou v Dolní Libině.  

I když v naší knihovně došlo v posledním období k poklesu výpůjček i čtenářů, 

snažíme se o to, aby se v knihovně pořádaly kulturní a vzdělávací akce a  knihovna se 

stala v obci centrem kultury. A možná se to i daří, protože v roce 2011 získala 

knihovna dvě uznání. 

Klíčová slova: Obec Libina, knihovna, projekt Senioři komunikují 

 

Abstract: Libina The village is located in the Olomouc region. Is the lowest  

and largest municipality in Šumperk region. Libina written sources are documented  

in 1348. Currently it has 3500 inhabitants. 

The library is located in a villa from year 1886 (see title of famous villas  

of the Olomouc region, Prague: Foibos; Olomouc Museum of Art: National Heritage 

Institute, Office in Olomouc, 2007). 

The founder of the library is community Libina (http://www.libina.cz/). 

By 2007, served as a departmental library, and since 2008 is a library with 1 

professional worker and a 1 branch in a Dolní Libina. 

Although our library was recently a decrease in borrowings and readers, we try  

to make the library organizes cultural and educational events and a library in the 

village became a center of culture. And perhaps even thrive, because in 2011 the 

library gained two of recognition. 

Key words: community Libina, library, project Seniors communicate 

 

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny v Krajském kole soutěže Vesnice 

Olomouckého kraje roku 2011. Olomoucký kraj věnoval obci Libina za nejlepší knihovnu v 

kraji finanční ocenění ve výši 50 000 Kč. Z této částky byly zakoupeny nové knihy a pořízeny 

knižní regály.  

Na základě krajského ocenění navštívila knihovnu komise Knihovny roku 2011.  

Svaz knihovníků a informačních pracovníků  udělil u příležitosti předání ceny Knihovna 

roku 2011 Místní knihovně Libina čestné uznání za mimořádné komunitní aktivity a 

služby seniorům v obci.  
Slavnostní vyhodnocení se konalo 4. října 2011 v Národní knihovně v Praze. 

K ocenění  SKIP přispěly služby seniorům, zejména pak Virtuální univerzita třetího věku - 

VU3V. 

VU3V představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. 

Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, je didakticky 

přizpůsobena charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem 

o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. 

mailto:knihovna@knihovnaspk.cz
http://www.libina.cz/
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Je určena především pro vzdělávání těch seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů 

nemohou zúčastňovat výuky Univerzity třetího věku presenční formou v sídlech vysokých 

škol a univerzit. 

 

Jak vše vzniklo? 

Od roku 2008 je v knihovně v návaznosti na prostory knihovny umístěn Klub seniorů. Senioři 

se tu schází 1x v týdnu a tak je v knihovně vždy v úterý rušno. Z řad seniorů získala knihovna 

nové čtenáře, senioři se účastní  akcí pořádaných  knihovnou. 

 

Co předcházelo VU3V? 
Z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových byl v Klubu seniorů již 2x 

realizován projekt Senioři komunikují, který byl zaměřen na vzdělávání seniorů  

v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů. Potřetí jim tento projekt již nebyl přidělen, a 

proto vedoucí klubu s pracovnicí knihovny navštívily Akademii Jana Amose Komenského 

v Šumperku (www.akademie.rps.cz), kde jim byla nabídnuta nová forma vzdělávání pro 

seniory – Virtuální univerzita třetího věku. Obě jsme tento termín slyšely poprvé.  

Zpočátku jsme měly ze studia obavu, ale nová vedoucí Klubu seniorů p. Irena Greplová 

dlouho neváhala a projekt začala realizovat. Základní informace jsme získaly na www.e-

senior.cz. 

 

Co bylo nutné k založení konzultačního střediska VU3V v Libině? 

Vhodná místnost pro výuku seniorů ve skupině, počítač s připojením na internet, 

dataprojektor, plátno a ozvučení. To vše jsme měli k dispozici. Klub seniorů vhodnou 

místnost, knihovna zase technické vybavení, a tak začala výborná spolupráce. V Klubu 

seniorů nebyl tak velký zájem, jaký jsme očekávali, proto jsme další studenty doplnili z řad 

čtenářek knihovny.Vzniklo konzultační středisko VU3V v Libině. 

Garantem střediska je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, organizátorem výuky 

Obecní úřad Libina, místem výuky Klub seniorů v Místní knihovně. Nyní máme 10 

studujících - vesměs žen, scházíme se 1x za 14 dní na cca 2-3 hodiny. 

Vedoucí Klubu seniorů zajišťuje organizační záležitosti studia a pracovnice knihovny 

technické zabezpečení - počítač s připojením na internet, dataprojektor, vlastní projekci 

přednášek a tisk studijních materiálů ke každé přednášce. A protože nám fandí i obec,  je 

prozatím tisk studentkám poskytován po dohodě s obcí zdarma. 

Studium VU3V jsme zahájili v říjnu 2010. Navštívila nás manažerka VU3V z České 

zemědělské university v Praze. Seznámila nás podrobně s formou studia, studentky 

absolvovaly první přednášku z  kurzu Astronomie a zkusily první společný test. 

K dnešnímu dni jsme realizovali 3 semestrální kurzy.  

 

1.semestrální kurz: Astronomie. 
Garant: Univerzita Karlova, Fakulta matematicko-fyzikální. 

Lektoři: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.Bc. Pavel Brom.  

Cyklus 4 přednášek představoval výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po 

současnost.   

Slavnostní předávání osvědčení bylo v Praze 20. ledna 2011.      

 

2. semestrální kurz: Etika jako východisko z krize společnosti. 
Garant:Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci. 

Vedoucí lektor: PhDr. Jan Šolc. 

Cyklus 5 přednášek, ve kterých jsme si všichni neustále uvědomovali význam mravnosti a 

zejména morálky pro fungování společnosti v minulosti i dnes. 

http://www.akademie.rps.cz/
http://www.e-senior.cz/
http://www.e-senior.cz/
http://www.e-senior.cz/
http://www.e-senior.cz/
http://www.e-senior.cz/
http://www.e-senior.cz/
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Slavnostní předávání osvědčení bylo v Šumperku 30. května 2011 pro oblast Moravy a 

Slezska. Na organizaci jsme se aktivně podíleli, vše se uskutečnilo v krásném prostředí nově 

rekonstruovaného klášterního kostela Zvěstování Panny Marie a všem se v Šumperku líbilo. 

 

3. semestrální kurz: Lesnictví 
Garant: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze 

Vedoucí lektor: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc. 

Cyklus 6 přednášek se zabýval lesnictvím. Přednášky byly doplněny o další témata, jako je 

ochrana a péče o krajinu, vodní hospodářství,  rybníkářství apod. 

Slavnostní předávání osvědčení bylo v Praze v aule ČZU 11.ledna 2012. 

V současnosti absolvujeme: 

 

4. semestrální kurz: Kouzelná geometrie 
Garant: Univerzita Karlova, Fakulta matematicko-fyzikální  

Vedoucí lektor: PhDr. Alena Šarounová, CSc.  

Cyklus má 6 přednášek. 

 

Nejen studium, ale při studiu i zábava: 

Během dvou let studia se stala ze studentek správná parta, která se umí při studiu i pobavit, 

pořádá zájezdy, návštěvy divadla, ale hlavně je vždy ochotná pomoci knihovně při každé akci.  

Jsme rády, že jsme toto studium zahájily a že patříme mezi 7 konzultačních středisek v 

Olomouckém kraji. Na každé slavnostní vyhodnocení semestru se již předem těšíme, spojíme 

ho s příjemným posezením a  kulturním zážitkem.  

Závěrem: esej jedné ze studentek -  Boženy Baženovové - ke kurzu „Kouzelná geometrie“: 

„Ještě dvě přednášky a máme za sebou další semestr, na který si naše skupina vybrala téma " 

Kouzelná geometrie". Musím se přiznat, že téma nebylo zrovna takové, na které bych se 

těšila, ale jsem nadšená. Přednášky o staré a moderní architektuře nás všechny zaujaly. Když 

si uvědomíme,  jak stará je geometrie a jak byla v architektuře a nejen v ní důležitá pro rozvoj 

lidstva, člověk žasne a začne se dívat kolem sebe jinýma očima. Přednášky RNDr. Petry 

Surynkové mi připomněly, co jsem se v mládí  

o geometrii učila, a obohatily mě o další poznatky, výrazy a využití v praxi. Teď se dívám 

nejen na krásné budovy staré i nové, ale i na parky a jezírka jinýma očima. Těším se na další 

dvě přednášky a jsem moc ráda za toto téma o kouzelné geometrii. Moc děkuji, že mi je 

umožněno virtuálně studovat, a věřím, že další podzimní semestr bude opět velmi zajímavý“. 
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Kateřina Holomová 
katerina.homolova@fpf.slu.cz 

 

PSYCHOLOGICKÁ SONDA DO ČTENÁŘSTVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH 

 

Abstrakt: V příspěvku se autorka zabývá běžnými i méně obvyklými pohledy na čtenářství 

dospívajících – vztahuje vývojově podmíněné charakteristiky bytí mladých lidí ke způsobům 

čtenářského chování, poukazuje na změny v proporcích sémantického prostoru dnešních 

dospívajících a pojmenovává nové cesty k znovuobjevení čtenářství mladými lidmi 

v prostředí virtuálních světů. Cílem takto koncipovaného textu je uvědomění si nutnosti 

překlenout některé zažité stereotypy ve vnímání dospívajících čtenářů a upozornit i na potřebu 

takto nově čtenáře zkoumat. 

Klíčová slova: dospívání, čtenáři, psychologie, čtenářské sebepojetí, čtenářský prostor, 

identita, virtuální čtenářství. 

 

Abstract: In this paper the author deals with common and less common perspectives on 

adolescent reading – applies developmental characteristics of being of young people to special 

ways of reader behavior, refers to changes in the proportions of the semantic space of today’s 

adolescents and identifies new paths to rediscovery reading by young people in conditions  

of virtual worlds. The aim of such conceived text is the awareness of the need to bridge the 

stereotypes in the perception of adolescent readers and draw attention to the need to explore 

this new reader by new methods. 

Key words: adolescence, readers, psychology, reading self-concept, reading space, identity, 

virtual reading. 

 

Pohled na dospívajícího čtenáře obvyklý 

Dospívání je obdobím pronikavých změn, které pramení jednak z proměn fyzických, jednak 

plynou z nového začleňování osobnosti do společnosti. Mladí v pubertě, tedy ve věku mezi 13 

a 15 lety (a někdy ještě i v počátcích adolescence), vykazují zvýšenou labilitu a reagují 

zvýšenou citlivostí a podrážděností na případné konflikty v rodině, ve škole i ve vztazích 

s vrstevníky, popřípadě takové konflikty sami vyvolávají, vymezují se.  

Pronikavé změny v době dospívání vedou k otřesení dosavadní jistoty mladistvých, kteří nyní 

hledají vlastní, novou, „vyšší“ identitu stojící na odpovědích na eriksonovské otázky Kdo 

jsem vlastně já?, O co mi v životě jde? a velmi důležitou Jak se na mě dívají druzí?. 

Někteří psychologové označují pubertu jako tzv. druhou fázi vzdoru (nebo období druhého 

vzdoru po prvním v období batolete). Názory, zákazy, příkazy a postoje dospělých odmítají 

více či méně po určitou dobu jakoby „ze zásady“ proto, že vycházejí právě od nadřízené 

(rodičovské, ale i učitelské) autority. Přitom stejnou pobídku od vrstevníků (nebo přirozeně 

uznávaného „cizího“ dospělého) ochotně přijímají. 

Krom vymezování se vůči autoritám je klíčovým úkolem dospívání najít své pevné místo ve 

skupině vrstevníků. Tam hledá přijetí jakožto rovnocenný partner. Když je dospívající 

skupinou akceptován, přináší mu to značné uspokojení, jistotu, kladné hodnocení, na jehož 

podkladě si buduje sebehodnocení (otřesené změnami a konflikty). Se skupinou se 

identifikuje ve všech oblastech – přejímá vnitřní i vnější charakteristiky skupiny. Souběžně 

však je před dospívajícím i úkol vymanit se ze závislosti na skupině a vytvořit si kritičtější 

pohled na ni. Tím se opět blíží ideálu integrované autonomní osobnosti (Čáp, Mareš, 2007). 

To všechno – zde velmi stručně nastíněno – udává rovněž charakter dospívajícího čtenářství. 

Čtenářství dítěte je vystaveno zkouškám. Stagnuje a retarduje, popř. se čtenářská potřeba 

zcela utlumí. V pubescenci se čtenářství ocitá v krizi, dnes také vlivem stále se zvyšující 

mailto:katerina.homolova@fpf.slu.cz
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konkurence audiovizuálních médií. Krizový stav je způsoben paradoxně i „čtenářskou 

explozí“ prepubescence, při níž prudce vzrůstá „spotřeba“ knih (Chaloupka, 1982). 

Pozice četby v souhrnu pubescentových aktivit je silně determinována výše uvedenými 

charakteristikami. Četba a čtenářství figurují v souhrnu pubescentových zaměřeností jako 

činnosti vůči jiným činnostem vztahové. To pokládáme za velmi podstatné. Obdobně hodnotí 

postavení čtenářství v životě pubescenta O. Chaloupka (1982, s. 366), který tvrdí, že „zřetel 

k činnostnímu zabudování čtenářství do jiných aktivit dítěte je nesporně nutným zřetelem, 

nechceme-li ztratit z očí dítě jako takové“. Stejný autor dále shrnuje, že „intenzita 

čtenářských aktivit pubescentního dítěte je zřejmě jev pro toto období velmi symptomatický,  

a to bez ohledu na čas a místo, že má velice blízké kvantitativní ukazatele v době před šedesáti 

lety jako dnes a v různých zemích světa“ (Chaloupka, 1982, s. 368). 

 

Pohled do očí nutné neobvyklosti 

Nejnovější výzkumy čtenářství dětí a dospívajících (např. Homolová, 2008a) jsou proto 

zacíleny výrazně perspektivně, a to 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. 

Dospělý člověk vnímá čtení a bytí čtenářem jako výraz osobní i společenské vyzrálosti. 

Ochotně se tedy k těmto svých atributům hlásí. A totéž vyžaduje také od mladší generace. 

Ovšem dospívající své čtenářství nedeklaruje, není čtenářem v tom smyslu, jako jej vnímají 

dospělí. Nechce sdílet tytéž hodnoty jako generace jeho rodičů nebo prarodičů a v podstatě je 

i z jejich sdílení vyloučen, jelikož skladba jeho četby obecným měřítkům nevyhovuje. 

Dospívající je však čtenářem: implicitním – čte skrytě, jako čtenář se realizuje pouze mezi 

vrstevnickou skupinou, která jeho čtenářství (druh i počet titulů) ocení, selektivním – vybírá 

si, co bude číst vzhledem k dynamice vývojové etapy, v níž se aktuálně nachází,  

a emocionálním – orientuje se výlučně podle svých pocitů z četby a z toho, co mu může 

přinést aktivní přijetí role čtenáře. 

Být explicitním čtenářem jako dospělí dospívající být nechtějí. Není to pro ně znamením 

úspěšnosti, ale právě naopak. Být čtenářem znamená v očích dospívajících vyhovění normám, 

které říkají, co se má správně dělat. Být úspěšný je pro ně od čtenářství stále spíše odděleno.  

Setkáváme se tedy na jedné straně s permanentním očekáváním dospělých, kteří jsou vedeni 

rovnicí úspěšnost = zkušenost a perspektiva, tj. úspěšné jsou zejména objektivizované 

společenské hodnoty. Na druhé straně stojí antropologická konstanta dospívání, která nachází 

těžiště sociální úspěšnosti mezi vrstevníky, tj. dominují jí socializované individuální hodnoty. 

Právě proto dospěle vidíme, že mladí a „úspěšní“ nečtou. A přesto tomu tak vůbec není. 

Dospívající však opravdu dospívají, dorůstají do obecného hodnotového systému, resp. k jeho 

přijetí. Hodnotový náboj čtení tedy přechází (v obsahu i rozsahu) od individuální hodnoty 

k přejatému stereotypu – čtení je pro starší dospívající indikátorem kvality osobnosti a může 

být později přijato jako úspěšné (Homolová, 2010c). 
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Jsou místa dospívajícímu blízká a jsou místa více vzdálená 

Čtenářství je ve svých psychosociálních aspektech souborem postojů a motivací konkrétních 

projevů čtenářského chování. Zjistili jsme, jaké individuální psychologické významy 

přikládají dnešní pubescenti pojmům obvykle asociovaným s problematikou čtenářství. 

Z výsledků (celý výzkum prezentován in Homolová, 2008) jsme pak vykonstruovali obecný 

sémantický prostor dnešních dospívajících. V něm jsme stejným způsobem identifikovali  

i jejich sémantický prostor čtenářský.  

Pubescenti vymezují svůj obecný sémantický prostor, tj. oblasti, jimž přisuzují velký význam 

pro svou osobu, především mírou emocionálního náboje okolí a jeho atraktivity pro objevující 

duši. Pojmy s velkým individuálním významem pro dnešní dospívající, resp. skutečnosti, 

které jsou jimi označovány, jsou internet, televize, kino, film a časopis. Ty tvoří aktivní  

a atraktivní (podle vysokých skóre faktorů aktivity a hodnocení) centrum jejich sémantického 

prostoru.  

Od něj dále (směrem k periferním oblastem obecného sémantického prostoru) nachází své 

místo „středně významné“ pojmy kniha, četba, já-čtenář, spisovatel nebo učitel(ka) literární 

výchovy. Jako spíše méně až málo významné jsou dnešními pubescenty hodnoceny pojmy 

čtenář, literatura, beletrie, být čtenářem, číst knihy a také literární výchova a školní četba. 

Výrazný (a potvrzený i jako statisticky významný) rozdíl mezi vysoce a nízce hodnocenými 

pojmy z formuláře sémantického diferenciálu vypovídá o tendenci pubescentů chápat oba 

soubory pojmů, resp. jevů, které reprezentují, jako výrazně odlišné. Lze tedy říci, že 

„projevovat se obecně“ a „projevovat se čtenářsky“ je pro pubescenta stále poměrně 

nesourodé. 

Pubescenti vymezují svůj sémantický prostor, tzn. oblasti s vysokým individuálním 

významem, interakčně a informačně, jen okrajově pak také „ryze čtenářsky“. V atributech 

hodnocených pojmů rozlišovali shodně na základě jejich atraktivity a dynamiky. Podle 

očekávání se jednalo na prvním místě o pojmy z oblasti moderních komunikačních 

technologií, interaktivní zábavy a „rychlých“ informací. 

Výrazný rozdíl mezi vysoce a nízce hodnocenými pojmy vypovídá o tendenci chápat oba 

soubory pojmů, resp. jevů, které reprezentují, jako výrazně odlišné. Lze se tak domnívat, že 

„projevovat se obecně“ a „projevovat se čtenářsky“ je pro pubescenta stále poměrně 

nesourodé. Sémantický prostor čtenářský stojí na okraji jejich (pubescentního) prostoru 

informačního, přesto dospívající přikládají některým pojmům asociovaným se čtenářstvím 

vysokou významnost, zejména těm spojeným se školní literární výchovou (Homolová, 

2010b). 

 

Identita a virtualita 

Proč se tedy současný dospívající na internetu prezentuje jako čtenář? Ukazuje se, že i pro 

dnešního navenek nečtoucího mladého člověka je bytí čtenářem stále atraktivní rolí. Není to 

pro něj totiž ve vztahu k vlastní osobě ta odosobněná kategorie školního cíle, dospívající já-

čtenář je živá, aktivně prožívaná role. Její přitažlivost zvyšuje jistě i to, že je to role – hraná 

úloha, role pro virtuální svět. Setkáváme se s chtěnou stylizací do něčeho nového. Dospívající 

vlastně objevuje čtenáře na Internetu, objevuje hledaný (a v reálném životě často nenalézaný) 

oceňovaný a sdílený rozměr čtenářství. 

Zatímco obecné očekávání dosud pracuje s představou významně jiných rolí, které by chtěl 

člověk ve virtuální komunitě zastávat, jsme svědky paradoxní situace. V profilu uživatele 

jinak se honosícího hodnotami free-cool-in se nově objevuje aktivní položka čtenář. 

Také v druhém životě, nebo spíše právě v něm, chce být dospívající brán jako čtenář. Právě ve 

virtuálních sociálních sítích je za své dospívající čtenářství pozitivně hodnocen a oceňován. 

Právě tam se může s ostatními mladými čtenáři sdružovat a sdílet aktuálně prožívané 
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čtenářství. (Na rozdíl od demotivující zkušenosti v reálném životě, kdy jeho čtenářství 

posuzují dospělí a činí tak svými měřítky.) 

A není bez opodstatnění myšlenka, která vyjadřuje možnost přechodu jedincova bytí čtenářem 

z virtuálního alter ego do explicitně deklarovaného čtenářského jáství (více Homolová, 

2010a). 

Psychologie současného dospívajícího čtenáře je prostorem pro revizní zásahy zejména pod 

vlivem nových výzkumných závěrů. Jmenovali jsme proto momenty, které vybízejí jednak ke 

zkoumání, jednak k teoretickému zpracování. 
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PREZENTOVÁNÍ KNIHOVEN V MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH 

 

Abstrakt: Člověk si už dnes nedokáže představit svět bez digitálních technologií, mezi které 

řadíme i smartphony. Jejich počet, dostupnost a kvalitní softwarové vybavení jsou 

předpokladem pro využití těchto inteligentních zařízení i pro potřeby moderní knihovny. 

Cílem našeho příspěvku je identifikace typů prezentace knihoven a jejich úrovně 

prostřednictvím smartphonů. 

Klíčová slova: knihovna, smartphony, prezentace, hrubý klient 

 

Abstract: Nowadays one can not imagine a world without digital technology, which includes 

the smartphones, as well. The number, quality and availability of software tools are  

a prerequisite for the use of smart devices and the need for a modern library. The aim of this 

paper is the presentation of the types of libraries and their level through smartphones. 

Key words: library, smartphones, presentation, rich client 

 

Takmer každý jednotlivec sa stretol s pojmom „knižnica“, ktorý slúži na označenie 

organizovanej zbierky kníh, rukopisov, tlačených a iných materiálov, ktorej čitatelia môžu 

využívať služby ňou poskytované. Knižnica je zároveň kultúrna inštitúcia slúžiaca na ochranu 

kultúrneho dedičstva. Termínom knižnica označujeme aj policový systém s tlačenými 

dokumentmi nachádzajúci sa v domácnosti, či v práci. V súčasnosti si však najmä mladí ľudia 

pod pojmom knižnica nepredstavia knižnicu ako kultúrnu ustanovizeň, ale napríklad knižnicu 

albumov, ako organizovanú skupinu hudobných nahrávok či fotografií, ktoré majú uložené 

v počítači. Táto zmena obsahu pojmu nemá za následok, že by kamenné knižnice zanikli, 

práve naopak.  

Súčasné elektronické prostredie umožňuje jednoduchý prístup k informáciám, ako i interakciu 

človeka a informačného prostredia. Začlenením knižníc do tohto prostredia vznikli digitálne 

knižnice, ktoré môžeme definovať desiatkami definícií. Samotný význam pojmu digitálna 

knižnica sa vyznačuje tromi posunmi: „Prvým posunom je prechod od orientácie na systém 

(prístup k zdrojom) a na obsah (jeho organizácia, informačná architektúra) k orientácii na 

rôzne činnosti človeka v elektronickom prostredí. Druhým významovým posunom je zmena 

tradičnej predstavy o uchovávaní a následnom vyhľadávaní informácií smerom k podpore 

komunikácie, kolaborácie a interakcie členov komunít v elektronickom prostredí. Tretí posun 

umožňuje vidieť digitálnu knižnicu ako pojem smerujúci od uloženia textov a multimédií  

k obsiahnutiu senzorických údajov, mobilnej komunikácii a nadväzným službám.“ 

(Steinerová, 2010) 

Obsahovú rôznorodosť môžeme vidieť aj pri definovaní pojmu „mobilné zariadenie“, ktorým 

sme označovali najmä notebook, neskôr to bol aj netbook, PDA, tablet, či dnes 

najpredávanejší smartfón (inteligentný telefón).  

Pre porovnanie predajnosti mobilných telefónov sme vybrali dva susedné trhy, a to slovenský 

a český. Na Slovensku najväčší mobilný operátori Orange Slovensko a T-Mobile (Slovak 

Telekom) uvádzajú, že takmer každé druhé nimi predané mobilné zariadenie je smartfón. 

(SITA, 2011) V Čechách mobilný operátori uvádzajú nasledujúce štatistiky predaja: 

 Telefónica O2 má na vrchole rebríčka najpredávanejších typov telefónov smartfón 

(konkrétny typ - Nokia 5230), 

 T-Mobile uvádza, že počet predaných smartfónov vzrástol oproti roku 2009 o 20%, 

ale stále u nich prevažuje predaj klasických telefónov, 

mailto:zuzana.juchova@mediamatika.sk
http://www.itnews.sk/spravy/telekomunikacie/2011-07-28/c142174-kazdy-druhy-predany-mobil-na-slovensku-je-smartfon
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 Vodafone očakáva nárast podielu predaných smartfónov, no už aj v súčasnosti tvorí 

ich podiel v predajnosti 50% (konkrétne typy - Samsung Galaxy 550, Sony Ericsson 

Xperia X8 a HTC Wildfire). (Meravá, 2011) 

Zo štatistík evidovaných počtov zákazníkov jednotlivých operátorov vyplýva, že takmer 

každý občan republiky vlastní aspoň jeden mobilný telefón, a zo štatistík predaja v roku 2011 

vyplýva, že jedným z najpredávanejších zariadení v oblasti digitálnych technológií sa stáva 

smartfón.  

 

Inteligentné telefóny 

Vývoj v oblasti mobilných technológií môžeme rozdeliť do štyroch generácií: 

 prvá - spoločnosť Motorola v roku 1983 použila analógovú technológiu na výrobu 

telefónu Motorola DynaTac 8000x. Prvé mobilné telefóny boli vstavané v podlahe 

áut, až neskôr mali veľkosť pracovnej tašky a boli symbolom spoločenského 

postavenia.  

 druhá - v roku 1990 bola pre hovor použitá digitálna technológia, ktorá bola oveľa 

rýchlejšia, spoľahlivejšia a tichšia ako predchádzajúca. Zmenšenie rozmerov mobilov 

a lepšia kvalita mali za následok nárast ich popularity.  

 tretia – používaná aj v súčasnosti, umožňuje okrem zvuku prenášať aj dáta, 

informácie a e-maily, čím dochádza k masovému používaniu mobilov. 

 štvrtá - zameraná najmä na prenos dát, spôsobený rozmachom WiFi sietí 

a s úspešným vývojom smartfónov. Na trh vstúpila napr. firma Apple s iPhonom, 

alebo spoločnosť Google s operačným systémom Android (open source), ktoré 

umožňujú vytvárať a používať množstvo aplikácií v mobilnom zariadení. (Hawk, 

2008) 

Základ masového používania smartfónov tvorí softvérové vybavenie, ktoré je blízke 

používateľom počítačov. Množstvo inteligentných telefónov dokonca obsahuje takmer 

rovnaký operačný systém, ako je dodávaný spolu s počítačmi (napr. iOS, Windows Mobile), 

alebo ľahko ovládateľný operačný systém, ktorého základ tvorí princíp každodenne 

používaných nástrojov spoločnosti Google (Android). 

Samotné informácie získava klient komunikáciou cez konzolové aplikácie s databázovým 

severom prostredníctvom jazyka SQL, pričom klientom môže byť aj klasická desktopová 

aplikácia, webová aplikácia, alebo aplikácia v podobe webovej služby. Smartfóny môžeme 

používať v dvoch režimoch: 

1. v prípade, že je zariadenie pripojené k sieti a jadro aplikácie beží na serveri, hovoríme 

o tenkom klientovi (na prístup k informáciám sa používa webový prehliadač (Safari, 

Dolphin, Opera, Firefox, Skyfire, Miren, xScope, ...), t.j. analogický prístup ako  

v počítačoch), 

2. v prípade, že zariadenie pracuje autonómne s tým, že pre beh aplikácií využíva len 

vlastné systémové prostriedky, hovoríme o hrubom klientovi (aplikácie teda bežia 

lokálne, využívajú pri tom naplno výkon svojho hardvéru, ale pre svoju činnosť môžu 

využívať aj údaje a služby servera. Môžu pracovať online aj offline, ale ich 

nevýhodou je, že sa musia vyvíjať pre každú platformu. (Lacko, 2004) 

 

Aplikácie typu tenký klient 

Veľkosť zobrazovanej plochy smartfónov prostredníctvom webového prehliadača je 

nedostačujúca najmä pre tie webové stránky, ktoré ich tvorcovia neupravujú pre malé 

zariadenia. Najväčšie nedostatky súvisia so zníženou čitateľnosťou textu, nutnosťou 

niekoľkonásobného rolovania stránky, nedostupnosťou ovládacích prvkov, neprehľadnosťou 

stránky, zhoršenou schopnosťou navigácie na stránke ku ktorej dochádza aj zväčšením 
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zobrazovanej plochy a tým aj písma, čo má častokrát za následok opustenie stránky 

používateľom. Niekoľko nepresností sa nachádza aj na stránke Library of Congress (Obr. 1). 

 
Obr. 1 – Rolovanie stránky www.loc.gov/index.html v smartfóne 

 
Obr. 2 – Stránka www.loc.gov/index.html v prehliadači Mozilla Firefox na PC 

Odstránením uvedených nedostatkov sa zaoberajú aj informační architekti. Ich náplň práce 

vyplýva zo samotnej definície pojmu informačná architektúra, nachádzajúcej sa v publikácii 

Information Architecture for the World Wide Web (Morville, Rosenfeld – 2007): 

 štrukturálny dizajn spoločného informačného prostredia. 

 kombinácia organizačných, popisných, vyhľadávacích a navigačných systémov  

v rámci webových sídiel a intranetov. 

 umenie a veda tvarovania informačných produktov a skúseností na podporu 

použiteľnosti a nájditeľnosti. 

 vznikajúca disciplína a spoločenská praxa s cieľom zaviesť princípy dizajnu  

a architektúry do digitálneho sveta. 

Súčasný trend sprístupňovania informácií používateľom vidíme v úzkej spolupráci tvorcov 

webových stránok s informačnými architektmi, pričom by sme nemali zabúdať na 

modifikáciu aplikácií pre jednotlivé typy platforiem, čím zvýšime dostupnosť informácií 

používateľom. Aplikáciám typu tenký klient nebudeme venovať viac pozornosti, zameriame 

sa na druhý typ aplikácií. 

http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
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Aplikácie typu hrubý klient 

Nárast množstva predaných smartfónov má za následok nárast množstva vyrobených 

a stiahnutých, platených i neplatených aplikácií typu hrubý klient. (Krcho, 2011) V súčasnosti 

v počte aplikácií aj stiahnutí ponúkaných pre smartfóny je lídrom App Store od Apple, ale 

veľkou konkurenciou mu začína byť Android Market od spoločnosti Google. (Žitný, 2012)  

Nami realizovaný prieskum bol zameraný na zistenie typov prezentácie knižníc a ich úrovne 

prostredníctvom smartfónov. Prieskum sme urobili na skúmanej vzorke 100 aplikácií 

nájdených obchodom App Store po zadaní kľúčového slova „library“ z celkového počtu 1338 

vyhľadaných aplikácií určených pre smartfóny typu iPhone.  

Na základe prieskumu môžeme vyhľadané aplikácie rozdeliť na nasledujúce typy: 

A. aplikácie určené na tvorbu knižníc multimédií (t.j. knižnice obsahujúce sekcie hudby, 

videoklipov, videí a pod., často vrátane sekcie pre knihy), 

B. aplikácie využívajúce knižnice multimédií (napr. na tvorbu ikony stavu napájania), 

C. knižnice určené pre lekárov, pre vkladanie rôznych typov zápisov matematických 

vzorcov a pod. – tieto knižnice ale neobsahujú knihy ako také, (lekárske zhlukujú 

hodnotenia a zoznamy liekov, klasifikáciu chorôb, ... ) 

D. knižnice obsahujúce knihy zaoberajúce sa konkrétnou problematikou (PHP, MySQL, 

dobrodružné knihy a pod.), 

E. aplikácie na tvorbu knižníc špeciálne pre ebooky/audiobooky, niektoré umožňujú  

aj čítanie kníh a iné funkcie (kopírovanie častí textov, pridávanie záložiek, ...) 

F. špeciálne aplikácie na hodnotenie kníh čitateľmi, 

G. aplikácie „knižníc o knižniciach“, 

H. aplikácie určené na predaj kníh vytvorené zväčša kníhkupectvom, alebo vydavateľom, 

I. nesprávne zaradené aplikácie, 

pričom jednotlivé podiely na celkovom počte môžeme vidieť na Obr. 3. 

 
Obr. 3 Typy vyhľadaných aplikácií 

Hlavným predmetom nášho skúmania sa následne stali aplikácie typu G, t.j. aplikácie 

vytvárané knižnicami. Samotná prezentácia knižníc spočíva: 

 v možnosti prístupu používateľa ku zdigitalizovaným knihám a iným dokumentom 

zaradeným do kultúrneho dedičstva (Famous Books – Treasures of the Bavarian State 

Library), 

 vo virtuálnych prehliadkach samotnej budovy/budov knižnice, 

 v navigácii ku knižnici zo štartovacieho bodu (vlaková stanica, diaľnica a pod.),  

 v poskytnutí zoznamu udalostí a výstav realizovanými knižnicami, 
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 v možnosti zadávania otázok pracovníkom knižnice, 

 v multimediálnej prezentácii knižnice (obraz+zvuk), 

 v sumarizácii relevantných odkazov, vrátane ich oficiálnych stránok a pod. 

 
Obr. 4 – Aplikácia Library of Congress v smartfóne 

Drvivá väčšina knižníc však akoby zabudla na jednu z najdôležitejších funkcií každej 

knižnice a to na samotný prístup ku katalógom knižnice či k objednaniu kníh prostredníctvom 

dostupných aplikácií. Vo väčšine prípadov sa ku katalógom knižnice dostaneme len 

prostredníctvom oficiálnych stránok knižníc, zobrazených v mobilnom internetovom 

prehliadači. Výnimku tvorí Národná knižnica v Austrálii, ktorá má systém katalógov 

optimalizovaný práve pre tento typ digitálnych technológií a umožňuje výpožičku kníh 

prostredníctvom aplikácie a ich následné doručenie k čitateľovi.  

Existuje len niekoľko knižníc, ktoré využívajú možnosti prezentácie sa v smartfónoch. Ako 

príklad môžeme uviesť (na základe dátumu vytvorenia aplikácie) najnovšiu aplikáciu knižnice 

a to: Westerville Public Library, ktorá v najväčšej miere využíva možnosti poskytované 

inteligentnými telefónmi. 

Medzi prvé lastovičky v Čechách patrí aplikácia s názvom Poklady Národní knihovy České 

republiky, ktorá sprístupňuje výber zo vzácnych diel z písomného a dokumentárneho 

dedičstva ľudstva. Práve táto knižnica ponúka aj výpožičku elektronických kníh 

prostredníctvom internetu. Na samotnú realizáciu však neexistuje aplikácia, ktorú by čitateľ 

mohol použiť, katalógy sú dostupné len prostredníctvom prehliadačov. 

Smartfón = nová platforma pre knižnice? 
Dostačujúca základňa používateľov smartfónov, ako aj možnosti prezentovania sa knižníc 

prostredníctvom aplikácií, môžu slúžiť na atraktívnu a zároveň jednoduchú dostupnosť 

služieb knižníc čitateľovi. Z prieskumu vyplýva, že v rámci Čiech a Slovenska je počet 

knižníc prezentovaných prostredníctvom aplikácií v inteligentných telefónoch takmer nulový. 

Vzhľadom na počet knižníc jednotlivých krajín dokonca zanedbateľný. Riešenie tejto situácie 

vidíme napríklad v rozšírení zamestnaneckej základne o špecialistov z oblasti informačných 

technológií, ako aj informačnej vedy. 
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INFORMAČNÉ PRIESTORY 

 

Abstrakt: V príspevku diskutujeme  koncept informačného priestoru, jeho meniacu sa 

podobu v čase a vplyv nových médií na jeho aktuálnu štruktúru. 

Klíčová slova: Informačné priestory, koncept informačného priestoru, architektúra 

informačného priestoru, charakteristika informačného priestoru, Vzťah médium - informačný 

priestor, Vzťah kultúra – informačný priestor, Informačný priestor nových médií 

 

Abstract: The paper discusses the concept of information space, its form in the changing time 

and the impact of new media on the current structure. 

Key words: Information space, the concept of information space, information space 

architecture, characteristics of information space, Relationship media - information space, the 

relationship of culture - information space, information space of new media 

 

Úvod  

Pojem  „priestor“  budeme v tomto príspevku chápať ako  komplexnú entitu, pozostávajúcu 

z fyzikálneho  priestoru a  informačného priestoru, kde informačný priestor je komplementom  

k fyzikálnemu (hmotnému) priestoru
1
. Oba priestory spolu vytvárajú akoby  ihrisko, na 

ktorom sa odohráva život, a zároveň aj pole, na ktorom sa šľachtí kultúra.  

Fyzikálny  priestor je naplnený hmotnými objektmi, pre ktoré platia prírodné  zákony. Človek   

nad ním zaviedol metriky, umožňujúce ho kvantifikovať, t.j.  určovať veľkosť a tvar objektov, 

ich vzdialenosť, vlastnosti  a pod.  informačný  priestor je namiesto fyzikálnych objektov  

naplnený  informačnými objektmi a vzniká  aplikáciou definovaných procedúr na tieto 

objekty. Každý informačný objekt je nositeľom informácie, ktorá môže byť prezentovaná 

v rôznej forme (audio, obraz, video, písané/tlačené symboly, atď.).  v informačnom priestore 

môžeme, analogicky ako vo fyzikálnom priestore, definovať a  merať  vzdialenosť, napríklad 

cez  podobnosť informačných objektov, prípadne cez počet  iných objektov, nachádzajúcich 

sa medzi objektmi, ktorých vzdialenosť meriame, atď. Podobne ako v reálnom priestore, aj 

v informačnom priestore je dominantnou charakteristikou  vzdialenosť, existujúca medzi 

jednotlivými informáciami (napr. v hypertexte sú informácie vzdialené na x kliknutí, adresáre 

majú stromovú štruktúru, kde vzdialenosť informácií je daná ich polohou v strome,  

v databáze určuje vzdialenosť rozdiel v adresách miest, na ktorých sú informácie uložené). 

Okrem toho môžeme hovoriť aj o sémantickej vzdialenosti, kde mierou vzdialenosti je 

príbuznosť, resp. rozdielnosť obsahov.  Niektorí autori
2
  navrhujú doplniť priestorovú 

a sémantickú vzdialenosť ešte naratívnou vzdialenosťou. Dôvodom má byť skutočnosť, že 

človek je zvyknutý vnímať  okolie i to, čo mu ponúka informačný priestor,  ako príbeh, resp. 

príbehy. Preto navrhujú doplniť organizáciu informačných priestorov tak, aby prestavovali  

aj naratívny priestor.   

Informačný  priestor si môžeme predstaviť ako  miesto, kde dochádza k interakcii ľudskej 

mysle a informácie a/alebo ku komunikácii informácií inému človeku. Existencia 

informačného priestoru  napomáha  uchovaniu,  získavaniu, komunikácii  informácií  

a skladaniu čiastkových informácií do celkov. Kľúčovú úlohu pri formovaní informačného 

priestoru zohráva tzv. dominantné médium, ktoré je aktuálne k dispozícií. V súčasnosti sa 

                                                           
1 Podobný pohľad sa uplatňuje v matematike, kde pracujeme s reálnymi a imaginánymi číslami. 
2 Viď napr. PERSSON, P.: Supporting Navigation in Digital Environments: A Narrative Approach. Dostupné na 

http://www.sics.se/humle/projects/persona/web/littsurvey/ch12.pdf.  [Citované 24.2.2021].   

mailto:Milan.konvit@fpf.slu.cz
http://www.sics.se/humle/projects/persona/web/littsurvey/ch12.pdf
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realizácii takto ponímaného  konceptu informačného priestoru najviac približuje koncept 

digitálnej knižnice, dostupnej cez nové médiá. Informačný priestor človek vníma  ako 

analógiu k reálnemu  fyzikálnemu  priestoru. Pre naše potreby budeme informačným 

priestorom rozumieť celkový objem dostupných informačných objektov (dokumentov) na 

určitej platforme. 

Koncept informačného priestoru 

Unifikovaný  koncept  informačného priestoru dodnes neexistuje.  V odbornej  literatúre je 

najčastejšie popisovaný  buď ako „celkový objem dostupných informácií  o určitom 

predmete
3
“,  alebo ako  „súbor konceptov a relácií medzi nimi udržiavaných informačným 

systémom
4
“ poprípade  ako „abstraktný koncept všetkých  znalostí, praktik a informácií  

dostupných na webe
5
“.   Iný prístup ku konceptu  informačného priestoru zvolila Európska 

komisia v stratégii i2010, kde je (európsky) informačný priestor definovaný ako „Jednotný 

priestor, poskytujúci dostupné a bezpečné širokopásmové komunikácie s bohatým a pestrým 

obsahom a digitálnymi službami.“
6
   V užšom zmysle je informačný priestor reprezentovaný   

„štruktúrovaným súborom (zbierkou) informácií pozostávajúcim z rôznych informačných 

artefaktov a znamení, odkiaľ jednotlivec čerpá informácie, potrebné pre jeho priestor 

aktivít
7
“.  Informačná  veda zas chápe  informačný priestor ako  „súbor konceptov a relácií 

medzi nimi udržiavanými informačným systémom
“8

.   

Paralelne popri koncepte informačného priestoru pracuje informačná veda aj s konceptom 

kognitívneho priestoru, ktorý je reprezentovaný  súborom konceptov a relácií medzi nimi 

udržiavaným človekom  alebo skupinou ľudí. Podobne ako v prípade informačného priestoru  

sa forma i obsah kognitívneho priestoru  neustále mení v dôsledku v ňom prebiehajúcich 

procesov a interakcie s okolím
9
. Existencia informačného priestoru je nutnou podmienkou 

existencie kognitívneho priestoru.  V tejto súvislosti je užitočné hľadať možné súvislosti  

aj s  konceptom kyberpriestoru
10

. Hyperbolicky  môžeme tvrdiť, že kyberpriestor je, rovnako 

ako kognitívny priestor, súborom konceptov a relácií medzi nimi udržiavanými človekom, ale 

na rozdiel od kognitívneho priestoru existuje len a len s podporou IKT.   Informačný priestor 

je nadradený  koncept ku  konceptu  kyberpriestoru. Na rozdiel od kyberpriestoru pokrýva 

nielen  informácie, nachádzajúce sa vo virtuálnom priestore (t.j. digitálne informácie  

v elektronickej podobe) ale aj informácie poskytované knižnicami, novinami, šírené 

orálnym/písomným  médiom, fotografiou, filmom, človekom,  atď.     

Informačný priestor môže byť navonok prezentovaný tromi spôsobmi
11

: 

- Z vtáčej perspektívy, podávajúc mapu priestoru, akoby videnú z vrtuľníka, 

- Popisom cesty/ciest, kadiaľ prechádzať v priestore, ak sledujeme istý cieľ, 

                                                           
3 Business Dictionary. dostupné na http://www.businessdictionary.com/definition/information-space.html#ixzz17G9htUMQ. 

[Citované 24.2.2021].   
4 NEWBY,G. B.: The necessity for information space mapping for information retrieval on the semantic web.  Information 

Research, 7 (4).2002.  Dostupné na   http://InformationR.net/ir/7-4/paper137.html. [Citované 24.2.2021].   
5  Dostupné na http://en.wiktionary.org/wiki/information_space. [Citované 24.2.2021].    
6 - pordobnejšie pozri www.europa.eu.   
7 BENYON, D. :  The new HCI? navigation of information space. Knowledge-Based Systems14(8), 2001.  425–430. 
8 V tejto definícii sú kľúčové dva pojmy: koncept a informačný systém. Všeobecne pojem koncept vysvetľujeme ako ideu (v 

prenesenom slova zmysle i informáciu) reprezentujúcu istú realitu. Použitie pojmu „informačný systém“ zas indikuje, že 

spomínané koncepty existujú nezávisle od človeka.   
9 NEWBY,G. B.: The necessity for information space mapping for information retrieval on the semantic web.  Information 

Research, 7 (4), 2002. Dostupné na  http://InformationR.net/ir/7-4/paper137.html. [Citované 24.2.2021].  
10 Pojem „kyberpriestor“ vznikol ešte v druhej polovici minulého storočia ako reakcia na možnosť vytvorenia  elektronického 

virtuálneho priestoru.  Mal  sa stať, podľa deklarácie Electronic Frontier Foundation  hostiteľom „civilizácie ducha“. 
11 Pôvodne sa toto členenie objavilo v reporte SJÖLINDER, M. : Spatial Cognition and Environmental Descriptions. In 

Exploring Navigation: Towards a Framework for Design and Evaluation of Navigation in Electronic Spaces. Ed. Nils 

Dahlbäck. SICS Technical Report T98:01, March 1998, ISSN: 1100-3154, ISRN: SICS-T-98/01-SE. 

http://www.businessdictionary.com/definition/information-space.html#ixzz17G9htUMQ
http://informationr.net/ir/7-4/paper137.html
http://en.wiktionary.org/wiki/information_space
http://www.europa.eu/
http://informationr.net/ir/7-4/paper137.html
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-  Súradnicami informačného objektu relatívne voči zvolenému referenčnému bodu.  

Koncept informačného priestoru možno formálne popísať pomocou rovnakých charakteristík 

ako koncept informačného systému, t.j.: procesov, povolených aktivít, javov a informačných 

artefaktov
12

.  

 

Architektúra informačného priestoru  

Z pohľadu architektúry  sa dá informačný priestor chápať ako súbor hierarchicky nad sebou 

ležiacich  rovín informačných subpriestorov  z reálneho i virtuálneho sveta.  Môžeme ho 

modelovať v súradnicovom priestore, ktorého jednu os predstavuje   reálny, resp. virtuálny 

svet a druhú os  súkromná, resp. verejná sféra – obr. 1:  

  

                                               Verejná sféra 

 

 

Reálny svet                                                                                   virtuálny svet 

  

 

                              

                                              Súkromná sféra 

Obr. 1: Typy  informačných priestorov  

Dostávame tak štyri typy informačných priestorov: 

- Verejný informačný priestor v reálnom svete, 

- Verejný informačný priestor vo virtuálnom svete, 

- Súkromný informačný priestor v reálnom svete, 

- Súkromný informačný priestor vo virtuálnom svete. 

Tieto priestory sú napĺňané informáciami a môžu sa spájať, prekrývať,  prípadne kombinovať. 

Informačný  priestor najčastejšie modelujeme ako multidimenzionálny priestor, v ktorom 

najdôležitejšie dimenzie sú: 

- Euklidovské ( vzdialenosť, veľkosť, ) 

- Stabilnosť priestoru, 

- Spôsob prezentácie informácie 

- Škálovateľnosť priestoru 

- Relácie medzi objektmi, 

- Spôsob organizácie priestoru, 

- Správa (manažment) priestoru 

- Povolené operácie 

- Preskúmateľnosť priestoru 

- Štruktúra priestoru 

- Dostupnosť priestoru 

                                                           
12 Úlohou informačného artefaktu je umožniť záznam, uchovanie, prezentáciu, sprístupnenie a spracovanie informácie.  
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Z pohľadu konzumenta sú najdôležitejšími parametrami  veľkosť priestoru,  transparentnosť,  

prehľadateľnosť, entropickosť (miera neusporiadanosti), miera znečistenia, dostupnosť 

priestoru a dostupnosť objektov v ňom. Pre fungovanie  informačného priestoru je dôležité, 

aby v ňom platil princíp aditívnosti, umožňujúci spájanie informačných objektov,    

ich delenie, kompresiu, prekódovanie, modifikáciu.  

Nutnou podmienkou na to, aby sa informačný priestor stal pre konzumenta prínosom, je 

možnosť prehliadať/prezerať  dokumenty  v ňom umiestnené. Vzhľadom na rozmery 

aktuálneho informačného priestoru, ktorého väčšiu časť tvorí web,  treba nájsť nový 

špecifický spôsob jeho prezerania. Do úvahy prichádzajú dve principiálne odlišné metódy – 

náhodný výber dokumentov z informačného priestoru (vzorkovanie)  alebo povrchné 

prezeranie teoreticky všetkých dokumentov, alebo aspoň tej časti, ktorú vo vymedzenom čase 

obsiahneme. Obe posledne uvedené  metódy spadajú  pod anglický termín „browsing“, 

pôvodne používaný pri popise spôsobu získavania/výberu potravy živočíchmi
13

.  Termín 

„povrchný“ tu nemožno stotožňovať s nedbanlivosťou, ale naopak, s efektívnosťou  

a rýchlosťou. Ide o to, aby sme v krátkom čase vyhodnotili relevanciu maximálneho množstva 

dokumentov vo vzťahu k danej téme/problému.  Pripomeňme si, že normalizovaná stránka 

formátu A4 obsahuje 30 riadkov textu, pričom v každom riadku je 60 znakov. Na jednej A4 

strane je tak, pri 8bitovom kódovaní znakov, 1800x8 = 14 400 bitov informácie.  Oproti tomu, 

pri rozlíšení 1280x900 pixelov a čierno-bielom zobrazení bez odtieňov obsahuje jedna 

obrazovka 1,08Mbit informácie. Pokiaľ ide o množstvo informácie, je rozdiel medzi jednou 

stránkou textu  a jedným čiernobielym obrazom  cca dva  rády, t.j. obraz ponúka n.100 bitov 

informácie viac ako text a pri farebnom obraze je tento rozdiel ešte väčší. Aby takéto 

množstvo informácie mozog dokázal spracovať, potrebuje čas a koncentráciu. Pri „surfovaní“ 

na webe sa mu nedostáva ani jedného, ani druhého. Ak teda obraz na monitore  len preletíme 

bez toho, aby sme sa dlhšie zdržali skúmaním istého detailu, resp. bez vracania sa k tmu, čo 

sme už videli,  akoby sme ho čítali technikou rychločítania. No i napriek tomu dochádza ku 

kognitívnemu preťaženiu
14

. Kognitívne zaťaženie konzumenta možno, bez zmenšenia 

rozmeru informačného priestoru,  znížiť zvýšením transparentnosti informačného priestoru. 

Transparentnosť informačného priestoru zvyšuje: 

• Jasné vymedzenie hraníc priestoru. 

• Jasné vymedzenie obsahu priestoru. 

• Rozčlenenie priestoru na subpriestory podľa predmetu.  

• Jasné pravidlá  preskúmavania  priestoru.  

• Platnosť  zákona aditivnosti v informačnom priestore. 

• Možnosť objektívne  posúdiť kvalitu, vierohodnosť a aktuálnosť informácií. 

• Nezávislosť od technológií. 

Pri formovaní nového  informačného subpriestoru treba odpovedať na nasledovné otázky: 

• Aký  má byť účel subpriestoru? 

                                                           
13 najbližší slovenský výraz na tento druh činnosti je „paberkovanie“. 
14 Kognitívne preťaženie je definované ako „úsilie a koncentrácia vynaložené navyše, aby sme dokázali vykonávať/sledovať 

viacero úloh/ciest súčasne.“ Viac pozri Conklin, J. (1987). Hypertext-an introduction and survey. IEEE Computer, Sept. 20, 

17-41. 
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• Aké typy informácie bude obsahovať?  

•  Aký typ  navigácie je optimálny? 

• Aký je optimálny počet interných/externých  liniek? 

• Ako čo najviac rešpektovať zásady informačnej architektúry? 

• Ako redukovať heterogenitu z hľadiska obsahu, formy, podoby informácie, atď. ?   

Charakteristiky informačného priestoru 

 

Pre popis informačného priestoru sú  rozhodujúce dva parametre: 

a. Spôsob vyjadrenia (kódovania) informácie – digitálne/nedigitálne, 

b. Charakter distribúcie (komunikácie) informácie – online/offline. 

Kombináciou  týchto parametrov dokážeme vytvoriť štyri subpriestory – obr. 2.  

 

 

              Digitálne                                      digitálne 

         Online (IKT sieť)                              offline (bez podpory IKT siete) 

 

             Nedigitálne                                   nedigitálne 

          S podporou IKT                               bez podpory IKT 

 

Obr. 2: Subpriestory informačného priestoru 

Subpriestor prvého kvadrantu je vlastne informačný priestor nových médií. Priestor druhého 

kvadrantu  je zaplnený informáciami zaznamenanými na CD, DVD, USB  a iných nosičoch.  

Tretí kvadrant sa dnes už vyprázdňuje. Pôvodne v ňom dominovali tradičné, analógové 

elektronické médiá – rozhlas, televízia, telefón. Posledný, štvrtý kvadrant je doménou 

informácií na papierovom nosiči – knihy, noviny, časopisy. 

Vzťah médium - informačný priestor 

Informačný priestor nie je invariantnou (t.j. časovo nemennou) štruktúrou.  Jeho podoba sa 

spravidla mení evolučným  spôsobom a až pri objavení sa nového média i revolučným 

spôsobom. Aktuálna podoba informačného priestoru  sa tak dá konceptualizovať cez možnosti 

dominantného média a/alebo  jeho využívania spoločnosťou.  Na časovej osi tak doteraz 

môžeme vysledovať nasledovné podoby informačného priestoru: 

- IP na báze orálneho média: priestor geograficky obmedzený na konkrétnu lokalitu, čas 

obmedzený na prítomný (reálny) čas. 

- IP na báze písomného média – pracuje s prítomným i minulým časom, geograficky 

obmedzený hranicami danej kultúry. Objav písma umožnil uchovanie a komunikáciu 

informácií nezávisle na konkrétnom človeku a informačné priestory začali vnikať  

aj mimo mysle človeka. 

- IP na báze tlačeného média - pracuje s prítomným i minulým časom, geograficky 

čiastočne obmedzený národnými hranicami, prináša masovú dostupnosť IP, na druhej 
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strane si vyžaduje gramotnosť – čítať a písať. Objav tlače zrýchlil kopírovanie 

informácií (tvorbu duplicitných priestorov) a rozšíril dosah komunikácie. 

- IP na báze tradičných  e-médií – relativizuje ponímanie času a priestoru, Mc Luhan 

v tejto súvislosti hovorí o vzniku globálnej dediny.  

- IP na báze nových médií – prináša manipuláciu s časom, podobou priestoru, nové 

rozhrania, fenomén pripojenia (k sieti).  Castell hovorí o sieťovej spoločnosti 

(networked society), v ktorej existencia virtuálneho priestoru vedie k transformácii 

reálneho priestoru v ekonomickej i sociálnej rovine (sťahovanie materiálnej výroby do 

menej vyspelých krajín, nákupy prostredníctvom virtuálneho priestoru). 

 

S  príchodom aktuálneho nového média  informačný priestor získava vždy nové a nové  

rozmery: 

- Orálne médium  ako prvé vytvorilo informačný priestor, založený na používaní jazyka 

vo forme hovorenej  reči. Prakticky si vyžadovalo synchrónnu komunikáciu so 

známym  konzumentom informácie, ktorým bol buď konkrétny jednotlivec alebo 

menšia komunita.  

- Písomné médium pridalo k časovo nestabilnému rečovému informačnému priestoru 

rozmer  pamäte na báze písma. Tým sa informačný priestor stal prakticky časovo 

invariantným. Cenou za to bolo, opäť po prvý raz, určité  zmechanizovanie 

informačného priestoru, čo do istej miery zredukovalo farbitosti rečového 

informačného priestoru danú atmosférou priestoru, predstavivosťou, vnútorným 

životom, atď. Môžeme to interpretovať ako oslabenie pôvodného rečového rozmeru 

informačného priestoru. Písomné médium tiež čiastočne uvoľnilo potrebu poznať 

adresáta komunikácie – súkromná a obchodná komunikácia fungovala na báze 

známeho adresáta, literárna  komunikácia si vystačila s len typovým vymedzením 

adresáta (kto má rád poéziu, prózu, ...).   

- Tlačové médium potlačilo kultúru smerom k schematičnosti, masovosti 

a štandardizácii. Informačnému  priestoru pribudol, pre rozvoj kultúry veľmi dôležitý,  

rozmer masového kopírovania. Kopírovanie sa stalo dominantnou črtou kultúry. Iným 

dôležitým elementom, ktorý do kultúry vnieslo tlačové médium, bola štandardizácia 

podoby textov. Tlačové médium ešte ďalej uvoľnilo potrebu poznať adresáta 

komunikácie – biblia oslovovala veriacich, odborné publikácie vedcov, noviny 

ľavičiarov, resp. pravičiarov, atď. Vzorec kultúry tlačenej informácie  potom má 

nasledovnú podobu: 

            Informačný priestor= f(tlačené symboly,  písmo, hovorené slovo) 

- V kultúre tradičných elektronických médií hrajú kľúčovú úlohu masové elektronické 

médiá, menovite rozhlas a televízia.  Ich pôsobením sa zmenil charakter informačného 

priestoru hlavne čo do jeho dostupnosti a rýchlosti aktualizácie priestoru. Ďalej, zatiaľ 

čo kultúra tlačového média do značnej miery podporovala jej súkromný konzum 

(kniha sa najlepšie číta v súkromí a dôverne známom prostredí), kultúra masového 

média so sebou priniesla modely a tým aj istý druh uniformity. Jej snáď 

najdôležitejším vkladom do konceptu informačného priestoru je vizualizácia 

informácie. Kultúru tradičných elektronických médií tak popisuje vzťah 

Informačný priestor = F(audiovizuálna informácia,  tlač, písmo, hovorené slovo).  

Hovorené slovo tu získava i svoju sekundárnu podobu, predstavovanú elektronickou 

komunikáciou. Jej reprezentantmi sú najmä telefón a rozhlas. Došlo tiež k masovej 

remediácii tlačeného média do elektronických médií. Výsledkom sú rozhlasové 

a televízne adaptácie literárnych autorských diel, ktoré pôvodne vyšli v textovej 

podobe. Tradičné elektronické médiá so sebou priniesli fenomén vysielania informácie 

anonymnému okruhu konzumentov.  
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- Nové digitálne médium prinieslo masívnu dátovizáciu
15

 informačného priestoru. 

Človeku zrozumiteľné informácie sú nahrádzané databázami dát. To vytvára potrebu 

zaradiť medzi databázu a konzumenta informácií prezentačnú vrstvu, zabezpečujúcu 

dekódovanie dát a tým vznik informácie v podobe zrozumiteľnej  človeku. V tomto 

kontexte sa často hovorí o dolovaní informácií z dát. Digitálne médium prinieslo so 

sebou explóziu objemu dát: záznam celej komunikácie realizovanej všetkými médiami 

do roku 2003 by obsahoval rádovo 5 miliárd gigabytov, čo je množstvo, v súčasnosti 

vznikajúce každé dva dni
16

. Kultúra nových médií nesleduje trendovú líniu kultúry 

elektronických médií, ale akoby prinášala na vyššej kvalitatívnej úrovni návrat 

k tlačenému médiu. Prejavuje sa to odklonom od masovosti a preferovaním 

personalizácie informačného priestoru. Inou charakteristickou črtou kultúry nových 

médií je zvýraznenie úlohy aktívnej participácie konzumenta na formovaní 

informačného priestoru (interaktivita).  Navyše v tejto kultúre písmo prestáva byť 

dominantným  a jeho funkciu preberá obraz. Už neplatí, čo je napísané, to je dané
17

 , 

ale „je  to pravda, lebo to bolo v televízii“. Môžeme však pozorovať aj snahy 

o renesanciu  textu – napríklad e-literatúra, e-knihy.           

V každej kultúre tak nové médium dáva informačnému priestoru inú tvár. Príchodom nového 

média   už existujúce médiá menia svoju podobu
18

, čo sa prejaví ich novou formou:  akustická 

reč sa doplní o telefón, rozhlas a syntézu reči, nepohyblivé obrázky z novín o pohyblivé 

obrazy v televízii a animáciu obrazov.         

Vzťah kultúra – informačný priestor 

Každej kultúre vieme priradiť dominantný informačný priestor. Informačný priestor a kultúra 

sú v dialektickom vzťahu: informačný priestor v dlhodobom horizonte formuje kultúru 

a kultúra zas určuje obsah informačného priestoru. Kultúra determinuje v prvom rade 

charakter  informácií nachádzajúcich sa v informačnom priestore. Na druhej strane médium, 

ktoré má kultúra  k dispozícii pri tvorbe informačného priestoru, determinuje spôsob prístupu 

k informáciám, spôsob ich uchovania  a možné väzby medzi nimi.  Podľa typu informačného 

priestoru môžeme identifikovať päť rôznych kultúr: 

1. Orálna kultúra, disponujúca len orálnym médiom. 

2. Písomná kultúra. 

3. Kultúra tlačenej informácie. 

4. Kultúra tradičných elektronických médií. 

5. Kultúra nových médií. 

Z pohľadu novodobých informačných priestorov sú dôležité kultúry tlčenej informácie, 

elektronických médií a aktuálnych nových médií.   

Kultúra tlačenej informácie sa sformovala okolo objavu techniky mechanickej tlače 

symbolov, reprezentujúcich pôvodné rukou písané písmo. Vytvoril sa tak knižný informačný 

priestor, ktorý mal o veľa väčší objem ako predchádzajúce priestory, mal zavedenú istú 

organizáciu informácií a väčší dosah (i geograficky i pokiaľ ide o počet používateľov). Ide 

o priestor, v ktorom je  prístup k informáciám podmienený gramotnosťou, a komunikácia sa 

odohráva asynchrónnym spôsobom. Kultúra tlačenej informácie sa prakticky od svojho 

prvopočiatku významne odlíšila od svojich predchodkýň. Rozhodujúcim nositeľom zmeny 

bol fenomén masovosti.  Jeho pôsobením sa extrémne, v porovnaní s prechádzajúcimi 

                                                           
15 Slovo dátovizácia síce nenájdeme v KSSJ, ale najlepšie popisuje  proces napĺňanie informačného priestoru nie 

informáciami, ale dátami. Až ich dekódovaním vzniká informácia. Známy je povzdych neznámeho autora „Všade naokolo 

samé dáta a žiadne informácie či ľudia.“ 
16  Toto číslo uvádza Stonier vo svojej monografii The filter buble, str. 11, pričom samotný výpočet pripisuje Ericovi 

Schmidtovi.  
17 Ešte presnejšia je česká fráza „co je psáno, to je dáno“.  
18 V teórii komunikácie sa v tejto súvislosti hovorí o remediácii – pozri BOLTER, J., D., GRUSIN, R.:  Remediation: 

Understanding New Media. 2000. 
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kultúrami, zrýchlila difúzia informácií do spoločnosti. To vyvolalo reťazove reakciu 

v ostatných sférach života spoločnosti – zmenil sa spôsob výroby, vedeckého bádania, 

vzdelávania, trávenia voľného času i správy vecí verejných. Fenomén masovosti vyvolal  

aj potrebu masovej gramotnosti. Jeho dôsledkom bola tiež masová remediácia obsahov. 

Fakticky všetko, čo bolo možné prevziať z písaného média, bolo prevzaté do tlačeného média. 

Tlačený text si, na rozdiel oproti písanému textu, vyžaduje vyšší stupeň štandardizácie: 

štandardizáciu tlačených symbolov, štandardizáciu usporadúvania textu do riadkov, 

štandardizáciu veľkosti písma i štandardizáciu usporiadania rozsiahlejších textov. Tento 

priestor sa vyznačuje  trvanlivosťou informácií, ich zaručenou kvalitou, organizáciou a z toho 

vyplývajúcou vysokou mierou  transparentnosti a primeraným  objemom, diktovaným  

záujmom čitateľov.  

Kultúra tradičných elektronických médií má dve vzájomne dosť rozdielne periódy:  periódu 

pred nástupom televízie a periódu po nástupe televízie.  V informačnom priestore pred 

nástupom televízie dominovala hovorená reč podporovaná systémom elektronickej 

komunikácie a navonok materializovaná rozhlasovým vysielaním. Štruktúra informačného 

priestoru v dobe po nástupe televízie sa rapídne zmenila. Jeho dominantou sa stala obrazová 

informácia, od počiatku koncipovaná pre anonymnú masu konzumentov. Z pohľadu 

pôsobenia informačného priestoru na individuálneho konzumenta sa v masovom meradle 

začína prejavovať vplyv modelov, ponúkaných týmto priestorom.    

Nástup internetu sa obvykle uvádza ako príčina vzniku novej kultúry - kultúry postmasových 

médií (tiež ako kultúra nových médií). Jej charakteristickým črtami sú  digitálnosť informácií,  

IKT sieť, online komunity a globalizácia. Kultúra nových médií priniesla do informačného  

priestoru revolúciu vo viacerých smeroch. Objavili sa fenomény, ktoré mu vtlačili novú tvár: 

- Fenomén siete v technologickej i sociologickej rovine, 

- Fenomén interaktivity, s presahom až do autorských práv, 

- Fenomén virtuality, 

- Fenomén kreativity. 

Nové médiá poskytujú nový priestor pre vyjadrenie sa nielen umelcom ale aj „neumelcom“.  

Informačný priestor tak dostáva ďalší rozmer – rozmer platformy pre neprofesionálov 

v oblasti tvorby informačných obsahov.    

Informačný priestor nových médií 

Informačný priestor nových médií je formálne reprezentovaný vzťahom 

Informačný priestor = f (sieť, multimédia, obraz, text, reč) 

Súčasný informačný priestor nových médií  môžeme popísať nasledovne: 

• Veľkosť  rádovo   n exabytov
19

   

• Heterogenita, pokiaľ ide o  kvalitu, aktuálnosť, spôsob spracovania , tematická, 

štýlová, formy,  

• Ekologická záťaž: znečistenie chybnými informáciami , duplicitami, prebytok  

informácií aj v dôsledku masovej digitalizácie,    

• Netransparentnosť priestoru. 

• Neukončenosť   priestoru. 

Informačný priestor nových médií má charakter teoreticky neohraničeného multisenzorového 

a multidimenzionálneho hypertextového priestoru. Jeho úlohou je  spracovanie dát do 

informácií, sprístupňovanie informácií, ich komunikácia, navigácia cez štruktúrované 

informácie a spájanie rôznych informácií
20

. Informačný priestor nových médií integruje 

                                                           
19 predpona exa znamená číslo, majúce za jednotkou 18 núl 
20 NEWBY,G. B.: The necessity for information space mapping for information retrieval on the semantic web.  Information 

Research, 7 (4).2002.  Dostupné na   http://InformationR.net/ir/7-4/paper137.html. [Citované 24.2.2021].    

http://informationr.net/ir/7-4/paper137.html
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autora a čitateľa do jednej entity. V knižnej kultúre je autor striktne oddelený od čitateľov 

jeho diela. V kultúre nových médií každý môže striedať rolu autora a čitateľa. Navyše nové 

médiá umožňujú kombinovať proces čítania s procesom písania – do práve čítaného 

dokumentu si čitateľ môže robiť poznámky, modifikovať slová, vety, odseky, atď.     

Informačné objekty, umiestnené ich tvorcami do informačného priestoru nových médií, sú 

konštruované tak, aby umožňovali monitorovať, ako sa s nimi nakladá, t.j. kto k nim 

pristupuje, jeho aktivity, ale aj detailnejšie sledovanie, ktorá časť informačného objektu 

konzumenta najviac zaujíma, vrátane manipulácie s ňou (ako napr. kopírovanie, editovanie, 

komentovanie a pod.).  Všeobecne - nové služby v informačnom priestore nových médií 

umožňujú sledovať nielen informačný objekt, ale aj konzumenta, napr. jeho polohu, 

smerovanie jeho  komunikácie, používané kľúčové slová, rýchlosť jeho pohybu, typ 

koncového zariadenia, plus skonštruovanie jeho digitálnej identity, ktorá charakterizuje jeho 

správanie v informačnom priestore nových médií. V dlhodobom horizonte takýto prístup 

vytvorí situáciu, kedy každému bude ponúkaný iný súbor informačných objektov podľa toho, 

do akej „škatuľky“ bude zaradený. Ako uvádza Stonier, každý bude zavretý do nie celkom 

priehľadnej a navyše aj skresľujúcej bubliny, z ktorej bude pozorovať svoje okolie
21

.        

Dnes sa abstraktnému konceptu informačného priestoru nových médií najviac blíži 

hypertextový globálny informačný priestor 
22

, reprezentovaný webom a vyznačujúci sa 

nasledujúcimi   vlastnosťami: 

- Obsahuje heterogénne informačné obsahy, pričom  heterogenita  sa vzťahuje na  

kvalitu, formu, štýl, odbornosť, aktuálnosť, pravdivosť, atď., 

- Z hľadiska času sleduje zákon  entropie, t.j. smeruje k čoraz väčšej neusporiadanosti,  

- Absentuje celkový zoznam dokumentov v priestore i ich kategorizácia, 

- Priestor sa vyznačuje veľkou redundantnosťou informácií.     

Nech P je globálny informačný priestor nových médií, ktorý obsahuje časom rastúci počet 

dokumentov N(t), z  ktorých si konzument postupne formuje svoj personálny informačný 

priestor P´<< P obsahujúci  s časom tiež rastúci počet  dokumentov n´(t) <<  n(t).  Keďže 

takúto stratégiu volí väčšina konzumentov webu, vzniká na báze informačného priestoru P 

 ktorom sa veľká časť informácií 

mnohonásobne opakuje. Ak by sme použili analógiu s knižnicou, potom ako keby 

kopírovaním fondu knižnice vznikali, bez ohraničenia, osobné knižnice jej klientov. S tým 

rozdielom, že v skutočnosti sa vo väčšine prípadov nekopírujú do personálneho informačného 

priestoru dokumenty, ale iba odkazy na ich polohu v globálnom informačnom priestore.  

Množstvo informácie I(N), obsiahnuté v N(t) dokumentoch globálneho informačného  

priestoru  P prevyšuje prah, vymedzujúci množstvo informácie, ktoré je človek schopný 

v 
23

. Vďaka neustále sa zväčšujúcemu personálnemu 

informačnému priestoru P´ sa takáto situácia časom zopakuje aj v ňom.  Výsledkom je pocit 

zahltenia  informáciami a následná strata schopnosti efektívne vyhodnocovať práve vnímanú 

informáciu. Reakciou na  tento stav  je snaha konzumenta maximálne rýchlo lokalizovať 

v informačnom priestore P, resp. podpriestore P´,  minimálne potrebné množstvo  informácie 
                                                           
21 PARISER,E .: The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You . Penguin Press. 2011.     
22 Hypertextom rozumieme štruktúru, popísanú Nelsenom, t.j. neobmedzený priestor dokumentov rôzneho typu (text, obraz, 

audio, video), kde jednotlivé dokumenty sú určené unikátnou adresou a prechod medzi dokumentmi je možný 

prostredníctvom liniek. 
23 Odhaduje sa, že súčasná veľkosť (t.j. rok 2011)  globálneho informačného priestoru má rozmer rádovo  exabytov. 

Pripomeňme si, aké je to číslo:  1 byte = 8 bitov, 1 kilobyte = 1024 bytov,  1 megabyte = 1024 kilobytov, 1 gigabyte = 1024 

megabytov, 1 terabyte = 1024 gigabytov, 1 petabyte = 1024 terabytov a konečne 1 exabyte = 1024 petabytov. Hovoríme teda 

o  priemere vyhradenú na získavanie 

a následné spracovanie informácií.  
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m(i) najčastejšie zo zdrojov, poskytujúcich sumarizujúce a zároveň zjednodušujúce 

informácie.   Množstvo m(i) je spravidla menšie ako je skutočne potrebné množstvo 

informácie s(i). To vedie k nevyužívaniu potenciálu informačného priestoru ako  

aj k degradácii kvality riešení, prijatých konzumentom na základe spracovania množstva 

informácií m(i). Navyše, tvorcovia  informačných obsahov akceptovali tento trend 

a zameriavajú sa na produkciu  skratkovitých, povrchných a väčšinou len čiastkových 

informácií.   Informačný  priestor nových médií, videný očami informačnej ekológie, sa tak 

stáva priestorom znečisteným nekvalitnými, často doslova chybnými informáciami  

a redundantnými  informáciami.   

 

Závery 

To, či informačný priestor  splní svoj účel závisí najmä od: 

- Kvality informačných obsahov v ňom uložených. 

- Organizácie informačných objektov v priestore. 

- Preskúmateľnosti  priestoru. 

Charakteristika súčasnej podoby informačného priestoru nových médií je uvedená na obr. 3 

a obr. 4.  
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Obr. 3 
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SYMBIÓZA KNIHOVNY A NOVÝCH MÉDIÍ 

 

Abstrakt: Vhodným využitím nových médií v prostředí knihovny je možné (v přeneseném 

významu) dosáhnout jejich symbiózu, což následně vytváří předpoklady pro synergický efekt 

v rámci jejich dalšího rozvoje. Poukázat na tuto symbiotickou interakci je hlavním cílem 

našeho příspěvku. Zabýváme se v něm možnostmi vybraných druhů nových médií v kontextu 

jejich použitelnosti v prostředí knihovny. 

Klíčová slova: knihovna, nová média, symbióza, blog, použitelnost 

 

Abstract: It is possible (figuratively) to achieve symbiosis of new media through their 

appropriate use in the library environment, which in turn paves the way for synergies within 

their future development. The primary objective of this paper is to point out the symbiotic 

interaction. We deal with the possibilities of selected new media in the context of their 

usability in the library environment. 

Key words: library, new media, symbiosis, blog,  usability 

 

Nové médiá   

Z mnohých štatistík, výskumov a štúdií vyplýva, že nové médiá  (označované aj ako médiá 

2.0, či sociálne médiá) si získali rozsiahlu komunitu používateľov, pre ktorých sa stali 

bežným a obľúbeným nástrojom na komunikáciu, vyhľadávanie informácií, sebarealizáciu 

a podobne. Je preto pochopiteľné, že súčasný trend využívania nových médií v rôznych 

oblastiach spoločenskej praxe (knižnicu nevynímajúc) má stúpajúci charakter. Jednotlivé 

druhy nových médií pritom predstavujú neustále sa vyvíjajúce entity so špecifickými 

vlastnosťami a účelom, z čoho vyplýva, že ich vzájomný vzťah s inými entitami má charakter 

interakcie. Či je táto interakcia prospešná pre obe strany alebo nie závisí okrem iného od 

miery pochopenia charakteristík oboch strán a od schopnosti vhodným spôsobom využiť 

možnosti, ktoré poskytujú.  

Používateľ vníma nové médiá ako služby sprostredkované špecifickými nástrojmi, ktoré mu 

vo svojej podstate umožňujú uskutočňovať rôzne typy komunikácie novou formou. Tieto 

služby môžeme rozdeliť do nasledovných skupín, ktoré predstavujú jednotlivé druhy nových 

médií: 

 Elektronické diskusné fóra - vytvárajú priestor pre vzájomnú komunikáciu skupiny 

používateľov za účelom výmeny vedomostí, skúseností, názorov atď. na danú tému, 

resp. z určitej oblasti. Implementované sú buď formou priamych webových online 

aplikácií (internetové fóra, chat, konferenčný hovor, videokonferencia), alebo 

prostredníctvom elektronickej pošty (emailové konferencie).  

 Komunity zamerané na zdieľanie konkrétneho obsahu - predstavujú systém online 

služieb zameraný na zdieľanie konkrétneho, väčšinou multimediálneho obsahu 

komunitou používateľov. Používatelia pridávajú buď len odkazy, alebo priamo celé 

súbory špecifického obsahu (napríklad videonahrávky – Youtube, fotografie – Flickr, 

a podobne). Tento spôsob zdieľania odkazov medzi používateľmi sa tiež označuje 

pojmom sociálne záložkovanie (social bookmarkig).  

 Wiki - webové sídlo, ktorého obsah je otvorený jeho používateľom a zároveň je nimi 

kolaboratívne tvorený buď pridávaním nového, alebo upravovaním už existujúceho 

obsahu, resp. jeho častí. Používateľ môže editovať obsah zobrazenej stránky 

mailto:lenka.liskova@fpv.uniza.sk
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prostredníctvom rýchlo prístupného jednoduchého rozhrania, a to priamo vo webovom 

prehliadači.  

 Blogy, mikroblogy - Webové stránky obsahujúce príspevky jedného používateľa 

(prípadne viacerých používateľov), ktorý ich viac či menej pravidelne aktualizuje 

prostredníctvom špecializovaného publikačného softvéru, pričom príspevky odrážajú 

jeho záujmy, postoje a názory, sú časovo označené a chronologicky zoradené 

(väčšinou v opačnom poradí). Mikroblogy sú obmedzené rozsahom jedného 

príspevku, ktorý zodpovedá približne 1 SMS (väčšinou okolo 140 znakov).  

 Podcast, videocast -  „Podcast je digitálny záznam rozhlasového vysielania alebo 

podobný program, sprístupnený na internete k stiahnutiu na osobný audio prehrávač.“ 

(Oxford dictionary, 2012). Esenciálnymi zložkami podcastu sú jeho obsah (zvuková 

alebo video nahrávka) a jeho distribučná zložka (RSS).  

 Sociálne siete - Sociálnu sieť v kontexte nových médií definujú Boyd a Ellison ako 

„množinu online služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom vytvoriť svoje verejné alebo 

čiastočne verejné profily v ohraničenom systéme, formulovať zoznam iných 

používateľov, s ktorými sú v spojení a zobraziť a sledovať zoznam prepojení, ktoré si 

vytvorili, a ktoré vytvorili ďalší používatelia v systéme.“ (Balúchová, 2010). 

Najznámejšími internetovými sociálnymi sieťami sú Facebook, MySpace, Linkedln.  

Blogy 

Pôvodný cieľ príspevku zamerať sa na viaceré druhy nových médií, ich možnosti a vhodné 

spôsoby využitia v prostredí knižnice sme neskôr v procese jeho tvorby zúžili len na jeden 

konkrétny druh nových médií, a to BLOGY. Uvedením konkrétnych príkladov chceme 

ukázať, že interakcia knižnice a blogov môže byť vzájomne prospešná a ich vzájomný vzťah 

môžeme (v prenesenom význame) označiť ako symbiózu, čo podľa nás vytvára predpoklad na 

synergický efekt v rámci ich ďalšieho rozvoja. 

Už zo samotnej definície blogov (uvedenej vyššie) vyplýva, že blogy tvoria na jednej strane 

alternatívny nástroj elektronického publikovania, na druhej strane predstavujú bohatý zdroj 

informácií rôzneho druhu. 

Vo všeobecnosti môžeme v prostredí knižníc použiť blogy na: 

 zdieľanie vlastných myšlienok, názorov a postojov používateľov,  

 poskytnutie vysvetľujúcich informácií pre lepšie pochopenie zložitých koncepcií,  

 poskytovanie nových informácií z rôznych oblastí (aktuálne informácie o nových 

službách, nástrojoch, produktoch, atď.),  

 podporu výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 informovanie o fungovaní a novinkách v príslušnej inštitúcii, 

 budovanie vlastnej reputácie v prostredí internetu,  

 ako doplnkový komunikačný kanál, atď.  

Blog s obsahom aktuálnym a zaujímavým pre príslušnú cieľovú skupinu, flexibilný, dobre 

štruktúrovaný a vnútorne konzistentný, dynamický a ľahko prehľadateľný má všetky 

predpoklady na dosiahnutie úspechu vo svete blogosféry. Založiť si vlastný blog môžeme 

pritom jednoducho a rýchlo, napríklad využitím služieb rôznych, väčšinou bezplatných 

blogovacích systémov (blogger.com, blog.com, blog.sme.sk, bloguje.cz a iné). Niet preto divu, 

že v súčasnosti má blogosféra viac ako 15 miliónov blogov a každý deň pribudnú tisíce 

nových. Tie však majú pomerne často krátku živostnosť – rýchlo splanú, niekedy na chvíľu 

zažiaria a ešte rýchlejšie zhasnú. Najčastejšie je to spôsobené nezaujatím čitateľov, alebo 
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precenením schopností blogéra pravidelne aktualizovať svoj blog novými zaujímavými 

príspevkami. 

Skôr ako sa rozhodneme pre založenie nového blogu, či už osobného alebo v rámci nejakej 

inštitúcie, mali by sme sa na určité obdobie stať čitateľom iných blogov a následne si 

odpovedať na tieto otázky: 

 Aký bude účel blogu, resp. čo bude jeho cieľom?  

 Kto bude cieľová skupina?  

 Máme čo povedať teraz aj v budúcnosti?  

 Aký prínos očakávame? 

 Je to potrebné?  

 Máme na to podmienky? 

Kritické zamyslenie sa nad odpoveďami a získané skúsenosti nám pomôžu správne sa 

rozhodnúť, či blog je alebo nie je pre nás vhodným riešením. Keď sa pre blog predsa len 

rozhodneme, je vhodné pri jeho tvorbe brať do úvahy všeobecné odporúčania úspešných 

blogérov, ako napríklad:  

 blog si zakladajte len keď máte a budete mať čo povedať aj v budúcnosti (nie len 

preto, že momentálne chcete),  

 premyslite si, čo bude cieľom blogu, aká bude cieľová skupina, čo od neho očakávate, 

aký je jeho účel,  

 blog špecificky zamerajte na určitú tému, resp. témy navzájom súvisiace,  

 vyberte si vhodné softvérové riešenie v závislosti od stanoveného cieľa a účelu blogu, 

pričom pri rozhodovaní berte do úvahy aké funkcie ponúka a či dané riešenie 

komfortne pokrýva všetky činnosti, ktoré bude Vaše blogovanie zahŕňať (napríklad 

jednoduché vytváranie a publikovanie príspevkov, kategorizácia pre každý príspevok 

jednotlivo, archivácia príspevkov, zálohovanie obsahu a jeho prenositeľnosť, možnosť 

doplnkových aplikácií, antispamová ochrana, možnosti komentárov, atď.),  

 na blogu uveďte svoj stručný profil, prípadne aj fotografiu a kontaktné údaje 

(uvedenie identifikačných prvkov subjektívne znižuje Vašu anonymitu u čitateľa  

a zvyšuje tak kredibilitu Vášho blogu),  

 obsah blogu pravidelne aktualizujte publikovaním kvalitných príspevkov (prehľadné, 

výstižné, aktuálne, pre čitateľa zrozumiteľné a zaujímavé), aby ste udržali záujem 

čitateľov o sledovanie a čítanie Vášho blogu,  

 uprednostňujte neformálny štýl príspevkov,  

 umožnite čitateľom pridávať ich komentáre k jednotlivým príspevkom, pričom sa 

nebráňte negatívnym, ale konštruktívnym a podloženým komentárom (komentáre 

môžu slúžiť ako nástroj alternatívneho recenzného konania, tzv. peer review, na 

základe ktorého si čitatelia vytvárajú obraz o reputácii autora a posudzujú samotnú 

kvalitu blogu),  

 umožnite čitateľom používať rôzne formy triedenia a filtrovania príspevkov, nielen 

podľa dátumu publikovania (štandardné triedenie), ale aj podľa ďalších Vami 

vytvorených prehľadných kategórií, pričom pri zatrieďovaní príspevkov do 

príslušných kategórií striktne dodržiavajte kategorizačné kritériá, ktoré ste si stanovili,  

 príspevkom dávajte dostatočne výstižné a nie príliš dlhé nadpisy,  



57 
 

 odkazy uvádzajte v jasnej a prehľadnej forme tak, aby čitateľ jednoznačne 

identifikoval, na čo ho odkaz prepojí,  

 v príspevkoch uvádzajte kľúčové slová,  

 optimalizujte blog pre väčšinu prehliadačov a taktiež pre vyhľadávače,  

 blog by mal umožňovať plnotextové vyhľadávanie,  

 dbajte na bezbariérový dizajn blogu – napríklad používajte dostatočný kontrast 

a veľkosť písma,  

 celkový grafický dizajn blogu prispôsobte jeho účelu a špecifikám cieľovej skupiny. 

Z pohľadu interaktívneho vzťahu knižnice a blogu prinášajú kvalitné blogy na jednej strane 

možnosť lepšie pochopiť používateľa knižnice, jeho potreby a očakávania, prípadne ho 

zapojiť do niektorých procesov knižnice, ďalej sú nástrojom na budovanie virtuálnej identity 

a pozitívneho imidžu v rámci online komunity a v neposlednom rade umožňujú výmenu 

know-how. Na strane druhej rozširujú samotnú blogosféru, podporujú informačnú a mediálnu 

výchovu používateľov, čím prispievajú ku kvalitatívnemu posunu blogosféry a jej nástrojov. 

 

Adresáre 

Pri hľadaní blogov knižníc, resp. blogov zameraných na oblasť knižnično–informačných vied 

môžeme využiť  rôzne vytvorené adresáre a anotované zoznamy, ako napríklad:   

 LIBDEX BLOG – celosvetový adresár blogov z oblasti KIV, dostupný na 

http://www.libdex.com/weblogs.html 

 LIS WIKI – otvorený zoznam blogov knižníc a knižničných pracovníkov, dostupný 

na http://liswiki.org/wiki/Weblogs  

 DMOZ – otvorený adresár blogov z oblasti KIV, dostupný na 

http://www.dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Weblogs

/ 

 THE BLOG LIBRARY – portál poskytujúci jednoduchý a rýchly prístup 

k vybraným blogom a vlogom  dostupný na http://www.thebloglibrary.com/ 

 TOP 100 BLOGOV od Rose Jensen – zoznam vybraných blogov študentov a 

učiteľov  knižničných štúdií, dostupný na  

http://www.onlinedegreeprograms.com/blog/2009/100-best-blogs-for-library-science-

students/ 

 THE TOP FIFTY LIBRARIAN BLOGS – zoznam blogov súvisiacich s oblasťou 

knižníc vybraných portálom Get Degrees, dostupný na 

http://www.getdegrees.com/careers/_the-top-fifty-librarian-blogs/ 

A keďže je určite lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, uvádzame nielen pre inšpiráciu 

niekoľko konkrétnych blogov zo zahraničia i ČR: 

 NAPLE BLOG - blog národných autorít verejných knižníc v Európe, dostupný na 

http://napleblog.wordpress.com/ 

 ACRLog  - oficiálny blog Asociácie univerzitných a výskumných knižníc, dostupný 

na http://acrlblog.org/  

 LIBRARY OF CONGRESS BLOG  - blog Kongresovej knižnice vo Washingtone, 

dostupný na http://blogs.loc.gov/loc/ 

 Břeclavská knihovna bloguje – dostupný na http://knihovnalednice.blog.cz/ 

 Blog Místní knihovny Lednic  – dostupný na http://knihovnalednice.blog.cz/ 

http://liswiki.org/wiki/Weblogs
http://www.google.com/url?q=http://www.onlinedegreeprograms.com/blog/2009/100-best-blogs-for-library-science-students/&sa=U&ei=jyk8T5emFIjIhAeR3bjpCQ&ved=0CAgQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHalkt5uFswBVjr_D2eBsbfkcOkVg
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 Blog Městské knihovny Blansko  – dostupný na 

http://www.knihovnablansko.cz/category/blog/ 

 Obecní knihovna Ořechov dětem – Blog knihovnice – dostupný na http://oko-

detem.webnode.cz/blog/ 

 Digital Preservation CZ -BLOG – blog pozvaných prispievateľov z oblasti digitálnej 

archivácie, dostupný na http://digital-preservation-z.blogspot.com/ 

 Pintiniblog – blog Fabrizia Tintiho, knihovníka v Bibliothéque des sciences 

économiques, sociales, politiques et de communication, Katolíckej univerzity 

v Louvaine, dostupný na http://pintiniblog.wordpress.com/,  

 Karen Blakeman’s blog – blog Karen Blakemanovej, informačnej špecialistky, 

redaktorky a vydavateľky e-mesačníka Tales from the Terminal Room a majiteľky 

firmy RBA Information Services pôsobiacej v oblasti využívania internetu  

a informačných zdrojov, dostupný na http://www.rba.co.uk/wordpress/  

 Catalogablog – blog Davida Bigwooda, knihovníka z Lunar and Planetary Institute 

v Houstone, dostupný na http://catalogablog.blogspot.com/  

 Brabikate blog – blog študentky českého jazyka a literatúry archivovaný aj  

v digitálnom archíve WebArchiv, dostupný na http://brabikate.blog.cz/ 

 Slovenský archivár – blog Zuzany Ráczovej (archivárka v Archiv der Universität 

Wien a výkonná redaktorka internetovej stránky Slovenský archivár) a Martina Šubaru 

(správca IT v Národnom archíve ČR a študent informačnej vedy na UK v Prahe), 

dostupný na http://slovenskyarchivar.pweb.sk/  

Na záver môžeme už len konštatovať, že tvorba kvalitného blogu je síce proces náročný, 

teoreticky nekonečný a možno i strastiplný, ale o to viac nás obohatí.  
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ČTENÁŘSKÉ CHARAKTERISTIKY DESETILETÝCH  

A PATNÁCTILETÝCH DOSPÍVAJÍCÍCH 

 

Abstrakt: V rámci získaného grantu a naší diplomové práce zkoumáme profil současného 

desetiletého a patnáctiletého čtenáře. V úvodu sumarizujeme dosavadní poznatky o vývoji 

dětského čtenáře. K získání dat pro kvantitativní část výzkumu byla použita metoda 

dotazníkového šetření. V článku uvádíme některé příklady respondentům předložených 

otázek. 

Klíčová slova: prepubescent, pubescent, vývojový psychologie, četba, knihy, dotazníkový 

výzkum, literatura, čtenářství 

Abstract: The grant obtained and our thesis we examine the profile of the current ten-fifteen 

and readers. In the introduction, we summarize current knowledge on the development  

of children's readers. To obtain quantitative data for part of the research method used was  

a questionnaire survey. In the article we present some examples of questions presented to 

respondents. 

Keywords: prepubescent, pubescent, developmental psychology, reading, books, research 

questionnaire, literature, reading 

 

Cíl 

Hlavním cílem našeho projektu bylo zmapovat dětské prepubescentní a pubescentní 

čtenářství. Tuto oblast jsme si zvolily, protože u nás po roce 1989 nejsou k dispozici žádné 

publikace, které by se zabývaly souborným profilem čtenáře.  

Naše cílová skupina desetiletých spadá pod kategorii mladší školní věk neboli prepubertu.  

I když se období mladšího školního věku jeví jako klidné a nebouřlivé, je tato životní etapa 

charakteristická celou řadou změn, ve kterých dochází ke změnám u tělesného  

a pohybového vývoje, v poznávacích a citových procesech, mění se jeho osobnost i vůle. 

Jedinec se rozvíjí ve všech oblastech, vývoj pokračuje trvale a plynule. Tento věk nazýváme 

„obdobím latence“, nebo „věkem střízlivého realismu“. U dítěte mladšího školního věku 

sledujeme tělesný a pohybový vývoj, kdy dochází k intenzivnímu růstu do výšky. Okolo 

desátého roku se urychluje tělesný vzrůst, svalová síla roste, jeho kostra a ostatní orgány jsou 

ještě výkonnější. Dítě začíná být více obratné, má rychlejší a přesnější pohyby. Zlepšuje se 

hrubá i jemná motorika. Vstupem do školy se intenzivně mění vývoj poznávacích procesů. 

Výrazné pokroky zaznamenáváme u zrakového a sluchového vnímání. Jedinec se stává 

pozornějším a vytrvalejším, nevnímá už věci jako celek, všímá si více detailů a podrobností. 

V tomto období se rozvíjí také fantazie a představy, které jsou živé a konkrétní. Vyznačují se 

velkou názorností, nahrazují skutečné zážitky. Převaha těchto živých „eidetických představ“ 

vrcholí kolem desátého roku. Značným rozvojem ve školním věku dochází v myšlení. Dítě 

začíná logicky uvažovat a osvojovat si abstraktní pojmy. 

Za mladší školní věk tedy považujeme období od šestého roku života s nástupem jedince do 

školy, kdy se z něho stává žák, mění se jeho dosavadní způsob života. Hra už není na prvním 

místě, nahrazuje ji učení. Jedinec umí číst a psát, poznává nové věci a situace. Začíná být 

extrovertní, navazuje kamarádské vztahy, snaží se zapadnout do kolektivu. V této etapě 

vývoje má velký vliv také rodina, která se stává jeho vzorem.  

 

Čtenářská charakteristika desetiletých a patnáctiletých dětí 

Děti mladšího školního věku mají tendenci napodobovat děti staršího školního věku, což se 

projevuje i ve výběru jejich literatury, která je pro ně často nevhodná. Dítě ve věku deseti let 
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má již utvořený pevný vztah ke knize, k jejímu zaměření. Je k četbě „motivováno 

emocionálně, prožitkově a jen nerado přijímá četbu jako nutnost, jako povinnost“. Dokáže 

rozlišit četbu, kterou čte pro zábavu a která ho baví, od četby, kterou musí číst ze školní 

povinnosti. V období čtenářském se kromě jednoduchých pohádek začíná vyskytovat 

náročnější literatura. Desetiletí se začínají zajímat nejen o lidové a autorské pohádky, ale  

i o naučnou a uměleckou literaturu, o pověsti, báje, prózu ze života dětí, z přírody,  

o zvířatech, ze školního prostředí, o historii nebo dokonce o poezii. Jedinci také začínají 

vyhledávat odbornou popularizační literaturu, která souvisí s jejich zájmy. Oblíbené  

u mladšího školního věku jsou kreslené seriály, dětské časopisy a magazíny nebo obrázkové 

encyklopedie. Do čtenářských zájmů se začíná promítat školní učivo. U chlapců i dívek roste 

zájem o dobrodružnou a detektivní literaturu. Dívky začínají číst dívčí romány. V tomto 

věkovém období přesto u prepubescentů zatím nijak výrazně nedochází k diferenciaci četby, 

která je typická pro pubescenty.  

Patnáctiletí se dostávají do mezníku, kde končí puberta a začíná adolescence. Patnáctý rok je 

pro ně velkou změnou. Přechod na novou školu, nové zájmy, nové přátelství, změna 

osobnosti, vstup do světa dospělých, osamostatňování se. To vše formuje jejich čtení. Začíná 

je bavit jiná literatura, některé potká krize ve čtení. V knihovnách přecházejí z dětského 

oddělení na dospělé oddělení. 

 

Výzkum 

Sběr dat jsme provedly na základních školách v listopadu a v prosinci roku 2011. Naší 

cílovou skupinou byli žáci 4. a 9. tříd. Výzkumu pro diplomovu práci se zúčastnilo 200 

patnáctiletých a 200 desetiletých respondentů. Z toho bylo 97 chlapců a 103 desetiletých 

dívek, a 93 chlapců a 107 dívek patnáctiletých. Vyplnění dotazníku trvalo dětem jednu 

vyučovací hodinu. Ve školách bylo vyučujícím vysvětleno, o co v dotazníku jde a jaký je náš 

cíl. Protože byl výzkum zaměřen na čtenářství, žáci vyplnili své dotazníky v hodině českého 

jazyka. Snažily jsme se, aby žáci odpovídali pravdivě, a proto byl výzkum anonymní.  Jediné 

osobní údaje, které jsme požadovaly, byly věk a pohlaví. Dotazníků bylo rozdáno 400 a také 

jich bylo 400 navráceno.  

Námi vytvořený dotazník byl rozdělen do tří hlavních částí. První část zkoumá základní 

čtenářské charakteristiky. Druhá část zkoumá, jaký postoj mají žáci v dnešní době ke čtení, 

čtenářství a ke knížkám. Poslední část se týká žánrových preferencí. Dotazník byl poté ještě 

doplněn rozhovory s deseti vybranými respondenty. Konečná podoba dotazníku zahrnuje  21 

otázek. U otázek jsme se snažily nabídnout dětem bohatou kategorii odpovědí, abychom 

nevynechaly žádnou důležitou variantu. Dotazovaným byly také položeny dvě otevřené 

otázky s vlastní formulací odpovědí. Protože je dotazník docela rozsáhlý, vybraly jsme na 

ukázku pouze některé otázky.  

Na ukázku uvádíme některé otevřené otázky, které byly položeny respondentům. Co tě na 

čtení baví a co tě na čtení nebaví. U otázky Co tě na čtení baví? odpovídali desetiletí  

i patnáctiletí velmi podobně, a proto jsme vytvořili pouze jednu kategorii nejčastějších 

odpovědí dětí. 

 

Co tě na čtení baví? 

Odpovědi desetiletých respondentů: 

 

 dozvídám se nové věci, něco se 

naučím  

 baví mě to  

 baví mě obrázky v knihách  

 představuji si příběhy  

 

 

 baví mě napínavý příběh  

 pobavím se u toho, knihy jsou 

srandovní  
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Odpovědi patnáctiletých respondentů: 

 

 baví mě všechno 

 nové poznatky 

 můj vlastní svět 

 odpočinek 

 vracení se k místu 

 radost 

 styl vyprávění

 

Mezi desetiletými dětmi se našli i takoví, kteří nechali otázky bez odpovědi, nebo co napsali 

přímo, že je na čtení nebaví nic. Zazněly zde i některé zajímavé odpovědi, např. mám na 

chvíli klid, baví mě v knížce to, že je to dobře udělané, můžu si vymýšlet postavy, nebo se 

můžu 

 u nějaké chvíle zastavit a dál si to domyslet. Zajímavé odpovědi se vyskytly také  

u patnáctiletých respondentů, kteří odpovídali, následovně. Miluji vůni knih a zvuk, když 

otáčím stránku, díky knize můžu zapomenout na problémy a užívám si můj vlastní svět. 

 

U otázky Co tě na čtení nebaví? se u desetiletých I patnáctiletých dětí odpovědi velmi lišily, a 

proto jsme vytvořily zvlášť kategorie odpovědí pro dívky a chlapce. 

 

Co tě na čtení nebaví? 

Odpovědi desetiletých chlapců: 

 knihy jsou nudné  

 nebaví mě číst  

 dlouhé knihy  

 romantické knihy, knihy o lásce  

 špatně čtu, trvá mi to dlouho  

 kniha má písmenka a nejsou tam 

obrázky  

Odpovědi desetiletých dívek: 

 nudné části  

 když je kolem mě hluk  

 konec knihy 

 když nerozumím textu, slovům  

 baví mě všechno  

Odpovědi patnáctiletých chlapců: 

 nudné 

 všechno 

 nerozumím textu 

 zapomínám, o čem čtu 

 musím na to myslet 

 povinná četba 

Odpovědi patnáctiletých dívek: 

 je to dlouhé 

 časová náročnost 

 konec knihy 

 dlouhé pasáže 

 smrt hrdiny



63 
 

 

 

Také zde zaznělo pár zajímavých odpovědí u desetiletých. Např. nebaví mě otáčet stránky, 

kvůli čtení nemůžu být na počítači, zaplňuje mi čas, čtení mi zabírá moc času a já se musím 

učit hrát na klavír. Jedna dívka dokonce uvedla, že jí čtení nebaví, když si nemůže vybrat 

knížku sama (když ji vybírá učitelka). U patnáctiletých dětí byly dvě odpovědi velice časté  

a hodně respondentů je zmínilo. První byla povinná četba. S ní mají děti velký problém, kniha 

je pro ně obvykle nezajímavá, dlouhá a má složité pasáže. Myslím si, že nad tímto problémem 

by se měly školy zamýšlet.  Druhá zmíněná odpověď byla časová náročnost. Respondenti 

psali, že nemají čas číst knihy, že je to pro ně příliš náročné. Co dělají tyto děti ve svém 

volném čase, je asi zbytečné se ptát. I zde zazněly zajímavé odpovědi, např. knihy nemají 

příběhy, jsou hnusné, vždycky u nich usnu. 

 

Závěr  

I když jsme respondentům položily otevřené otázky, stále u nich převažovaly kladné odpovědi 

ve vztahu ke knize a čtení. Z dosavadních výsledků ze všech otázek jsme zjistily, že děti  

a knihy na tom nejsou zase tak špatně, jak se o tom v dnešní době mluví. Je však poznat, že 

postupem času u mužů klesá zájem o čtení. Mírný pokles nastává i u dívek. Zde bychom 

řekly, že se jedná spíše o krizi patnáctiletých, protože právě hledají své místo v životě. Mezi 

desetiletými a patnáctiletými nejsou vidět až tak obrovské rozdíly, abychom se o ně museli 

bát. Měli bychom se smířit s tím, že film pro ně bude postupem času pohodlnější, i když i film 

může někdy pomoci a přesvědčit čtenáře, aby si danou knihu přečetli. Myslíme si, že kniha 

ani v budoucnu své místo neztratí. Je zapotřebí, aby jí pomáhali nejen rodiče, ale také učitelé, 

a hlavně knihovníci. 
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MOŽNOSTI ELEKTRONICKÝCH KNIH 

 

Abstrakt: Elektronická kniha (ebook, digitální kniha či ekniha) je kniha v digitální podobě či 

speciální zařízení (také čtečka elektronických knih), na němž lze takové knihy číst. 

Elektronizace knih přinese nové trendy a možnosti, které klasické papírové knihy nemají. 

Prvním poskytovatelem elektronických knih byly v Česku Palmknihy, které vznikly v roce 

1999. 

Klíčová slova: E-knihy, čtečky, interaktivní učebnice 

 

Abstract: The electronic book (ebook, digital book or eBook) is a book in a digital form  

or special equipment (including electronic books reader) on which we can read this books. 

Computerization of books will bring new trends and possibilities that traditional paper books 

do not have. The first provider of electronic books in the Czech republic were Palmknihy 

founded in 1999 

Key words: E-books, readers, interactive textbook 

 

E-knihy v knihovnách UK 

V roce 2011 nastal velký nárůst zájmu o e-knihy v knihovnách v České republice. Knihovny 

pořizují e-knihy do svých fondů, nakupují referenční čtečky a tablety. V odborných 

elektronických konferencích běží živé diskuze k e-knihám v knihovnách. K tématu jsou 

pořádány semináře a školení.   

 

Nabídka e-knih v knihovnách 

Na Univerzitě Karlově v Praze je ve fondech univerzitních knihoven k dispozici přes 120 tisíc 

titulů e-knih pro potřeby výuky a výzkumu. E-kniky jsou zpřístupňovány na platformách 

poskytovatelů ebrary, EBSCO, Gale, Kluwer, Knovel, Chadwyck, Cambridge University 

Press, Oxford University Press, Elsevier, Springer, Thieme, Wiley. Záznamy e-knih jsou 

součástí Centrálního katalogu v systému Aleph.  

E-knihy, které patří mezi doporučenou literaturu pro dané obory, jsou navíc prezentovány na 

atraktivních webových regálech - např. http://kpsarch.ff.cuni.cz/deliciouslibrary/index.html. 

E-knihy jsou studentům a zaměstnancům Univerzity přístupné odkudkoli pomocí nástrojů pro 

vzdálený přístup Shibboleth a EZproxy.  Pro vyhledávání v plných textech knih je používán 

systém MetaLib s centrálním indexem Primo Central. Propojení výsledků vyhledávání 

zajišťuje SFX server. Jedná se o tituly převážně v angličtině. 

 

Čtečky, tablety, chytré telefony 

V knihovnách Univerzity Karlovy - Knihovna Celetná FF UK, Knihovna Jana Palacha FF UK 

a  Knihovna Právnické Fakulty UK jsou zakoupeny sady referenčních čteček a tabletů. Čtečky 

a tablety je možné si vypůjčit a vyzkoušet, které budou osobně nejlépe vyhovovat. 

Mezi nejlépe hodnocené čtečky a tablety v knihovnách, studenty a pedagogy UK patří tablety 

Apple iPad, čtečka Barnes&Noble Nook Touch a čtečky Pocketbook. 

 

Učebnice od Apple 

V lednu 2012 představil Apple interaktivní učebnice pro tablety iPad. V současné době je 

obvyklé, že Apple určuje trendy. Tyto interaktivní učebnice tedy nejspíš ukazují, jak učebnice 

ve školách budou v blízké budoucnosti s velkou pravděpodobností vypadat.   

Interaktivní učebnice od Apple se vyznačují přehlednou navigací, obsahují videa, animace, 

mailto:Janca.matejkova@gmail.com
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3D objekty, fotogalerie. Text v učebnicích je možné barevně označovat, do textu lze 

doplňovat poznámky. Učebnice podávájí látku studentům atraktivní formou, která má vést ke 

snadnějšímu a lepšímu pochopení látky. Díky distribuci přes internet mohou být učebnice 

dostupné pro všechny studenty. Výhodou je snadná aktualizace obsahu učebnic, jednoduchá 

distribuce. Pro výuku jsou dostupné špičkové učebnice i celé kurzy z prestižních univerzit.    

Interaktivní učebnice lze vytvářet ve volně dostupném editoru iBooks Author. Na iPadu 

studenti s učebnicemi pracují v rámci aplikace iBooks. V rámci aplikace iTunes U jsou 

studentům k dispozici celé kurzy. 

Velikost souboru učebnic je taková, že na základní verzi iPadu s 16GB paměti se vejde jen 

několik učebnic. Problémem mohou být úvodní pořizovací náklady na iPad. Učebnice zatím 

není možné studovat na jiném zařízení než na iPadu. 

 

Spolupráce mezi knihovnami a nakladateli 

Mezi knihovnami, nakladateli a technickými partnery z řad IT firem, provozovatelů e-shopů  

s e-knihami a zahraničních provozovatelů platforem běží jednání k zajištění žádaných českých 

e-knih z aktuální produkce českých nakladatelů. Z jednání má vzniknout katalogová nabídka 

českých e-knih aktuální produkce na jedné, či dvou, třech  platformách obdobně jako jsou 

katalogové nabídky anglických nebo německých e-knih na platformách ebrary, EBSCOhost, 

Overdrive, DiViBib, ... 

V knihovně Psychologických a sociokulturních věd je v současné době zpřístupněno pět 

odborných titulů pro 600 studentů a vyučujících katedry psychologie v režimu off-line na 

platformě eReading.cz. 
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MADOK! VČERA, DNES A ZÍTRA 

 

Abstrakt: Projekt Marketing do knihoven! je určen knihovníkům akademických a veřejných 

knihoven, kteří mají zájem začlenit marketing do institucí, v nichž pracují. Připojit se může 

každý, kdo přispěje svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi. Účelem projektu je 

knihovníky vzdělávat a inspirovat v dané oblasti. Pro dosažení stanoveného cíle byl vytvořen 

portál určený primárně pro cílovou skupinu, která zde najde odborné informace, ale i rady a 

návody. Současně jsou připravovány odborné semináře, které povede realizační tým ve 

spolupráci  

s odborníky.  Nutnost realizace projektu spočívá v potřebě zapojení marketingu do každé 

knihovny, na jehož základě by se knihovna mohla stát jedinečnou, přínosnou a uspokojující 

potřeby uživatele. 

Klíčová slova 

Marketing, public relations, blog, knihovny, multimédia, videa, heslář, workshopy 

 

Abstract: Project Marketing to libraries! is meant for librarians of academic and public 

libraries who have an interest to integrate marketing into institutions where they work. 

Anyone who will contribute with their knowledge, skills and experience can also join. The 

purpose is to educate and inspire librarians in the field of marketing. To achieve this goal, we 

will create a website primarily for this target group where they can find technical information, 

advice and guidance. Our team in collaboration with experts will also prepare some 

workshops. The necessity of the project lies in the need for the involvement of marketing  

in each library, so that the library could become unique, rewarding and satisfying for users. 

Key words 

Marketing, public relations, blog, libraries, multimedia, videos, index, workshops 

 

Úvod 

MADOK! Marketing do knihoven! (dále jen MADOK!) tvoří projektový tým studentek oboru 

Knihovnictví a informačních studií Masarykovy univerzity. Naše vize spočívá v aplikaci 

marketingu do knihoven. Chceme zapojovat knihovníky, aby se sami podíleli na tvorbě 

marketingu ve vlastních knihovnách, a zároveň je zaujmout netradiční formou, předat znalosti 

a zkušenosti, ale především inspirovat a vzdělávat. Chceme vysvětlit, proč je marketing 

v knihovnách důležitý, a vyvolat v knihovnících pocit, že se chtějí stát knihovníky – 

marketéry.    

Na počátku projektu stála vize, že marketing je v současné době pojmem velice používaným, 

ale málo zapojovaným do samotné praxe. Proto se z knihoven mohou stávat tzv. „Sad 

Library“, které nikdo nenavštěvuje ne proto, že by se v nich neposkytovaly hodnotné a 

zajímavé služby, ale proto, že o těchto specifických „produktech“ knihovny nikdo neví. 

MADOK! danou situaci v současné době mapuje a vytváří vynikající webový portál 

marketing.knihovna.cz, který si klade za cíl zlepšit marketingové podmínky v knihovnách.  

Našim cílem je mj. scházet se s knihovníky na seminářích či podobných vzdělávacích akcích 

a diskutovat s nimi o tom, jak marketing zlepšit a jak se stát v této oblasti jedinečným.  

 

Marketing  
Pojem marketing je v dnešní době a často používán v různých podobách. Můžeme také říci, že 

samotný marketing nás obklopuje v každé situaci. Stal se součástí našeho života, aniž bychom 

si toho všimli. Vytvořit dobrý marketing je mnohdy obtížné. Aby byl skutečně dobrý,  je třeba 

mailto:Lucie.Mlynek@gmail.com
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mít  kreativitu, odvahu, organizovanost, předvídavost, důslednost, vytrvalost, ochotu se 

vzdělávat a být připraven na změny. Aby se člověk stal odborníkem v oboru, musí především 

pochopit, v čem spočívá podstata práce, musí pochopit, co je marketing, jaké jsou jeho 

funkce, do jakých oblastí spadá a kdo ho může provádět. Nejstručnější definice zní: 

 Naplňovat potřeby se ziskem. Americká marketingová asociace vysvětluje marketing tak, že 

"je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty 

zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch 

firma a zúčastněné strany."
24

Dle Kotlera chápeme marketing jako umění a vědu výběru 

cílových trhů a získávání, udržování si a rozšiřování počtu zákazníků vytvářením, 

poskytováním a sdělováním lepší hodnoty pro zákazníka.
25

 

 

Marketing v knihovnách 
Marketing v knihovnách už není v dnešní v době zcela novým pojmem. Knihovny v České 

republice se o tuto problematiku zajímají. Velkým impulsem byl projekt Guerrilla readers, 

který se snažil do knihoven vnést guerillový marketing. V současné době jsou podmínky pro 

zavádění marketingu nepříznivé, přičemž nezáleží na tom, zda knihovny o marketing 

projevují zájem či nikoliv. 

Marketing v knihovnách se odvíjí od lidí. A začít bychom měli na nejvyšším místě, tedy u 

vedení. Vždy záleží na vedoucích pracovnících, jak se jim podaří přesvědčit a nadchnout 

svoje podřízené pro marketing. I dobře prosperující firma má základy své úspěšnosti ve 

vedení. Je skvělé, že v dnešní době si mnoho vedoucích pracovníků knihoven v České 

republice důležitost marketingu uvědomuje a zaujímá se o jeho využití. Nadějní jsou  

i nadšenci z řad knihovníků na nižších pracovních pozicích, kteří jsou ochotni se v tomto 

směru vzdělávat a pomáhat své instituci. Hlavním plusem v případě zapojení samotných 

pracovníků knihovny je, že zaměstnanci knihovny instituce dobře znají, vědí, co můžou 

nabídnout. Knihovna jako nezisková organizace nabízí především kvalitní služby všem bez 

jakéhokoli omezení a za velice nízké náklady. 

Jenže jen dobré služby nestačí. Základem všeho je mít vybudovanou dobrou strategii. 

Než se však budeme věnovat samotným strategiím, pojďme si na úvod vysvětlit, co je tedy 

myšleno oním marketingem v knihovnách. Zde je opět několik definic. 

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.“
26

 

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

uživateli a veřejností.“ 
27

 

 

Strategie 

„Není těžké dělat věci nové, ale dobré.“ (Rolland) 

Na úvod bychom měli zmínit, že obecné a známé cíle nestačí, protože lidé vědí obecně  

o knihovnách hodně, ale už nevědí,  jaké služby poskytují. Většinou znají jen službu, kterou 

používají nejvíce. Je tedy nutné vytvořit efektivní a účinnou cestu k dosažení definovaných 

cílů. Ty musí být jasné a úderné. Může se zdát, že by si knihovna měla stanovit velké 

                                                           
24 Marketing power [online]. c2011 [cit. 2011-11-30]. Dictionary. Dostupné z WWW: 

<http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M>. 
25 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management . Přeložili Štěpánka Černá,Viktor Faktor, Tomáš Juppa. 

1st edition. Praha : Grada, 2007. Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík. ISBN  978-80-247-1359. s. 43. 
26 BORCHARDT, Peter. Marketing pro veřejné knihovny. Praha : Národní knihovna , 1994. ISBN 80-7050-173-1. s. 39. 
27 SAKÁLOVÁ, Elena. Marketingový program pro veřejné knihovny. Část třetí. Čtenář, 1997, roč. 49, č. 2, s. 54-55. 
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množství úloh a všechny je plnit nebo se alespoň snažit o splnění všech zadaných úkolů. To je 

určitě hezká představa a chvályhodné předsevzetí, ale k jeho naplnění vede ještě hodně dlouhá 

cesta. Ne vždy platí pravidlo: čím více, tím lépe. Knihovna by se měla zaměřit jen na úkoly a 

plány, které považuje za nejdůležitější, je schopna jesplnit, a  těm by se měla naplno věnovat.  

Opět se vracíme ke strategii. 

Existují různé typy strategií. Oblíbenou strategií bývá metoda SWOT analýzy, která se zabývá 

silnými, slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami organizace. Tato metoda umožňuje 

kvalitně zanalyzovat a zjistit, na co by se daná organizace měla více soustředit.  

Známá je metoda Marketingového mixu 4P, který tvoří produkt, cena, distribuce a propagace. 

Ve veřejném sektoru je trochu poupravena. Produktem je v tomto případě proces bez předem 

stanovených konkrétních výsledků. Může jím být např. kurz, kde se mohou získat nové 

kontakty, upevnit pozice na trhu, případně zvýšit návštěvnost instituce. Co se týče ceny, ve 

většině případů není žádná nebo je dotovaná. Ale opět určuje kvalitu. Je potřeba dávat pozor 

na neúspěchy, ty si knihovna nemůže dovolit, protože by se z nich pak mohla dlouho 

vzpamatovávat. Distribuce je chápána jako vybavenost instituce - jaké možnosti nabízí, co je 

možné zde využívat. Propagace pak spočívá především v dobré komunikaci jak uvnitř 

instituce, tak mimo ni. Je důležité komunikovat neustále, vytvořit dlouhotrvající proces. 

Další možností strategie může být také STEP analýza, která obsahuje sociální, technické, 

ekonomické a politické podmínky vnějšího prostředí. 

Nejdůležitější je poznat a znát svoje uživatele, čtenáře a návštěvníky, kterým jsou jednotlivé 

služby určeny. Cílem je dosáhnout jejich opakovaných návštěv. Zapomínat bychom neměli 

ani na samotné služby. Než zavedeme novou, je důležité ji otestovat a na základě výsledků si 

musíme být jisti, že je to služba kvalitní a profesionální, tedy zcela uspokojující potřeby 

našich uživatelů. 

 

Role konkurence 

Knihovny nabízejí funkci informační, vzdělávací, kulturní, ale také výchovnou. Mnoho 

knihoven je přesvědčeno, že nemá konkurenci. Jenže v dnešní době existuje mnoho dalších 

institucí, které jim mohou brát potenciální uživatele.  

Knihovny tak ztrácí dominantní postavení na trhu, aniž by si to příliš uvědomovaly. 

A to je opět jeden z důvodů, proč se zabývat dobrým marketingem. Je to zároveň cesta ke 

zviditelnění, k nabídce kvalitních a zajímavých služeb a celkové prosperitě knihovny. 

Tím, že knihovny do svých každodenních procesů a činností zavedou marketing,  ještě 

nezaručují, že ho budou dělat efektivně a účinně. 

Je důležité mít zpětnou vazbu. Z důvodu nedostatku finančních prostředků si zpravidla 

knihovna nemůže dovolit vybudovat marketingové oddělení. V případě, že  ho má, je otázkou, 

zda by  zaměstnanci marketingového  oddělení neměli být samotní knihovnicí, kteří nejlépe 

znají svoji organizaci. Rozhodně není vhodným řešením najímat naprosto neznámé lidi, kteří 

se zabývají marketingem, ale o konkrétní knihovně nic nevědí.  V lepším případě by jím měli 

být všichni knihovníci zaměstnání v knihovně, protože právě oni mohou nejlépe vyhovět 

potřebám svých uživatelů. V tomto případě jsou však důležitá odborná školení, přísun 

praktických rad a informací, metod a doporučení.  

 

MADOK! (Marketing do knihoven!)  

Projekt MADOK! je určen knihovníkům akademických a veřejných knihoven, kteří mají 

zájem začlenit marketing do institucí, v nichž pracují.  Marketing v knihovnách je dnes v 

České republice málo rozšířený. Jedná se o propojení příspěvkových organizací a reklamních  

a propagačních praktik, což pro některé může být netypické spojení. Chceme ukázat, že není 

důvod, proč projekt neuskutečnit. Knihovny mohou nabídnout množství služeb, je však nutné 

znát prostředky, jak je přiblížit uživatelům. 
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Cílem projektu je vzdělávat a inspirovat knihovníky akademických i veřejných knihoven. 

Jeho vize stojí na uměle vytvořeném modelu tzv. „Sad library“. Ten vysvětluje, že většina 

knihoven není schopna marketing do své běžné praxe zapojit. Proto se někdy nemusí dostat ke 

čtenáři spousta zajímavých služeb, které knihovna poskytuje. MADOK! chce této situaci 

zabránit a pomáhat knihovnám, aby své služby propagovaly co nejefektivněji a ze Sad library 

se rázem stala tzv. „Happy library“, tedy knihovna s dobrým marketingem. Pro naplnění cíle 

byla vytvořena teoretická základna problematiky pro cílovou skupinu.  Tým zároveň 

kreativním způsobem doporučuje aktivity, které pomohou vytvářet marketing  

v knihovnách. To vše prostřednictvím webového portálu marketing.knihovna.cz. Pro ucelení 

znalostí cílové skupiny budou v současné době pořádány semináře vedené jak odborníky, tak 

členy realizačního týmu. K dosažení bude vybrána dostupná forma, která by měla ukázat, že 

marketing v knihovnách se dá dělat nejen levně, ale i efektivně. 

 

Obsah webového portálu 

Hlavní náplní webu jsou popularizační zápisky formou blogu, odborné texty (marketingový 

heslář) a multimediální obsah (videa, fotografie atd.). Blogové zápisky jsou rozdělené do 

kategorií: 1. Videa, 2. Rozhovory, 3. Tipy, 4. Novinky, 5. Takhle ne!, 5. Takhle ano! 

(poslední dvě se věnují příkladům dobrého a špatného využití marketingu, slouží jako 

příklady).  Na stránkách je možné nalézt i recenze knih, které se věnují marketingu, a zároveň 

doporučení, která by mohly knihovníky zajímat.  

Další zajímavou oblastí je tzv. Charta knihovníka marketéra, která vypovídá o tom, proč by 

právě dotyčná osoba v knihovně měla marketing provádět. Také ji navést, jak by ho měla 

dělat. Především chceme knihovníky přesvědčit, že marketing v knihovně musí dělat sami 

knihovníci, nikoli najatá marketingová firma, protože své uživatele a jejich potřeby znají a 

proto mohou navodit dobrou marketingovou strategii.  

Obsah webu si klade za cíl zaujmout převážně netradiční formou.  

 

Vzdělávací aktivity 

V další fázi chceme vzdělávat cílovou skupinu formou seminářů. K tomu nám pomohou  

i renomovaní specialisté v oboru marketingu. 

Pracovníci knihoven dlouhodobě projevují zájem o zapojení marketingových strategií  

a praktik do svojí instituce, což v ideálním případě bude mít za následek zvýšený zájem 

veřejnosti o služby knihoven. Jako příklad lze uvést velký zájem o odborné a vzdělávací akce 

pořádané projekty NAKLIV nebo PARTSIP. Náš projekt tedy slouží jako inspirace, pomůcka 

pro všechny, kteří by se marketingu v knihovnách chtěli věnovat,  ale nemají z nějakého 

důvodu čas anebo potřebný náhled do teorie na to, aby se mohli této problematice věnovat 

prostřednictvím sebevzdělávání. Projekt MADOK! jim poskytne jak teoretické základy, tak 

 inspiraci.  

V současné době jsou připravovány semináře, kde se knihovníci seznámí s teoretickými 

základy marketingu a hlavně jeho strategiemi. A také semináře praktičtějšího rázu, kde si 

budou moci sami vyzkoušet různé metody a praktiky zapojování marketingu do knihoven.  

 

Závěr 

Projekt Marketing do knihoven! chce pomoci všem knihovníkům, kteří chtějí skrze marketing 

zlepšit prostředí své knihovny. Naším cílem je předložit zájemcům z řad knihovníků nejen 

teoretické základy týkající se marketingu, ale zejména zajímavý a inspirativní multimediální 

obsah našeho webu.  

Dobře zvládnutá propagace může ukázat stávajícím, ale i potenciálním uživatelům knihoven, 

že si do ní nemusejí chodit jen půjčovat knížky. 
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Široká cílová skupina nám zaručuje velké pokrytí našeho marketingového záměru. Naším 

cílem je uspokojit potřeby koncového uživatele, který se bude rád do knihovny vracet. 

Poskytnout takové návody, tipy a triky pro knihovníky, které by dokázaly přilákat nové 

uživatele knihovny a současně pozvedly úroveň již nabízených služeb. 
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KRAJSKÉ KNIHOVNY V SÍTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

Abstrakt: Tento článek pojednává o možnostech mezinárodní spolupráce knihoven krajského 

či univerzitního typu. Vědecká knihovna v Olomouci, druhá nejstarší a třetí největší knihovna 

v České republice, se od vstupu země do EU zapojuje do mezinárodních aktivit 

financovaných jak z unijních, mimounijních tak i národních dotačních titulů. Takto Vědecká 

knihovna v Olomouci navázala úzkou spolupráci s Univerzitou Palackého či Wojewódzkou 

Bibliotekou Publicznou w Opolu. Projekty jsou charakterizovány vzdělávacími aktivitami se 

zaměřením na prostoupení teoretické výuky a praxe. Druhá rovina je tvořena kulturními 

činnostmi (výstavy, konference) a třetí linie reformátováním se zaměřením na digitalizaci  

a propojením digitalizace s nabídkou digitálních kopií historických dokumentů uživatelům 

knihovních služeb. 

Klíčová slova: strukturální fondy, terciární sektor, komunitární programy, projekt, Slezsko 

 

Abstract: This article discusses the possibilities of an international cooperation between 

county and university libraries. Since entry of the Czech Republic to the EU, Science library 

in Olomouc, our second oldest and third biggest library, takes part in international activities 

funded from the EU, extra EU and national grants. Science library has established a close 

cooperation with Palacký University and Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. These 

projects are characterized by educational activities with a focus on the link of theoretical and 

practical activities. The second level consists of cultural activities (exhibitions, conferences), 

the third of reformatting with a focus on digitization. Its goal is also to link digitization with 

an offer of digital copies of historical documents to the users of library services. 

Keywords: Structural funds, Tertiary sector, Community programs, Project, Silesia 

 

Reformátovací projekty 

Vstup České republiky do EU vyprofiloval spektrum nových projektových možností pro 

kulturní instituce včetně knihoven. Tyto možnosti se objevily v několika liniích, od 

financování po zlepšení přístupu k mezinárodní spolupráci. Souběžně s dotační unijní úrovní 

strukturálních fondů se vyprofilovala též linie mimounijní reprezentována především tzv. 

norskými fondy. Právě z norských fondů (dále FM EHP/Norska) čerpala Vědecká knihovna 

v Olomouci (dále VKOL) finanční prostředky pro první větší mezinárodní projekt pod 

názvem Digimon – Digitalizace a mikrofilmování moravských novin, jehož příprava započala 

v roce 2006 a vlastní implementace v roce 2008. Plánovaný rozpočet činil 382 442 EUR, 

přičemž 85% dotace z FM EHP/Norska odpovídala částce 325 076 EUR. Hlavními výstupy 

z projektu byla digitalizace 76 000 stran a mikrofilování 600 000 stran moravských a 

slezských novin. „Jednalo se o periodika mající regionální význam, dokladující ranou 

obrozovací fázi na Moravě, případně moravské národnostní rozpory, ovšem v ještě 

předšovinistické úrovni (Prossnitzer Wochenblatt 1871–1875 nebo Die Neue Zeit)… Vedle 

těchto politicko – informačních dokumentů byly taktéž digitalizovány časopisy humoristického 

charakteru. Karikatury, vtipy, povídky apod. jsou vítaným dokladem pronikání humoru do 

veřejného života a z badatelského hlediska nám ukazují počínající národnostní nevraživost 

mezi německy a slovanskými dialekty mluvícími obyvateli Moravy (německy psaný 

humoristický časopis Wau-Wau vycházející v letech 1865–1870 v Brně a další brněnský 

politicko – humoristický list, tentokráte český s názvem Vosa).“ (Novotný, 2009a). 

Sekundárním ziskem pro knihovnu z tohoto projektu bylo především vybavení 
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reformátovacího centra a zisk zkušeností, jež byly zúročeny v následujících aktivitách. 

Přestože byl plánovaný rozpočet projektu překročen, pozitiva převažovala nad negativy. 

Dalším projektem se širokým mezinárodním zázemím je projekt EOD - eBooks On Demand, 

tedy elektronické knihy na objednávku. Jedná se o službu, díky které si může zájemce většinu 

knih objednat digitalizovaných ve formě PDF souboru. Zpracování v rámci EOD znamená 

digitalizaci kompletní knihy, včetně vazby, přídeští a také všech nepotištěných stran. 

Takováto absolutní digitalizace pak: „…pro studium může … často posloužit lépe než originál 

(převod novogotického písma do latinky, možnost zvětšování obrázků, kopírování).“ 

(Kamrádková, 2010). Tento projekt je financován z komunitárního programu Culture 2007-

2013  a VKOL v něm funguje jako spolupartner hlavního nositele - Tyrolské univerzitní  

a krajské knihovny v Innsbrucku.  

Kulturní projekty 

Vedle výše dvou zmíněných projektů orientujících se na reformátování ohrožených 

dokumentů se VKOL zaměřuje na obecně kulturní projekty, které též spadají pod zorné pole 

aktivit krajských knihoven. „Olomoucký kraj společně s Opolským vojvodstvím zahájil 

významnější spolupráci již v roce 2008, když v rámci Operačního programu přeshraniční 

spolupráce vznikl projekt pod názvem „Kulturní dědictví – společná úloha“. Tento projekt se 

stal impulsem k navázání kontaktů mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a Wojewódzkou 

Bibliotekou Publicznou w Opolu.  První významnou spoluprací obou knihoven je projekt 

s názvem „Veduty slezských měst a staré mapy Slezska - Panoramy miast śląskich i mapy 

Śląska“(Novotný, 2011). Výstava „Silesia Picta“ ukázala na základě starých map a vedut 

historický význam Slezska, vývoj zobrazování Slezska, vývoj zobrazování slezských měst  

i provázanost tzv. rakouského (českého) Slezska se Slezskem opolským. Výstavní položky 

byly tvořeny na základě kartografických fondů obou partnerů. Hlavním výstupem z výstavy 

byl barevný katalog s odbornými texty historiků obou knihoven. Navazující konference 

„Slezsko v proměnách času – Śląsk przez wieki“ (příspěvky byly shrnuty ve sborníku) pak 

pojednávala o: „… životě slezských měst ve středověku či 19. století, o některých právních 

otázkách spojených se slezskými knížectvími, o vedutách slezských měst či o zobrazení řeky 

Odry, této dopravní tepny Slezska, na starých mapách.“ (Novotný, 2010). Tento projekt byl 

podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra. Jelikož 

první společná spolupráce byl úspěšná, dohodly se obě partnerské instituce na pokračování 

kooperace a v letošním roce by měla proběhnout výstava „Slezsko po Velké válce - Śląsk po 

Wielkiej Wojnie”. Obě knihovny by chtěly uspořádat výstavu, která by na základě 

historických artefaktů v podobě propagačních plakátů, letáků, map, knih, novinových článků  

a dalších dokumentů týkajících se Horního Slezska po Velké válce poukázala na 

propagandistický souboj mezi nově vznikajícími státy (ČSR, Polsko) a poraženým Německem 

a taktéž na propagandistický souboj mezi Polskem a ČSR, jehož vyhrocený osten směřoval 

k Těšínsku. Výstava by se měla konat v říjnu až listopadu roku 2012, přičemž by ji měl opět 

doprovázet výstavní katalog. 

 

Spolupráce s univerzitami 

Poslední množinu projektů, jichž se jako spolupartner účastní VKOL, jsou projekty 

spolupráce s terciárním sektorem. VKOL takto v roce 2006: „… navázala spolupráci 

s Univerzitou Palackého na programu <<Inovace formy a obsahu výuky studia historie 

v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělávání>> financovaném z Evropského 

sociálního fondu (dále ESF). Projekt obsahoval ministáže studentů historie Univerzity 

Palackého ve VKOL  a jejich podíl na činnosti oddělení historických fondů, včetně seznámení 

s reformátovacími procesy a programy a jejich využitím pro práci historika.“ (Novotný, 

2009b). Tento projekt byl modelovým příkladem vhodné spolupráce mezi knihovnami 
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krajského a ústředního charakteru a vysokými školami. Studenti se sami podíleli na 

reformátování v podobě digitalizace a zároveň pracovali s digitálními objekty. Vlastní 

praktická činnost studentů spočívala v knihovnickém popisu dokumentu, v historické kritice 

pramene, v zasazení do historického kontextu, ve výběru relevantních objektů k digitálnímu 

uchování (především titulní list, iniciály, signety, zajímavé vlysy, viněty, ex libris, kolofony 

apod.), v přefocení daných objektů a v jejich zpracování pomocí softwaru Adobe Photoshop. 

Zpracovaný digitální obraz byl poté propojen s knihovnickým bibliografickým záznamem  

a vznikla komplexní informace o daném historickém dokumentu dostupná badateli v on-line 

podobě. Studenti se tak v praktických činnostech seznámili s prací historika v krajské 

knihovně a též si uvědomili význam digitalizace a její využití pro externí badatele. Na tento 

projekt se pak navazuje v současné době spoluprací pod názvem „Inovace studia historických 

věd na Univerzitě Palackého CZ.1.07/2.2.00/28.0025“. Tento projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a měl by trvat do roku 

2014. Obsahově navazuje na projekt z roku 2006-2008, součástí jsou praxe studentů na 

oddělení historických fondů, kde se v rámci celého jednoho pracovního dne každý týden 

věnují celému procesu digitalizace, od výběru položky po vlastní digitalizování a zpracování 

digitálního objektu. Druhou částí jsou semináře, kde jsou studenti seznamováni  

s nejdůležitějšími částmi fondu starých tisků a to jak z hlediska významu historického, tak  

i z hlediska ochrany fondu. Studenti jsou informováni o postupech v oblasti reformátování 

historicky cenných dokumentů a seznámeni s praktickými činnostmi při digitalizaci starých 

tisků apod. 

Přestože v případě spolupráce s terciárním sektorem se nejedná o mezinárodní spolupráci, 

patří tento typ kooperace jednoznačně k přidruženým aktivitám knihoven v univerzitních 

městech. Právě úzká spolupráce s univerzitami je totiž perspektivní cestou do budoucna, 

jelikož lze očekávat stále větší tlak na propojování teoretické výuky a praxe.  
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POČÁTKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V ČSR NA PŘÍKLADU REGIONU 

BÍLOVECKO 1918-1938 

 

Abstrakt: Příspěvek se věnuje počátkům veřejného knihovnictví v Československu na 

modelovém příkladu regionu Bílovecko (území bývalého okresu Nový Jičín) v letech 1918-

1938. Sleduje především rozvoj nejvýznamnějších knihoven oblasti - Městské knihovny 

v Bílovci a Městské knihovny v Klimkovicích. Důležitým aspektem sledované problematiky 

je také národnostní a sociální složení obyvatelstva, kulturní a společenské vlivy, které 

utvářely podobu sledované oblasti.  

Klíčová slova: dějiny, veřejné knihovnictví, Československo 1918-1938, Bílovecko, 

Klimkovicko. 

 

Abstract: The paper deals with the beginnings of the public librarianship in the 

Czechoslovakia in the Bílovec region (the former New Jicin district) in the years 1918-1938. 

It focuses on the development of the most important libraries – the Bílovec city library and 

the Klimkovice city library. The important aspect of the problem is the national and the social 

composition of the local population, and also the cultural and the social influences that shaped 

the observed area. 

Keywords: history, public librarianship, Czechoslovakia 1918-1938, Bílovecko, 

Klimkovicko. 

 

Charakteristika sledované oblasti 

Pokud se soustředíme na dějiny knihoven a vývoj veřejného knihovnictví, v centru pozornosti 

z pochopitelných důvodů obvykle stojí především vývoj veřejného knihovnictví na celostátní 

úrovni. Již méně se objevuje a analyzuje tato problematika v rámci konkrétního regionu se 

všemi jeho specifickými rysy, které se podílely na vzniku, formování a konečné podobě 

veřejné knihovny. Následující příspěvek toto ukazuje na příkladu regionu Bílovecko. Region 

Bílovecko je z geografického hlediska součástí českého Slezska. Města Bílovec a Klimkovice 

tvořily v minulosti centra administrativně správních celků. Z hlediska sociálního složení 

tvořilo většinu obyvatelstva dělnictvo zaměstnané z velké části  

v ostravských závodech (v Klimkovicích nemůžeme ve sledovaném období hovořit o 

existenci průmyslu), dále živnostníci, domkáři a zemědělci.     

Do roku 1945 byla oblast Bílovecka národnostně smíšeným regionem se specifickou 

strukturou obyvatelstva, jak bude uvedeno v následujících částech. Po roce 1918 je pro region 

Bílovecka charakteristické ještě užší ekonomické propojení s průmyslovým Ostravskem  

a s ním spojená migrace do městské aglomerace (vnitřní migrace, která směřovala do 

ostravské městské aglomerace hlavně ze sousedních oblastí, jako bylo Vítkovsko, 

Budišovsko, Bílovecko a Pobeskydí). Tento trend je charakteristický pro celý zbytek 20. 

století. Sledovaný region je v dnešní době metropolitní oblastí města Ostravy a je po Praze 

druhou největší v České republice. Region nezůstává uzavřenou jednotkou, sousedí  

s mikroregiony Poodří a Odersko. Tři obce mikroregionu Bílovecka jsou zároveň členy 

mikroregionu Poodří. Je možno říci, že se tato nadregionální kooperace do jisté míry vrací  

k historické koncepci regionu Kravařsko (Kuhländchen). 

 

Knihovnictví na Bílovecku do roku 1945  

mailto:jana.onderkova@fpf.slu.cz
mailto:F100871@fpf.slu.cz
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V oblasti výzkumu dějin knihoven a knihovnictví je nutno vzít v úvahu i faktory na první 

pohled nesouvisející s touto oblastí historického výzkumu: faktory sociální stratifikace 

obyvatelstva daného regionu, migrace obyvatelstva (která byla pro region Ostravska resp. 

oblast Ostravsko-karvinského revíru v průběhu 2. poloviny 19. a po celé 20. století faktorem 

příznačným), jeho národnostní složení, demografický vývoj jeho populace.  

 

Osvětová práce a veřejné knihovny v ČSR po roce 1918 

Veřejné knihovnictví, tak jako tomu bylo od počátku 20. století, zůstávalo úzce propojeno 

s osvětovou činností (Svaz Osvětový vzniká roku 1904, iniciátory jeho ustavení jsou 

představitelé knihovnické obce). V roce 1925 se transformoval v Masarykův lidovýchovný 

ústav. Další institucí spojenou s osvětovou a lidovýchovnou činností je Masarykova vyšší 

škola lidová. Existence, funkce a poslání veřejného knihovnictví (a celá oblast lidovýchovy) 

byly ukotveny v právním systému předmnichovského Československa. V červenci roku 1919 

schválilo Národní shromáždění RČS „Zákon o veřejných knihovnách obecních“, který termín 

„veřejná knihovna“ poprvé v českých zemích vymezoval a současně definoval její postavení  

a funkci resp. náplň činnosti.  

Období přelomu 19. a 20. století přináší postupně modernizaci všech oblastí lidského života. 

Technika rozvíjí nové formy působení na jedince. Ve sledovaném období po roce 1919 kromě 

tradičních přistupují také další možnosti kulturního vyžití obyvatelstva, které představovaly 

pro veřejnou knihovnu nové příležitosti pro kooperaci (např. klimkovický knihovník A. Řezáč 

v lidovýchovném časopise Česká osvěta podporuje zavedení rozhlasových kursů pro 

knihovníky nejmenších knihoven), ale také hrozby: konkurence začíná veřejné knihovně 

vyrůstat v podobě biografu (podle městské statistiky z roku 1926-1930 se filmy promítaly  

v Moravské Ostravě celkem v 11 biografech, z nichž tři byly zvukové: Kosmos, Alfa  

a Elektra) a částečně rozhlasové vysílání (Ostrava od poloviny 20. let 20. století). 

Ostravská rozhlasová stanice pracovala v jediném studiu (umístěném v bývalé německé 

hasičské zbrojnici) se uplatnila nejen na poli literárně-dramatickém, ale také v oblasti 

vzdělávací činnosti (např. přednášky spisovatele Vojtěcha Martínka, přírodovědce 

J. Kranicha a profesora Rudolfa Tlapáka). 

 

Bílovecko po roce 1918  

Politický okres Bílovec (vytvořený v roce 1896 rozdělením politického okresu Opava-

venkov) tvořilo po roce 1918 36 obcí, z toho 34 venkovských obcí a dvě obce s městským 

statutem. Politický okres bílovecký se dělil na dva soudní okresy: bílovecký a klimkovický.                                                                     

V roce 1928 byly hranice soudního okresu Bílovec v souvislosti se správní reformou změněny 

(5 obcí bylo přičleněno k politickému okresu Hlučín). Z hlediska národnostního ve 27 obcích 

soudního okresu Bílovec převažovalo (nebo zcela dominovalo) obyvatelstvo hlásící se  

k československé národnosti. Dále soudní okres Bílovec tvořilo devět obcí s většinou 

obyvatelstva německé národnosti, ve většině případů byla v těchto obcích přítomna více či 

méně početná česká menšina. Politicko-administrativní centrum politického okresu město 

Bílovec bylo městem s výraznou převahou německého obyvatelstva. Silný vliv, obdobně jako 

na Novojičínsku, si v soudním okrese Bílovec vybudovaly německé iredentistické strany 

Deutsche Nationalpartei a Deutsche Nationalsozialistishe Arbeiterpartei (za strany DNP  

a DNSAP byl region v Národním shromáždění ČSR zastupován poslanci Ernstem 

Schollichem z Nového Jičína a Leo Schubertem z Fulneku).(1) 

 

Kulturní vývoj v Bílovci po roce 1918 

Kulturní aktivity české menšiny v Bílovci jsou spojeny především s obdobím po roce 1918.  

V lednu 1919 vznikla česká menšinová obecná škola a v roce 1921 měšťanská škola, v dubnu 

1919 vznikl ve městě výbor Matice Opavské (zaměřený na osvětovou a vzdělávací činnost, v 
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jejíž koncepci osvětové činnosti zastává důležité postavení i spolková knihovna, v 

národnostně smíšených regionech s funkcí knihovny veřejné). Počátky knihovnictví v regionu 

Bílovecka spadají do 2. poloviny 19. století obdobně jako v jiných oblastech českých zemí. O 

stavu českých knihoven v soudním okrese Bílovec informuje časopis Světozor roku 1870. Tři 

knihovny (Lubojaty, Slatina, Pustějov) založené místními duchovními správci působily při 

tamních obecných školách. Největší z nich v Lubojatech čítala podle dobové zprávy cca. 100 

svazků, školní knihovny v Slatině a Pustějově cca 50-60 svazků. (2) Vzhledem k národnostní 

skladbě obyvatelstva se v období po roce 1919 ve velmi časté míře uplatnil institut menšinové 

veřejné knihovny. Česká veřejná knihovna byla zřízena dne 25. května 1919, byla stejně jako 

část české obecné školy umístěna v německé dívčí škole na náměstí v Bílovci. Základ fondu 

tvořily knihy darované „Slezskou jednotou“ v Praze. Osudy české veřejné knihovny v Bílovci 

po roce 1938 se vyvíjely „v souladu“ s Akčním programem SdP, který nepokrytě hovořil o 

tom, že „… je třeba potlačit český jazyk. Je v německém zájmu, aby úplně zmizel“ a dále 

zdůrazňuje : „...veškeré české školství a osvěta se až na další uzavírají. ...“ (3)  V průběhu 2. 

světové války byla dřívější menšinová česká knihovna v Bílovci zcela zničena a byla 

znovuobnovena v průběhu roku 1945 zejména díky obětavým rodákům a darům z celé 

republiky. Bílovecký kronikář a knihovník Emil Přikryl výmluvně vzpomínal na rok 1945  

v Kronice města Bílovce následovně:  

„... U zápisu o knihovně musím zaznamenati několik osobních vzpomínek na založení 

knihovny v roce 1945. Když jsem přišel po osvobození do Bílovce, čekalo mnoho práce na 

všechny, kdož chtěli přiložiti ruce k dílu. Na kulturním poli bylo však pracovníků stále málo. 

Marně byl hledán pracovník pro knihovnu. A přece bylo jasno, že mnohé okupační nedostatky 

bude nutno odstraňovati především českou knihou. A tak jsem se pak uvolil, že mimo jiných 

dalších úkolů založím českou knihovnu v Bílovci. Počátky byly svízelné, ale radostné. Byla to 

opravdová budovatelská práce, která přinášela viditelné ovoce. Dřívější menšinová česká 

knihovna v Bílovci byla okupanty úplně zničena a z celého počtu dřívějších 2000 knih se mi 

podařilo získati jen jednu knihu, která zůstala ukryta v jedné české rodině. Začal jsem s ničím, 

jen holé regály z německé knihovny jsem přestěhoval do uvolněné místnosti v budově pana 

Řeháčka na nynější Gottwaldově ulici, kde je knihovna dosud umístěna. Obrátil jsem se  

s prosbou na spoluobčany o darování knih a tyto dary občanů (rodina Gargulákova, 

Krmáškova, Vajdova, Fialova aj.) a několik mých vlastních knih činily základ Městské 

knihovny v našem městě. Bylo jich málo, ale přece bylo zahájeno půjčování knih. Obrátil jsem 

se prosebným dopisem na všechna nakladatelství v naší republice o věnování knih pro naše 

pohraničí a tato rozsáhlá svépomocná akce byla celkem velmi úspěšná. I když někdy byly 

darovány knihy literárně bezcenné, přece jen pečlivým výběrem byla knihovna těmito dary 

podstatně rozšířena.“(4)    

Stejný osud postihl i další české knihovny bývalého soudního okresu Bílovec. Většina 

českých knihoven v soudním okrese Bílovec byla zabavena nacisty a zničena (např. v Bílově, 

ve Studénce). Veřejná česká knihovna měla před válkou asi 700 svazků a ty byly nejdříve 

naházeny do protileteckých zákopů u budovy státní české školy a následně spáleny při 

slavnostním shromáždění nacistů na bývalém továrním letišti. (4)  

 

Knihovnictví v soudním okrese Klimkovice 

V 2. polovině 19. století se Klimkovice jako centrum soudního okresu stávaly 

administrativním a kulturním střediskem a střediskem lokálního politického a spolkového 

života. Po obnově ústavnosti (Únorová ústava 1861) a vydání spolkového zákona v roce 1861 

byly také v Klimkovicích zakládány první spolky, jako byl roku 1861 Slezský pěvecký sbor 

Křížkovského, v jehož stanovách nalezneme kromě primárního zpěvu českých a slezských 

lidových písní i osvětu a vlastenecké uvědomění svých členů. Obdobné cíle sledoval  

i Hudební spolek (zal. 1870), předchůdce současné klimkovické dechové hudby. První 
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informace z roku 1871 dokládající existenci knihovny poloveřejného charakteru  

v Klimkovicích jsou spojeny s existencí českého osvětového a čtenářského spolku Besedy 

podporované místním administrátorem P. Stürzenhoferem a kupcem Pavlem Pospěchem 

působícím ve Vratislavi. (5) Vlastní knihovnou disponovaly pravděpodobně také další dva 

osvětové a vlastenecké spolky vyvíjející činnost ve městě v letech 1873-1908: Katolická 

beseda a Spolek katolických tovaryšů. Jmenované spolky byly založeny a vedeny katolickým 

knězem P. Josefem Droběnou a později P. Jakubem Slavíkem a P. Josefem Svozilem. Mezi 

významné spolkové organizace činné v obci nejen po stránce odborně-technické patřil dále 

Spolek dobrovolných hasičů, založený v Klimkovicích roku 1878 na podnět ředitele školy 

Josefa Hradila. Ten se také 11. 6. 1893 stal župním starostou hasičstva. Místní hasičský sbor 

stejně jako další organizace dobrovolných hasičů se aktivně podílel na kulturním životě 

města; měl vlastní divadelní odbor, pěvecký sbor a rovněž hasičskou knihovnu obsahující 

odbornou i zábavnou četbu. Paralelně a na obdobném základě vytvářelo síť spolků také 

německé obyvatelstvo Klimkovic. Nejvýznamnějším spolkem z hlediska školského a 

knihovnického byla filiálka spolku Deutscher Schulverein (zal. 1861 ve Vídni), po roce 1918 

pak jeho nástupce Deutscher Kulturverband. Místní organizace spolku Deutscher Schulverein 

v Klimkovicích byla založena roku 1882 tehdejším starostou města dr. Antonem Kouřilem.  

Úsilí spolku směřovalo k zakládání německých škol finančně i materiálně dotovaných ze 

soukromých zdrojů v národnostně smíšených oblastech. (6)     

Pro dějiny veřejného knihovnictví v Klimkovicích a počátek organizovaného čtenářství, opět 

však pouze na spolkové bázi, je důležitý rok 1895. Toho roku vznikl Český čtenářský spolek, 

který půjčoval registrovaným platícím členům - čtenářům české knihy. Primárním cílem bylo 

posilování národního vědomí u české společnosti Klimkovic. Spolek a jeho knihovní fond se 

stal základem pro  veřejnou knihovnu založenou v roce 1920. Spolkovou knihovnou 

disponovala i městská organizace Sokola založená roku 1904 místním advokátem Rudolf 

Hessem. Tělocvičná jednota Sokol získala zanedlouho ve městě silné pozice. Na základě 

vzájemné dohody se Český čtenářský spolek v Klimkovicích rozhodl přenechat svou 

knihovnu místnímu Sokolu, který fond dále rozšiřoval a zpřístupňoval zájemcům z řad členů 

Jednoty a místních občanů. Počet knih, který tyto spolky dohromady vlastnily, není znám.  

V Klimkovicích existovaly i další knihovny působící na spolkové bázi.  Tělocvičná jednota 

Orel, založená v roce 1920 jako spolek tělovýchovně vzdělávací a sdružující katolickou 

mládež, založila ve stejném roce také spolkovou knihovnu. Obsahovala z větší části zábavné 

knihy vydané Františkem Šupkou, tzv. knihovnu zábavnou se zhruba 265 knihami a půjčovala 

je pouze členům Orla a katolických stran. Obdobně bychom se měli zmínit o DTJ - Dělnické 

tělovýchovné jednotě, která byla ve městě založena 26. 12. 1906 jako dělnický vzdělávací 

spolek. Měla za úkol povznést dělnickou mládež po stránce tělesné, duševní a mravní. Její 

členové si postavili v Klimkovicích roku 1932 vlastní Dělnický dům. DTJ se plně zapojovala 

do kulturního života a vedle činnosti tělovýchovné vyvíjela i bohatou činnost ochotnickou. 

DTJ měla svou knihovnu složenou převážně z knih socialistického obsahu a půjčovala je také 

pouze svým členům.         

Konečně je možno zmínit i Včelařský spolek pro Klimkovice a okolí. Toto jméno nesl spolek 

při svém založení dne 6. 9. 1908. Sdružoval včelaře z Klimkovic, Poruby, Třebovic, Svinova 

a Polanky. Činnost zaměřoval většinou na práci osvětovou a vzdělávací. Šířil mezi členy  

i nečleny odbornou literaturu nejen o včelařství, ale i literaturu zaměřenou na oblast 

agrotechniky.  

Zákon o veřejných knihovnách obecních z roku 1919 nařizoval všem obcím s více než 400 

obyvateli vybudovat knihovnu. Na jeho základě se od roku 1920 ve městě etablovala Veřejná 

knihovna města Klimkovic umístěná na radnici v budově zvané „Buduněk“, známé čtenářům 

z románů Jarmily Glazarové. Dne 14. února 1921 se konala ustavující schůze knihovní rady. 

Na základě jejího usnesení a v souladu se zákonem převzala veřejná knihovna od Sokola v 
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Klimkovicích cca 300 svazků knih. Knihovní fond převzatý nově budovanou veřejnou 

knihovnou však již  

v tomto okamžiku z mnoha důvodů nevyhovoval. Většina knih fondu byla vydána mezi léty 

1870–1913 a byla tudíž zastaralá svým obsahem, formátem i jakostí papíru. Z těchto důvodů 

byla už při převzetí zhruba 1/3  fondu vyřazena a postupně nahrazována novými tituly (stejně 

jako knihovníci z jiných míst i klimkovičtí si stěžovali na nedostatečné finanční prostředky k 

obnově fondu).  

 

Radosti a strasti všedního dne veřejné knihovny v Klimkovicích  

Prvním knihovníkem nové knihovny se stal Antonín Böhm, okresní školní inspektor 

v Klimkovicích, který vedl knihovnu až do roku 1927. Po něm převzal vedení knihovny dne 

1. 1. 1928 Antonín Řezáč, notářský úředník (je možno na něj pohlížet jako na člověka velice 

nekompromisního, dochované archivní materiály mapují detailně jeden z případů upomínky  

a následně soudní vymáhání nevrácených knih a především poplatků z prodlení, které s dobou 

narůstaly: matka provinilce byla nucena prodat pozemek, aby uhradila upomínku a vzniklé 

soudní výlohy). Výpůjční doba byla jednou týdně a to vždy v neděli od 9–10.30 hod. 

(nepřetržitě po celý rok, tedy 1,5 hodiny týdně). V prvních letech po založení knihovny se 

přes prázdniny nepůjčovalo, protože funkci pomocného knihovníka (vypůjčovatele) zastávali 

většinou místní učitelé (např. paní Lubojacká, pan Murla a pan Slanar). Půjčovna knihovny se 

nacházela v místnosti určené pro zasedání zastupitelstva města, v době jeho zasedání byla 

knihovna uzavřena. Knihovna fungovala nepřetržitě až do 9. 10. 1938, kdy Klimkovice byly 

obsazeny německým vojskem jako 5. okupační pásmo na základě výroku berlínské arbitráže  

a následně se staly součástí Sudetské župy. (6)  

Po Mnichovu byla česká veřejná knihovna v Klimkovicích uzavřena, činnost zastavily až na 

výjimky také spolky a kulturní organizace. Poslání a historii klimkovické veřejné knihovny  

v letech 1920-1938 bilancuje v poválečném období zápis kronikáře města Klimkovic Adolfa 

Výtiska v kronice města Klimkovice: „Naše veřejná knihovna měla před okupací 3209 

zařazených knih, jichž hodnota byla odhadnuta na 200.000 Kč. Těšila se veliké oblibě čtenářů 

v sedmnácti okolních obcích, kteří do Klimkovic docházeli půjčovati si knihy. Knihovna byla 

založena roku 1920 a velmi pečlivě plnila své kulturní poslání. Za celou dobu od svého 

založení až do okupace vykazovala 4443 čtenářů, kteří přečetli 93.136 knih. Okupanti 

knihovnu zabavili a knihy odvezli. Asi 800 knih se zachránilo tím, že naši lidé vypůjčené knihy 

nevrátili a odevzdali je knihovně po osvobození. Knihovna byla obnovena v roce 1946. 

Knihovníkem byl po celou dobu Antonín Řezáč, který se zasloužil o růst a dobré jméno 

knihovny.“(7) 

 

Závěr 

Obdobně jako v jiných oblastech českých zemí i ve sledovaném regionu začaly první 

knihovny (české a německé - vzhledem k národnostnímu složení oblasti) vznikat 

v období politického uvolnění poloviny 60. let 19. století, téměř výhradně však na spolkové 

bázi. Po vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních v roce 1919 se na jeho základě 

formovala instituce veřejné (veřejné menšinové) knihovny v moderní podobě, ve většině 

případů navázáním na činnost spolkových a školských institucí, tj. transformací z knihoven 

spolkových a školních. V průběhu let 1919-1938 se také ve sledovaném regionu vytvořila 

odpovídající síť veřejných (menšinových) knihoven.  

Rok 1938 znamenal zánik českých veřejných knihoven na Klimkovicku a Bílovecku,  

v mnohých případech proběhla konfiskace fondu a jeho následné zničení. 

K postupnému obnovování činnosti knihovny docházelo v průběhu let 1945-1947.  

 

Poděkování 
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Práce byla podporována ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím grantového 

projektu Studentské grantové soutěže Slezské univerzity v Opavě SGS/8/2011. 
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ČTEČKU NEBO KNIHU? 

 

Abstrakt: Prudký rozvoj trhu s elektronickými knihami způsobuje v knihovnách velké 

změny. Knihovny se snaží toto nové médium implementovat do svých služeb, což s sebou 

nese celou řadu problémů. Jedním z nich jsou zvýšené nároky na knihovníky, kteří se musí 

částečně přeorientovávat na nové oblasti. Mimo jiné se také musí orientovat 

v technologických novinkách, které umožňují přístup k elektronickému obsahu. Text 

příspěvku stručně nastiňuje historii elektronických čteček, technologie, které využívají, a také 

možnosti, jak je lze v knihovnách využívat. Všechny tyto body jsou důležité proto, aby bylo 

možné pochopit problematiku elektronických knih v celé šíři a bylo tak umožněno s nimi 

začít úspěšně pracovat. 

Klíčová slova: elektronické knihy, elektronické čtečky, tištěné knihy 

 

Abstract: The rapid development of the market for electronic books in libraries is causing big 

changes. Libraries are trying to implement this new medium into their service, which brings 

with it many problems. One of them is the increased demands on librarians who need to 

reorient some new areas. Among other things, must focus on technological innovations that 

allow access to electronic content. Text of the paper briefly outlines the history of electronic 

readers, technologies that use options and how they can be used in libraries. All these points 

are important in order to understand the issue of electronic books in the whole range and was 

thus enabled them to begin work successfully. 

Key words: electronic books, electronic reader, printed books 

 

Čtečku nebo knihu? 

Elektronické knihy znamenají v současnosti pro knihovny velkou výzvu. Jedná se totiž o nové 

médium, které je od klasických knih natolik odlišné, že je lze jen těžko srovnávat. To s sebou 

samozřejmě nese potřebu vytváření nových služeb nebo minimálně přizpůsobování těch 

stávajících. Pro knihovníky to znamená především potřebu dalšího vzdělávání a rozšiřování 

obzorů v nových oblastech. Pokud se opravdu důkladně zamyslíme nad všemi aspekty 

elektronických knih, zjistíme, že zasahují do velkého množství dalších oborů jak 

humanitního, tak i technického zaměření. Knihovníci tak musí zvládnout nejen například 

problematiku psychologie čtení, ale také se umět zorientovat na trhu s elektronickými 

čtečkami, znát jejich parametry a umět s nimi zacházet. 

Historie čtečky 

Elektronickou čtečkou v širším smyslu můžeme chápat jakékoli zařízení, které nám umožní 

číst text v digitální podobě. Do tohoto pojetí tedy spadá například i osobní počítač. Pokud 

tedy budeme brát čtečky v tomto širším pohledu, dá se říct, že mají poměrně dlouho historii, 

kterou autorka Catherine C. Marshall ve své knize Reading nad Writing the Electronic Book 

[1] rozdělila do tří etap. První fáze vývoje spadá do druhé poloviny 80. let, kdy se začalo 

hovořit o využití osobních počítačů ke čtení elektronických knih. Toto období souvisí 

především s masivnějším rozšiřováním počítačových sítí ve vědeckých a akademických 

kruzích a s tím také související rozvoj hypertextu. S jeho využitím začaly vznikat nové typy 

publikací, jejichž obsah byl obohacen právě o hypertextové odkazy, což do elektronického 

publikování přineslo nový rozměr, který jej výrazněji odlišil od tištěných knih. 

Nicméně čtení elektronických knih se příliš nerozšířilo, a to především z důvodu tehdejších 

hardwarových prostředků, které nebyly ke čtení příliš vhodné. Slabinou byly především 
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nepříliš kvalitní monitory, které způsobovaly únavu očí. Také to, že byl čtenář „připoután“ ke 

stolu s počítačem, nijak nepřispívalo ke komfortu, který poskytuje tištěná kniha. 

Další etapa ve vývoji elektronických čteček spadá do konce 90. let a začátku nového tisíciletí. 

V této době se na trhu objevily první hardwarové čtečky. Jak správně poukazuje Lukáš 

Pokorný ve svém článku Pohled na historii e-readerů s důrazem na jejich funkce [2], tato 

zařízení se od těch dnešních funkčně příliš nelišila. Jejich hlavní nevýhodou ovšem byla 

omezená kapacita paměti a také malá výdrž baterie, což zapříčinilo, že se příliš nerozšířily. 

Současné čtečky spadají do třetí generace. Ta je definována především tím, že čtečky přestaly 

být záležitostí omezeného okruhu technologických nadšenců, ale začaly se masově 

prosazovat. Tento prudký nárůst obliby způsobilo několik faktorů. Prvním faktorem je 

technologický pokrok. Zásadní proměnou prošly především displeje, jejichž kvalita je 

v případě elektronických čteček naprosto zásadní. Technologie, která napomohla prosazení 

elektronických čteček, je nazývána elektronický inkoust (E-ink). Displej s elektronickým 

inkoustem přináší hned několik zásadních vylepšení. Prvním je kvalita zobrazení. Obraz je 

stálý (nechvěje se jako tomu bývalo například u starších CRT monitorů s nižší obnovovací 

frekvencí) a dostatečně kontrastní, takže skutečně připomíná text vytištěný na papíře. Displej 

také není podsvětlený, což na jednu stranu může působit jako nevýhoda, ovšem na druhou 

stranu je tak mnohem šetrnější k očím čtenáře. Ten se při čtení nedívá do aktivního zdroje 

světla, jako je tomu u jiných displejů, ale čte pouze díky odraženému světlu stejně jako  

u knih. Další velkou výhodou elektronického inkoustu je malá energetická náročnost. 

 

Elektronický inkoust 

Princip elektronického inkoustu je poměrně jednoduchý. Displej je složen z malých kapslí 

naplněných tekutinou, ve kterých se volně pohybují černé a bílé pigmenty. Černé jsou nabity 

záporně, bílé naopak kladně. Podle polarity napětí, které je přiváděno na elektrody na horní  

a dolní straně displeje, jsou přitahovány na povrch buď bílé, nebo černé pigmenty. Pomocí 

rozmístění elektrod pak lze zobrazit i odstíny šedé. Napětí na elektrody je přitom přiváděno 

pouze při překreslování obrazu. V okamžiku, kdy je obraz vykreslen, pigmenty zůstávají 

v dané poloze a není tedy nutné displej dále napájet. Zvláště u čteček, které většinu času 

zobrazují statický text, to znamená velkou úsporu energie. U dnešních typů se tak již 

životnost baterie na jedno nabití neuvádí v hodinách či ve dnech, ale v měsících. 

Snížení spotřeby energie s sebou přináší také další výhodu. Tou je nižší hmotnost baterie. Ta 

tvořila u starších typů čteček většinu váhy. U čteček s elektronickým inkoustem lze využít 

baterii s menší kapacitou a tudíž i lehčí. 

Elektronický inkoust má ovšem i několik nevýhod. V současnosti je to především možnost 

zobrazení jen odstínů šedé barvy. Vývoj jde však kupředu a na trhu se už objevují čtečky  

s barevným elektronickým inkoustem. Tato technologie je nazývána E-ink Triton a od 

„klasického“ elektronického inkoustu se liší pouze v tom, že na displeji je navíc barevný filtr, 

pomocí kterého jsou z bílé barvy odfiltrovány některé její složky, takže ve skutečnosti pak 

jeden bod zobrazí buď zelenou, červenou nebo modrou barvu. Z těchto barev je pak sestaven 

výsledný obraz. První čtečkou, která E-ink Triton využívá, je Ectaco Jetbook Color [3], která 

byla uvedena na trh v březnu roku 2012. 

Další nevýhodou elektronického inkoustu je pomalé překreslování. Ustálení pigmentů v kapsli 

trvá nezanedbatelně dlouhou dobu, což při překreslování textu nevadí, ovšem již to 

znemožňuje přehrání videa nebo pohyblivé animace. 

 

Marketing 

Dalším faktorem, který stojí za úspěchem elektronických čteček, je marketingová propagace. 

Do prodeje čteček se totiž pustily velké firmy jako Amazon, Barnes & Noble nebo Sony. Tyto 

firmy jsou natolik marketingově silné, že dokázaly svými reklamními kampaněmi prosadit 
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své produkty mezi běžné lidi. A to i přesto, že čtečky nejsou stále zdaleka ideálními 

zařízeními a mají řadu nevýhod. Již pouze výše popsané slabiny elektronického inkoustu jsou 

značně omezující. Nejde přitom jen o absenci barevných ilustrací, ale elektronické knihy jsou 

stále častěji doplňovány o multimediální obsah, který tato zařízení nedokážou 

zobrazit/přehrát. 

Ani tak silné firmy jako Amazon by ovšem nemohly prosadit čtečky, aniž by k nim existovalo 

dostatečně velké množství obsahu. Nejpopulárnější čtečky jako Kindle nebo Nook jsou 

proprietární zařízení, která jsou úzce propojena s obsahem konkrétní firmy. Aby se tedy 

uživatelům opravdu vyplatilo si takovouto čtečku koupit, musí k ní mít širokou nabídku 

obsahu. Právě velké množství knih, které Amazon nebo Barones & Nobel nabízí, je dalším 

faktorem, který umožnil rozšíření čteček elektronických knih. 

 

Vývoj čteček 

Elektronické čtečky se samozřejmě dále vyvíjejí a jejich použitelnost se zlepšuje. Kromě 

dříve uvedeného barevného elektronického inkoustu se objevují i technologie, které fungují 

na zcela jiném principu. Jednou z nich je technologie Mirasol od firmy Qualcomm [4], kterou 

využívají čtečky Hanvon C18, Kyobo eReader a Bambook Sunflower. I přes různá označení 

se ve skutečnosti jedná v podstatě o jeden výrobek, který je lokalizován pro různé trhy. 

Technologie Mirasol již nemá slabiny elektronického inkoustu. Displeje jsou barevné  

a překreslování je rychlejší, což umožňuje i zobrazení videa nebo pohyblivé animace. 

Obnovovací frekvence je ovšem pouze 30fps, takže ani tato technologie není v tomto směru 

plnohodnotná. 

Ačkoli pojmem elektronická čtečka bývá často myšleno hardwarové zařízení určené primárně 

ke čtení elektronických knih, spadají pod tento termín i čtečky softwarové. Jedná se  

o programy, které rovněž umožňují zobrazení elektronických knih na různých zařízeních. Ať 

už jde o osobní počítače, tablety nebo chytré telefony. Softwarové čtečky bývají většinou 

komplexní programy, které nabízejí rovněž možnost spravovat vlastní virtuální knihovnu 

nebo pracovat s textem ve formě vkládání různých poznámek a záložek. 

Nad dalším vývojem hardwarových čteček visí velký otazník. Jejich velkými konkurenty jsou 

totiž multimediální tablety, které nabízejí více možností využití, než je tomu u 

jednoúčelových čteček. Zastánci elektronických čteček poukazují na to, že právě jejich 

omezené funkce jsou v podstatě výhodou, protože neodvádí pozornost od čtení jako v případě 

tabletů, kde uživatel může mít nutkání během čtení například kontrolovat e-maily, svůj profil 

na Facebooku apod. Současný trend ve vývoji ovšem naznačuje, že tablety budou mít přece 

jen navrch. Důkazem budiž třeba to, že i Amazon, jehož hlavním produktem jsou právě knihy, 

uvedl před vánoci na trh tablet a zprovoznil vlastní obchod s aplikacemi. 

 

Čtečky v knihovnách 

V knihovnách by teoreticky šlo čtečky využívat mnoha způsoby. Bohužel opravdu pouze 

teoreticky, protože v praxi knihovny naráží na velké množství omezení, které výraznějšímu 

využití brání. Výrazným aspektem, který využití čteček omezuje, je především právní úprava, 

která víceméně brání většímu rozšíření půjčování elektronických knih. Samozřejmě pokud 

nelze půjčovat elektronické knihy, stává se i využití čtečky problematickým. Dalším 

faktorem, na který knihovny naráží, je trochu paradoxně prudký rozvoj trhu s elektronickými 

čtečkami. S tímto trendem je totiž spojen fakt, že existuje velké množství čteček od několika 

firem. Tyto čtečky podporují různé formáty a nemusí být vzájemně plně kompatibilní. Celou 

situaci navíc komplikuje technologie DRM (Digital Rights Management). Ta umožňuje 

vlastníkovi digitálního díla nastavit pravidla, která určují, jak lze s dílem nakládat. Častým 

omezením pak je, že knihu lze číst pouze na zařízení dodaném firmou, od které je kniha 

koupena. K zobrazení knihy je tedy třeba mít správnou čtečku, která podporuje daný formát, 
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ale také podporující DRM vydavatele. Knihovny by přitom měly nabízet svoje služby všem 

bez omezení, proto není možné, aby některé uživatele ze svých služeb vyloučily pouze proto, 

že nemá vhodnou čtečku, nebo nemá nainstalovaný vhodný software. 

Knihovny by proto neměly za každou cenu lpět na půjčování knih, které je legislativně  

i systémově těžko proveditelné, ale spíše pro elektronické knihy vytvářet nové služby. 

V souvislosti se čtečkami se nabízejí například kurzy čtenářské gramotnosti zaměřené na 

práci s elektronickým textem. S tímto formátem textu je totiž spojen odlišný způsob čtení  

a jiná práce s textem, než je tomu u tištěného textu. Další možnou službou může být podpora 

self-publishingu, kdy knihovna může poskytovat autorům know-how k vydávání 

elektronických knih. Zajímavým tématem je nepochybně podpora dětského čtenářství 

s využitím elektronických čteček a tabletů. 

Podobných služeb lze vytvořit celou řadu a knihovny by těchto příležitostí měly využít. 

Elektronické knihy pro ně neznamenají hrozbu, jak bývá občas prezentováno, ale naopak 

výzvu, která jejich roli ve společnosti může pouze upevnit. Stejně tak neznamenají 

elektronické knihy konec pro knihy tištěné. Ty s největší pravděpodobností nezmizí, ale 

pouze změní svoji roli. Není nutné si klást otázku z názvu článku. Elektronické i tištěné knihy 

budou existovat vedle sebe, ale knihovny musí na tuto změnu reagovat. Není mnoho institucí, 

které by měly v práci s informacemi tak dlouhodobé zkušenosti, jako je tomu u knihoven. 

Současný svět, který je stále více závislý na informacích, je tak pro ně ideálním prostředím 

k prosazení. Musí ovšem vystupovat aktivně a hledat nové cesty a způsoby, jak být ve 

společnosti prospěšné a užitečné. Zvládnout práci s elektronickými knihami se tak pro ně 

stává zcela zásadní potřebou. 

 

Použité zdroje: 

[1] MARSHALL, Catherine C. Reading and writing the electronic book. San Rafael, Calif.: 

Morgan, 2010. ISBN 15-982-9905-0. 

[2] Pokorný Lukáš. Pohled na historii e-readerů s důrazem na jejich funkce. Inflow: 

information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 3 [cit. 2012-03-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.inflow.cz/pohled-na-historii-ereaderu-s-durazem-na-jejich-funkce-0>. ISSN 

1802-9736. 

[3] ECTACO jetBook Color with color E Ink screen. Ectaco: eBook Readers & Translators 

[online]. © 1990-2010 [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: http://www.ectaco.com/jetBook_Color/ 

[4] Micro-electro-mechanical Systems (MEMS) Drive IMOD Reflective Technology. 

Revolutionary Color Display from Qualcomm: mirasol Displays [online]. © 2011-2012 [cit. 

2012-03-29]. Dostupné z: http://www.mirasoldisplays.com/benefits/technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inflow.cz/pohled-na-historii-ereaderu-s-durazem-na-jejich-funkce-0
http://www.ectaco.com/jetBook_Color/
http://www.mirasoldisplays.com/benefits/technology


84 
 

 

 

 

 

Petr Steranka 
peter.steranka@fpv.uniza.sk 

 

POČÍTAČOM PODPOROVANÁ KOLABORÁCIA KNIŽNÍC 

 

Abstrakt: Prostredníctvom tohto príspevku sa snažíme poukázať na niektoré paradigmy 

súčasnej doby. Cieľom bolo popísať – definovať kontext znalostí a práce s nimi 

prostredníctvom počítačom podporovanej kolaborácie. Ďalej vysvetľujeme procesy spojené 

so zdieľaním znalosti. Pričom v druhej polovici sa snažíme tieto poznatky aplikovať do 

prostredia novodobých knižníc. 

Kľúčové slová: znalosť, kolaborácia, knižnica, web 2.0, knižnica 2.0 

 

Abstract: Through this article we are trying to highlight few paradigms of today’s time.  

The aim was to describe - define the context of knowledge and work with them with help  

of computer-supported collaboration. Then we explain the processes associated  

with knowledge sharing. While in the second half, we try to apply our findings  

in an environment of modern libraries. 

Key words: knowledge, collaboration, library, web 2.0, library 2.0 

 

Úvod 
Pojem informácia za posledných 20 rokov dramaticky zmenil svoj význam a nadobudol nový 

rozmer. Táto zmena bola podmienená rozvojom v oblasti počítačovej vedy a internetu. 

Technologický pokrok inicioval a ovplyvnil vývoj spoločnosti ako takej, ktorá prešla od 

výroby materiálnych statkov na laicky povedané výrobu informácií. „Aj keď mnoho ľudí 

hovorí o príchode informačného veku, informačnej spoločnosti a informačných technológií  

a aj keď informatika a počítačová veda sú často stredobodom záujmu, slovo informácia je 

často používané bez starostlivého uváženia rôznych významov, ktoré nadobúda“ (Wikipédia, 

2010). 

Novou, veľmi dôležitou hodnotou informácie v kontexte znalostného manažmentu sa stala 

kvalita, ktorá vytláča kvantitu. Základom ekonomík a konkurencieschopnosti firiem sa stalo 

tzv. „know-how, know-who, know-when”. Práve z rozvojom internetu, hlbším a masovejším 

prienikom tejto technológie do každodenného využívania, vo forme internetizácie spoločnosti, 

nastalo zahltenie informáciami. Kvantita sa stala hlavným problémom a začal sa klásť väčší 

dôraz na kvalitu. 

Aj napriek čiastočným opatreniam množstvo informácií na internete neustále rastie 

geometrickým radom. Analógiu môžeme nájsť v Moorovom zákone, ktorý hovorí, že 

„zložitosť integrovaných obvodov sa zdvojnásobuje každých 24 mesiacov, pričom cena ostáva 

konštantná“ (Wikipédia, 2010). Spolu s ďalším rozvojom informačno-komunikačných 

technológií a systémov, ako napríklad WEB 2.0, GSM 4G, rozšírenosť notebookov a rôznych 

mobilných informačných systémov vo forme PDA alebo mobilných telefónov, ich 

prístupnosťou a cenovou dostupnosťou, kontrola nad rýchlorastúcim množstvom informácií 

klesá, pričom prístupnosť a frekvencia využívania nových služieb naopak narastá.  

Významným je aspekt času, ktorý ľudia trávia za počítačom a na internete alebo pracou  

s nimi. Množstvo času stráveného na internete, integrovaním technológií a systémov do práce 

a domácností, čoraz viac narastá, a keďže človek je tvor spoločenský, logickým vyústením je, 

mailto:peter.steranka@fpv.uniza.sk
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že na internete sa začínajú formovať sociálne siete. Tieto siete sú špecifické práve tým, že 

virtuálne spájajú ľudí z celého sveta, vzdialenosť už nie je problémom a komunikovať sa dá  

s kýmkoľvek a o čomkoľvek. 

Knižnice do prelomov milénií slúžili najmä ako hlavný poskytovateľ informácií, rovnako tak 

pôsobili nielen ako vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň vystupovali ako primárna inštitúcia 

dokumentujúca a sprostredkujúca kultúrne dedičstvo súčasným, ale aj budúcim generáciám. 

Knižnice počas svojej existencie prešli veľmi pestrými zmenami, ktoré kopírovali  

a reflektovali vývoj spoločnosti. Práve v skorom novoveku si vyslúžili povesť centier 

vzdelanosti a kultúry. Spoločnosť, ako už bolo naznačené vyššie, prešla koncom 20. storočia 

fundamentálnou zmenou, preto sa nám teraz naskytajú otázky ako: Dokázali knižnice a ich 

pracovnici včas rozpoznať prichádzajúce zmeny spoločnosti a prispôsobiť sa? Reflektujú 

knižnice súčasný stav pokroku spoločnosti?  

 

Knižnice v 21. storočí a znalostný manažment 

V úvode popísaná zmena spoločnosti ovplyvnila vývoj informačno-komunikačných 

technológií, ktoré zmenu spoločnosti iniciovali, čiže existuje medzi nimi vzájomná väzba  

a samé o sebe by asi iba ťažko dokázali existovať. Táto zmena podnietila vznik nových 

vedných odborov v oblasti knižničných, informačných a počítačových vied a rovnako tak 

prinútila vedcov k prehodnoteniu postojov k pojmu informácia. Informácia nadobudla nový, 

ale kontroverzný rozmer, ktorý je vyjadrený pojmom znalosť. 

 

Knižnice v 21. storočí 

 „Symbióza“ spoločnosti a technológií ovplyvňuje do veľkej miery aj knižnice. Knižnice a ich 

pracovnici počas celej doby existencie intenzívne pracovali na vyvíjaní a zdokonaľovaní 

schém práce s explicitnými informáciami. V dlhodobom ponímaní, keď písomné dokumenty 

boli jediným zdrojom informácií alebo znalostí, knižnice nepociťovali potrebu zjednocovať 

svoje aktivity. Pracovali relatívne izolovane s podobným ak nie rovnakým systémom zberu, 

triedenia, uchovávania a distribuovania dokumentov. Katalogizácia umožnila s narastajúcim 

počtom publikácií logickú navigáciu medzi rôznorodou spleťou kníh. Vytváranie napríklad 

abstraktov a značkovanie dokumentov muselo byť uskutočňované manuálne samotnými 

pracovníkmi knižníc. 

V stredoveku písomné dokumenty neboli verejne distribuovane, takže každá knižnica a jej 

zbierka písomností bola unikátna. Postupom času sa knižnice s rozvojom vzdelania 

transformovali a prinášali novšie a novšie služby, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnili 

vzdelávanie a vzdelanosť ako takú.  

Množstvo publikácií začalo veľkým tempom narastať a spätné vyhľadávanie informácií resp. 

dokumentov sa stávalo čoraz zložitejším a hlavne časovo zdĺhavejším. 

Rozvoj počítačov knihovnícka obec privítala, pretože rozpoznala potenciál počítačov, ktorý  

s ich ďalším rozvojom mohli knižnice využiť na rýchlejšie vyhľadávanie informácií. 

Využívanie elektronických katalógov si vyžiadalo kompletnú digitalizáciu tých klasických, 

pričom boli následne zaradene do databáz. 

Rozšírenie internetu bolo ďalším míľnikom, ktorý ovplyvnil nielen knižnice, ale celú 

spoločnosť. Odhalil skrytý problém, ktorým bola „izolovanosť“ knižníc. Mnoho knižníc 

využívalo rôzne systémy elektronických katalógov a databáz.  

Tento problém je stále nevyriešeným, aj keď určitý pokrok v tejto oblasti nastal. 

Do polovice 20. storočia knižnice slúžili ako sociálny uzol, ktorý spájal ľudí danej 

geografickej oblasti, v ktorej bola knižnica situovaná. Ľudia boli naučený využívať knižnice  

k získavaniu relevantných a overených informácií alebo znalostí. No príchodom a rozšírením 

internetu a jeho implementácie do spoločnosti používatelia začínajú opomínať knižnice, ktoré 
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napomohli jeho rozvoju. Spokojný používatelia z pohodlia svojich domov „surfujú“ na 

„nete“, pričom vyhľadávajú pre nich potrebne informácie. 

Podľa stránky Internet word stats v septembri 2009 počet používateľov internetu prekročil 1,7 

miliardy, čo je 25.6% z približne 6,7 miliardy celkového poctu obyvateľov planéty. Internet je 

v dnešnej dobe rovnako zahltený ako boli knižnice do príchodu informačného veku, no 

absentuje v ňom logická usporiadanosť, ktorou knižnice naopak disponujú a ponúkajú verným 

používateľom. V súčasnosti knižnice zaznamenávajú rapídny pokles používateľov hlavne vo 

vekovej kategórii mládeže. Tínedžeri na knižnice zanevierajú a vidia ich iba ako zanikajúce 

byrokratické inštitúcie. Knižnice podnikajú kroky, ktorými by si získali spať svoje postavenie 

u mladej populácie, ale tieto kroky podnikajú vo veľkej miere na individuálnej úrovni. 

Absentuje koordinovaná snaha o vytvorenie naozaj prehľadného a všetkým knižniciam 

dostupného súboru riešení, ktoré by boli stavané so zreteľom na potreby súčasnej mladej, ale 

aj nadchádzajúcej generácie. 

Odpoveďou by mohol byť projekt spoločnej on-line spolupráce, ktorý by mohli využívať 

knižničný pracovnici, ale aj používatelia, návštevníci na riešenie problémov. K tomu môžu 

pomôcť práve počítače, internet, znalostný manažment a jeho teórie, ktoré sa zameriavajú na 

využitie intelektuálneho potenciálu jednotlivca pri využití „skupinového efektu“. S týmto 

efektom sa môžeme stretnúť vo vedách ako psychológia alebo spomínaný znalostný 

manažment, pričom je označovaný ako synergický efekt, kedy kombináciou dvoch alebo 

viacerých súčasti (intelektuálny potenciál pracovníkov knižníc, používateľov) dostaneme viac 

ako len ich súčet. Informácie, s ktorými niektoré knižnice a knižničný pracovnici bežne 

disponujú, môžu obsahovať aj znalosti nápomocné pri vývoji nových riešení. Znalostiam  

a znalostnému manažmentu sa venuje nasledujúca časť, ktorá objasní vybrané súvislosti 

medzi znalosťou a kolaboráciou. 

 

Znalosť a znalostný manažment 

Znalosť je v znalostnom manažmente ústredným pojmom, ktorý vystupuje ako nová entita. 

Pojem znalosť vidí Katuščáková (2009) z hľadiska znalostného manažmentu (KM) 

problémovým hneď z niekoľkých hľadísk: 

1. Oblasť KM vychádza z anglo-americkej literatúry, kde pojem „knowledge“ má 

viacero významov. Tento pojem možno do slovenčiny preložiť niekoľkými termínmi, 

ako sú poznatok, znalosť, vedomosť, poznanie a pod., pričom niektorí slovenskí autori 

ich nevnímajú ako úplné synonymá a vo svojich prácach ich diferencujú. 

2. Problémom je aj ďalšia vlastnosť anglického výrazu knowledge, ktorý je vlastne 

pomnožným podstatným menom, takže ho možno preložiť ako poznanie, vedomie. 

3. Ďalším problémom je, že anglo-americká literatúra vníma tento pojem veľmi široko  

a mnohí na Slovensku prijímame fakt, že znalosťou sú v jej ponímaní myslene  

aj schopnosti, zručnosti, intuícia, talent či zmysel pre humor. 

4. Ostatným problémom, ktorý pociťujú odborníci na celom svete, je nejednoznačné 

zadefinovanie pojmu znalosť. Mnohí autori si na pomoc berú pojem informácia. 

Informácia a znalosť sú si podobné a zároveň sú odlišné, no obe nemôžu existovať vytrhnuté 

z kontextu a zo vzťahov. Zatiaľ čo znalosť je ovplyvnená subjektívnymi postojmi každého 

jedinca, mala by byť spojená vždy s činnosťou. Informácia je na druhú stranu viac faktická. 

Rozlíšenie informácie od znalosti býva mnohokrát nemožné, pričom rozdiel medzi týmito 

pojmami často spočíva v mentálnych modeloch sveta každého jednotlivca. (Nonaka, 

Takeuchi, 1995) 

Hawamdeh (2003) vníma znalosť po externalizácii (vyjadrení) ako informáciu, ktorá môže 

zase nadobudnúť status znalosti pre toho, kto ju prijme, pochopí a využije. 

Katuščáková (2009) ďalej uvádza, že mnohí autori definujú znalosť na základe hierarchickej 

postupnosti, údaje – informácie – znalosti. Znalosti sú: 
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 hodnotné informácie z ľudskej mysle (Davenport, 1997), 

 odskúšané, zhodnotené informácie v kontexte (Davenport, Prusak, 1998), 

 odvodene z informácií pomocou určitej postupnosti formálnych pravidiel 

(porovnávanie triedenie, analyticko-syntetické vyhodnocovanie, overovanie a pod.) 

(Vymětal a kol., 2005). 

 

Ako teda môžeme riadiť alebo manažovať niečo také a veľmi ťažko vyjadriteľné ako je 

znalosť, ktorá je spojením informácií a vlastnej, personálnej pridanej hodnoty každého 

jednotlivca?  

Katuščáková (2009) uvádza, že odborníci v oblasti znalostného manažmentu delia znalosť 

podľa možnosti jej vyjadriteľnosti, pričom rozlišuje znalosti nasledovne: 

 Explicitné: s týmto typom znalosti sa stretávame najčastejšie. Sú kodifikované alebo 

štruktúrované, je možné ich ľahko vyjadriť písmenami, slovami alebo znakmi. 

Jednoducho sa prenášajú, zdieľajú alebo komunikujú. Je možné ich ukladať a spätne 

využiť v systémoch riadenia dokumentov, knižničných systémoch, marketingových 

alebo rôznych iných. 

 Implicitné: tie sú opakom explicitných znalosti, a teda sú nevyjadrené znalosti, ktoré 

sa dajú získať iba tréningom alebo vzdelaním. 

 Tacitné: sú to znalosti skryté alebo tzv. tiché (angl. tacit), o ktorých veľa razy ani 

netušíme. Spadajú do skupiny implicitných znalostí, kde príkladom môže byť opišanie 

farby. 

Na znalostný manažment môžeme pozerať ako na určitý druh umenia, pomocou ktorého 

môžeme vytvárať hodnoty z nehmotných aktív organizácie (Hawamdeh, 2003). 

Katuščáková (2009) vidí význam znalostného manažmentu v „snahe teoreticky porozumieť  

a prakticky pomáhať pri vytváraní takých podmienok (sociálnych aj technických), ktoré by 

napomáhali a motivovali k získavaniu, zachytávaniu, zdieľaniu a využívaniu znalosti  

v organizácii“. Z pohľadu znalostného manažmentu teda rozoznáva dve roviny prace so 

znalosťami. Prvou je práca s explicitnými  znalosťami a  druhú rovinu tvorí práca s tacitnými 

znalosťami, čo vedie k vzniku dvoch odlišných paradigiem. Tie Karl Sveiby označil ako stopy 

(„tracks“) a rozlišoval medzi stopou informačných technológií a stopou sociálnou 

(Katuščáková, 2009). 

Truneček (2004) tvrdí, že technické poňatie označované aj ako „tvrdé“ alebo euro-americké 

sa zameriava na využívanie informačných a znalostných technológií pri práci s explicitným 

typom znalosti. Tento typ znalosti má objektívny charakter a  práca s nimi je relatívne 

nenáročná, pričom hlavným cieľom je znalosti vytvárať, kodifikovať, uchovávať a prenášať. 

Ako ukážku môžeme spomenúť vytváranie nástrojov na dolovanie dát, dolovanie textu, 

strojové učenie alebo spracovanie prirodzeného jazyka. 

Sociálne poňatie označované aj ako „mäkké“ alebo japonské kladie dôraz na tacitné znalosti, 

ich individualitu, špecifickosť a subjektivitu. Zber, triedenie, uchovávanie a opätovné 

aplikovanie tohto typu znalosti v praxi je o mnoho problematickejšie a náročnejšie. Práve 

preto sa kladie väčší dôraz na ľudí, ktorí sú ponímaný ako znalostný pracovnici. Organizácia 

nemôže tacitné znalosti vytvárať, môže len podporiť tvorbu znalosti vytvorením primeraného 

a kreatívneho prostredia pre znalostných pracovníkov (Truneček, 2004) 

 

Obr. 1 – Manažment znalosti a informačný manažment z hľadiska typológie riadených 

znalostí (Hawamdeh, 2003) 
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Vyššie spomenuté poňatia znalosti zahŕňajú svoje témy, ktoré je možné rozdeliť na témy 

sociálnej paradigmy a témy technickej paradigmy. Téma sociálnej paradigmy zahŕňa pojmy 

ako zdieľanie znalosti, význam komunít, význam vzdelávania a podpory intelektuálneho 

kapitálu, vytváranie učiacej sa organizácie a iné. Téma technickej paradigmy narába  

s pojmami ako znalostne technológie – bazy znalosti, znalostný portál, konverzačné  

a kolaboratívne nástroje, systémy elektronického vzdelávania, systémy TAEL (analýzy textu 

a lokalizácie expertov), dolovanie údajov, dolovanie textu a pod. (Katuščáková, 2009). 

„Pre znalostný manažment je dôležitá oblasť tvorby báz znalosti, dolovania údajov a textu  

s cieľom nájsť nové poznatky, prepájať ľudí s konkrétnymi znalosťami za pomoci 

inteligentných agentov a hlavne prepájať ľudí navzájom (kolaboratívne nástroje, groupware, 

diskusne fora a pod.).“ (Katuščáková, 2009)  

Znalostný manažment sa do veľkej miery opiera o podporu dynamicky vyvíjajúcich sa 

technológií. Zavedenie a používanie príslušných technológií neznamená zavedenie 

znalostného manažmentu. Prvky technickej paradigmy v organizáciách umožňujú schopnosť 

uchovávania, organizovania, sprístupnenia a využívania informácií a znalosti, ale nevytvárajú 

znalostný manažment ani učiacu sa organizáciu. Nezastupiteľnú úlohu zohrávajú prvky 

sociálnej paradigmy, ktoré spolu s prvkami technickej paradigmy vytvárajú podmienky pre 

zlepšenie komunikácie medzi ľuďmi a oživujú spoluprácu medzi členmi organizácie. 

Technológie nemôžu zastúpiť ľudskú spoluprácu, ale pri ich vhodnom použití môžu 

napomôcť zefektívniť činnosti a komunikáciu medzi ľuďmi (Katuščáková, 2009). 

 

Kolaboratórium 
Predchádzajúca časť vyčerpávajúco objasnila situáciu knižníc a vybraných prvkov 

znalostného manažmentu (KM), ako je to zo samotným zdieľaním informácií resp. znalostí. 

Tu sa treba trošku pozastaviť a uvedomiť si, že pre úspešné zdieľanie nestačí informáciu 

prijať, ale aj pochopiť (absorbovať) a využiť. Hlavný rozdiel medzi prenosom informácií  

a znalostí spočíva práve v procesoch absorpcie a využívania znalosti. Proces, ktorý teda 

môžeme pomenovať ako zdieľanie znalosti, musí dodržať postupnosť prijatia, spracovania  

a absorbovania (Davenport, Prusak, 1998). „Ako uvádza Sveiby, zdieľanie znalostí znamená 

ich zdvojnásobenie, teda dosiahnutie synergického efektu. Rovnako dôležité je si uvedomiť, že 

v procese zdieľania ide o dobrovoľný a slobodný akt, pre ktorý sa jednotlivec rozhoduje sám  

a ku ktorému by mal byť nejako motivovaný. Práve otázka motivácie ku zdieľaniu je veľmi 



89 
 

náročná, nakoľko predpokladá zmenu prístupu ľudí smerom od individualistického  

ku kolaboratívnemu“. (Katuščáková, 2009) 

Pojem kolaboratórium je používaný v tomto článku pomerne často a treba si uvedomiť, že 

samotný pojem je označením prostredia, v ktorom sa (jednoducho povedané kooperácia alebo 

teda) kolaborácia realizuje, a to za účelom zdieľania zdrojov, informácií alebo znalostí. 

Kolaboratórium je pojem, ktorý zahŕňa množstvo modelov spolupráce organizácií  

aj jednotlivcov. Jedným z nich je aj počítačovo podporovaná kolaborácia. Toto pomenovanie 

je voľným prekladom z angl. Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Dôležité 

v tomto prípade sú aplikácie, ktoré umožňujú samotný proces výmeny dát, informácií alebo 

znalostí. 

Aplikácie CSCW v kontexte knižníc Twidale, Nichols (1998) delia do štyroch kategórii 

(rovnaký priestor, rôzny priestor, synchrónna a asynchrónna): 

 Rovnaký čas, rovnaké miesto: referenčný rozhovor, požičanie knihy, OPAC (fyzické), 

vzdelávanie používateľa (praktické). 

 Rovnaký čas, rôzne miesto: OPAC (sieťový), telefonát, internet, vzdialene databázy, 

video konferencie. 

 Rôzny čas, rôzne miesto: sociálne filtrovanie informácií, poštové služby, hlasová 

schránka, emaily. 

 Rôzny čas, rovnaké miesto: oznámenia, preposlané poznámky, poznámky, 

vzdelávanie používateľa (referenčné materiály). 

  

Obr. 2 – Kvadrant možných kolaboratívnych aktivít v kontexte knižnice (Twidale, 

Nichols, 1998) 

 

 
 

Twidale, Nichols (1998) sa bližšie venujú nasledujúcim funkciám alebo nástrojom, ktoré by 

moderné kolaboratória mali ponúkať: 

 kolaboratívne písanie („Collaborative Writing“), 

 zdieľané kreslenie („Shared Drawing“), 

 podpora stretnutí („Meeting Support“), 

 vedomie („Awareness“), 

 pracovný prúd („Workflow“), 

 organizačná pamäť („Organizational Memory“), 

 počítačom sprostredkovaná komunikácia („Computer Mediated Communication – 

CMC“), 

 počítačom podporované kooperatívne učenie („Computer Supported Cooperative 

Learning – CSCL“), 
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 multi-používateľské sklady a Objektovo orientované multi-používateľské sklady 

(„MUDs and MOOs“), 

 počítačom podporovaná kooperatívna práca a internet („CSCW and the World Wide 

Web“). 

 

Situácia v knižniciach z hľadiska využívania kolaboratória je na celom svete rozmanitá. Keby 

mala byť zhodnotená v knižniciach vo svete a na Slovensku, zistili by sme, že knižnice na 

západ od Slovenska sú na tom s ponímaním sociálnej paradigmy a technologickým 

zabezpečením popredu. Vzájomný vplyv knižníc so vzdelanosťou, ekonomikou, 

spoločnosťou a kultúrou sa odráža vo vyspelosti daných krajín. Funguje tu priama úmera 

medzi vyspelosťou a vzdelanosťou krajiny a sociálno-technologickým aspektom knižníc. 

Na zreteľ si ale pritom musíme zobrať fakt, že knižnice síce do istej miery spolu kolaborujú, 

či si to uvedomujeme alebo nie, s rozdielom, že vo vyspelejších krajinách sa prispôsobujú 

novým trendom a technológiám rýchlejšie a ich výsledky sú hmatateľnejšie a verejnosti 

viditeľnejšie. 

Budúcnosť knižníc do veľkej miery závisí na tom, že ako rýchlo a flexibilne dokážu 

integrovať nové technológie do svojich štruktúr, ako rýchlo pracovnici tieto technológie 

prímu,  budú využívať v každodennej praxi a využívať tak potenciálu synergického efektu. 

Pravé v rýchlosti integrácii by mali napomáhať vhodne koncipované kolaboratória, ktorých 

hlavnou a najpraktickejšou vlastnosťou by mala byť ich modularita. Ta by umožnila starnúci 

element bez najmenších ťažkostí nahradiť novým modernejším, ponúkajúcim ešte 

efektívnejšie metódy alebo technológie.  

Ďalším nezanedbateľných kritériom by mala by finančná nenáročnosť, čo by prakticky 

znamenalo postaviť modulárny kolaboratívny systém založený na open source alebo freeware 

programoch, ktoré v dnešnej dobe ponúkajú podobné funkcie ako tie platené. Open source  

a freeware nie sú na tak vysokej úrovni ako pri platených verziách podobného softwaru, ale sú 

stále dobre využiteľné, a čo je hlavné, poskytujú možnosť prispôsobovania zdrojového kódu  

a sú z finančného hľadiska zanedbateľnou položkou. Freeware rovnako ponúka možnosť 

finančnej dostupnosti, ale nedá sa presne prispôsobiť špecifickým potrebám. Pravdepodobne 

vhodnejším riešením je nájsť také freeware systémy, ktoré by spĺňali potrebné parametre  

a obetovala by sa možnosť ladenia (tweaking) na úkor uniformity, čo by prispelo nielen 

knihovníkom, ale aj používateľom, ktorý by si privykli na jednotný systém a mohli by tak 

využívať služby rôznych knižníc. 

Rozvoj informačných technológií neprestajne napreduje a veľká časť knižníc na Slovensku 

stále stagnuje alebo laicky povedané prešľapuje na mieste. Opak však platí pre významné 

knižnice, ako je Slovenská národná knižnica alebo univerzitné a vedecké knižnice, ktoré 

vystupujú ako moderné inštitúcie. No podstatná časť knižníc, ktoré pred príchodom 

internetizácie a informatizácie spoločnosti zastávali v komunite významné miesto ako centra 

vzdelania a kultúry, v dnešných dobách zaostávajú a nové generácie nevidia potrebu ich 

ďalšej existencie. Prečo teda spoločnými silami nezmeniť tento negatívny imidž knižníc? 

Skutočnosť, že nové generácie trávia čoraz viac času na internete, je len ťažko ovplyvniteľná. 

Formované virtuálne sociálne siete sú akýmisi analógiami k tým, ktoré ľudia majú  

v skutočnom živote, avšak tie virtuálne poskytujú mnoho výhod („kamuflovaných nevýhod“). 

Knižnice by mali preniknúť aj do týchto virtuálnych sociálnych sietí, ak chcú získať čitateľov 

(transformovaných používateľov). To však vyžaduje udržanie kroku s technickým vývojom  

a stále sa flexibilne prispôsobovať novým trendom. Jedným z týchto pomaly, ale isto 

starnúcich trendov je aj technológia WEB 2.0. Knižnice sa implementáciou technológií WEB 

2.0 môžu aproximovať mladším generáciám a začať ponúkať služby, ktoré už ponúkajú, ale  

v novom prostredí, a možno tak ovplyvniť aj tú nevirtuálnu časť používateľa (čitateľa).  
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A práve počítačom podporovaná kolaborácia by mohla veľmi efektívne pomôcť pri 

spomínanej aproximácii. 

 

Knižnica 2.0 

Knižnica 2.0 je fenomén pomerne „čerstvý“ a môže byť vnímaný ako medzikrokom  

k virtuálnym knižniciam práve využívaním technológií, ktoré by mali byť súčasťami 

virtuálnych svetov. 

Na pochopenie pojmu knižnice 2.0 sa musíme najskôr oboznámiť s pojmom web 2.0. Tim 

O’Reilly (2005) charakterizuje web 2.0 nasledovne: 

 Web je platforma (na rozdiel od lokálneho počítača).  

 Aplikácie sú dátovo orientované. 

 Prepojenie (zosieťovanie) je zosilnené „architektúrou spolupôsobenia“. 

 Inovácie pri výstavbe systémov a stránok za použitia komponentov, ktoré boli 

vytvorené rôznymi vývojármi a môžu byť navzájom ľubovoľne kombinované. 

 Jednoduché obchodné modely rozdeleným, spoločným využívaním obsahov  

a technických služieb. 

 Koniec klasického vývojového cyklu softvéru. Projekty sa   nachádzajú stále v beta 

štádiu (nazývané aj perpetuálna beta). 

 Softvér presahuje schopnosti jedného jediného účelu využitia. 

Vedci knižnično-informačných vied sa doposiaľ nedohodli na konsenze definície webu 

2.0, ktorého princípy, elementy a techniky, ako vyplýva z názvu, využíva knižnica 2.0. 

Rovnako tak aj pojem knižnica 2.0 nemá ustálenú definíciu, ale v podstate vychádza  

z konceptu webu 2.0 aplikovaného do prostredia knižníc, využívajúca filozofiu a techniky 

webu 2.0. 

Návrh princípov knižnice 2.0  inšpirovaný webom 2.0 (Danowski, 2008): 

 OPAC + prehliadač + vlastnosti webu 2.0 + otvorenosť pre prepojenia na využitie 

tretími osobami = OPAC 2.0. 

 Povolené spolupodieľanie sa používateľov knižnice na vytváraní a implementovaní 

služieb. 

 Používatelia knižníc by mali byť schopní využívať služby, ktoré sú im k dispozícii,  

a zároveň si ich prispôsobiť podľa svojich individuálnych potrieb. 

 Otvorenosť: knižnica 2.0 nie je uzatvorený koncept. 

 Permanentné vylepšovanie namiesto upgrade-cyklov („neustála beta verzia“). 

 Kopírovanie a integrovanie programov a nápadov tretích osôb do knižničných služieb. 

 Služby neprestajne vylepšovať a byť pripravený na to, že kedykoľvek ich možno 

nahradiť novými a lepšími službami. 

Knižnice 2.0 teda môžeme chápať ako „presedlanie“ zo „statickej“ technológie WEB 1.0, 

ktorá neumožňovala napríklad tvorbu vlastných obsahov, na technológie a filozofiu WEB 2.0, 

ktorá by bola využitá vo webových aplikáciách knižníc. „Ako pracovná definícia azda môže 

platiť: knižnica 2.0 vznikne prevzatím nadstavbových nástrojov do klasickej knižnice použitím 

nástrojov, ktoré ponúka web 2.0. Predpokladom však je, aby fungovala („vládla“) kultúra 

zdieľania, teda spoločnej tvorby a využívania služieb a obsahov, aby sa jednotlivé prvky mohli 

opätovne využívať, čím sa dosiahne prepojenie používateľov a inštitúcií v novej kvalite“ 

(Danowski, 2008). Používateľská spätná väzba môže byť nápomocná pri vylepšovaní 

nadchádzajúcich technológií a služieb, ktoré sa zo dna na deň vylepšujú a vyvíjajú. 

 

Záver 
Kolaboratórium nie je novým pojmom v knižničných vedách, no jeho potenciál stále nie je 

využitý. V úvode bola popísaná spoločnosť, jej pokrok a prerod na nový typ spoločnosti 
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označovanej prívlastkom informačná. Ďalej článok pojednáva o postavení knižníc  

v minulosti, o ich súčasnosti a načrtáva možnú budúcnosť. Rozvoj internetu a internetizácia 

spoločnosti vo veľkej miere formuje rozvoj techniky, spoločnosti, ale aj kultúry. Objasnenie  

a pochopenie pojmu znalosť a s ním spojenej problematiky znalostného manažmentu je veľmi 

dôležité pre pochopenie princípov kolaborácie. Príspevok pojednáva o problematike 

spolupráce knižníc s pomocou počítačom podporovanej kolaborácie. Nastoľuje otázku 

prístupnosti a unifikácie elektronických systémov pre používateľov a ponúka potenciál 

počítačom podporovaného kolaboratória a maximalizácie výhod pre knižnice a ich 

pracovníkov ako možného východiska. Vhodné riešenie kolaboratória, ale aj jeho prístupnosti 

pri vytvorení priestoru pre znalostný manažment môže vo veľkej miere zvýšiť zdieľanie 

znalosti a vytvoriť tak učiacu sa organizáciu. V poslednej časti bola načrtnutá idea projektu 

knižníc 2.0 ako možného východiska pre knižnice na Slovensku.  

Knižnice 2.0 môžu byť do istej miery vnímané ako medzikrok k virtuálnym knižniciam. 

Veľká väčšina knižníc sa momentálne nachádza v postavení, kedy pre nedostatok alebo 

nezáujem čitateľov ruší málo alebo vôbec nevyužívané oddelenia. Nová, pretransformovaná 

spoločnosť už necíti potrebu fyzicky isť do knižnice a potrebné informácie získať  

u kvalifikovaných odborníkov. Knižnice tak strácajú dlho vypracovávanú povesť centier 

vzdelanosti a kultúry rapídnym tempom. Veľa knižníc si z hľadiska finančných prostriedkov 

nemôže dovoliť investovať do nákladných riešení, preto by sa mala maximalizovať snaha  

o zdieľanie zdrojov, ale hlavne znalostí. Správne navrhnutý a postavený systém počítačom 

podporovanej kolaborácie môže tento nepriaznivý trend otočiť, ale aby sa tak stalo, treba 

najskôr vypestovať kultúru zdieľania znalostí.  
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ZELENÁ KNIHOVNA 

 

Abstrakt:Projekt „Zelená knihovna“ se snaží vnést do knihoven více environmentálně 

šetrného chování. Knihovna jako instituce by měla jít příkladem nejen svým uživatelům, ale 

zároveň i ostatním knihovnám a institucím. V současné době neexistuje žádný standard, který 

by knihovnám stanovil, jak se mají v této oblasti chovat a jaké možnosti se jim nabízejí. Na 

webu zelena.knihovna.cz najdou praktické informace o zeleném úřadování, budou si moci 

udělat test, díky kterému zjistí, jak moc „zelená“ je jejich knihovna. Projekt realizují Sylvie 

Strýčková, Šárka Gachová a Ondřej Lukáš.    

Klíčová slova: zelená knihovna, environmentální chování, zelené úřadování, etika 

 

Abstract:The project " Green Library" seeks to implement more environmentally friendly 

behavior into libraries. Libraries should set an example not only to its users, but also to other 

libraries and institutions. There is currently no standard that would set libraries, how to 

behave in this area and what options are offering. Libraries will be able to fill up ecological 

test zelena.knihovna.cz whose outcome will determine whether the library behaves 

ecologically or not. The project “Green Library” is realized by Sylvie Strýčková, Šárka 

Gachová and Ondřej Lukáš.   

Key word: Green Library, environmentally friendly behavior, green administration, ethics 

 

1. „Zelená“ knihovna?  

Možná znáte pojem zelené úřadování (1) nebo zelené nakupování (2), ale knihovna? Tento 

projekt si klade nemalé cíle. Bude se snažit ukázat knihovnám, že veškerou činnost, kterou 

v knihovně dělají, lze praktikovat šetrněji k životnímu prostředí. Tyto změny nemají dopad 

pouze na životní prostředí, ale přináší sebou také finanční úspory. V době, kdy knihovny 

bojují o každou korunu, mohou být tyto informace pro knihovny velice ceněné. Existují různé 

knihovní zákony, doporučení a standardy, ale žádný, který se týká zeleného úřadování 

v knihovnách. Tento nedostatek nahradíme tzv. „desaterem zelené knihovny“, který se zaměří 

na oblasti, kterým se mohou knihovny při svém vylepšování věnovat.  Knihovny mají tu moc, 

že mohou motivovat formou různých činností k ekologicky šetrnému chování nejen své 

uživatele, ale i ostatní knihovny a instituce.  

 

 

2. Klíčové aktivity projektu  

• Výzkum 

Na začátku projektu (září 2011) jsme si za jednu z klíčových aktivit projektu zvolili výzkum. 

Chtěli jsme zjistit, zda knihovny mají o tento projekt zájem, jaké mají povědomí o zeleném 

úřadování, na jaké úrovni si stojí jejich knihovna a jaké faktory ovlivňují jejich chování. Zda 

hlavní příčinou je finanční nouze nebo vnitřní přesvědčení, že ekologie do knihovny nepatří!  

Výzkum proběhl na začátku února roku 2012 formou webového dotazníku. Obsahoval 18 

otevřených i uzavřených otázek. Tématikou bylo třídění odpadu, zavedení úsporných opatření 

v knihovně (recyklovaný papír, hospodaření s vodou, osvětlení nebo úklid společných 

prostor), podpora cyklodopravy, nákup kancelářských potřeb, informování a vzdělávání 

uživatelů v oblasti životního prostředí,…  
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Díky otevřeným otázkám jsme si mohli potvrdit to, že v mnoha knihovnách je špatná 

komunikace mezi zřizovatelem, vedením a zaměstnanci. Uvědomujeme si, že dispoziční  

a finanční možnosti mnohých knihoven nedosahují uspokojivého stavu, ale díky zelenému 

úřadování se může tato situace výrazně zlepšit. Ověřili jsme si, že mezi knihovnami je malá 

informovanost o tom, co dělají jiné knihovny, jaké pořádají akce pro veřejnost s touto 

tématikou nebo s jakými institucemi mohou spolupracovat.  

(3) Web s eko-testem 

Hlavním lákadlem na webové stránky zelena.knihovna.cz bude interaktivní eko-test. Díky 

tomuto testu knihovníci odhalí, jak moc zelená je jejich knihovna. Pokud s výsledkem testu 

nebudou spokojeni, web jim nabídne různé tipy a rady, které se týkají zeleného nakupování  

a úřadování. Zjistí, jak mohou situaci v knihovně změnit a především zlepšit. Na stránkách 

naleznou také příklady dobré praxe v knihovnách. 

(4) Odborné semináře a workshopy  

První workshop na téma „Zelené úřadování“ proběhl na podzim roku 2011 v Knihovně Jiřího 

Mahena. Přednášejícím byl Mgr. Ing. Petr Ledvina, který je vedoucím ekologické poradny 

Ekologického institutu Veronica a také významným odborníkem na zelené úřadování. 

V dalších odborných workshopech budeme nadále pokračovat podle zájmu knihoven.  

(5) Monitoring tří knihoven s ekologicky šetrným provozem 

Na webu zelena.knihovna.cz budou tři vzorové knihovny, které byly vybrány podle zásad 

zeleného úřadování. Připojíme k nim fotodokumentaci a rozhovory. Navštívili jsme tyto 

knihovny během měsíce března a provedli s nimi detailní rozhovory, které nám utvořily 

jasnou představu o jejich environmentálně šetrném chování. Věříme, že Vás tyto knihovny 

budou motivovat a inspirovat.   

3. Co je a čím se zabývá „zelené úřadování“? 

„Zelené úřadování je zkrácený název pro environmentálně příznivé chování institucí…“. (3)  

Zelené úřadování je zaměřené na chování institucí, jejich provoz a zelené nakupování. Díky 

ekologicky příznivému provozu se sníží zátěž životního prostředí, díky poptávce se zvýší 

dostupnost výrobků, které jsou příznivé pro životní prostředí. Mimo jiné se vylepší prostředí 

pro pracovníky a návštěvníky instituce a zvýší se kredit dané instituce, která je dobrý 

příkladem pro občany, úřady a jiné firmy. Do zeleného úřadování můžeme zahrnout tyto 

oblasti: 

1. Kancelářské potřeby 

2. Papír a výrobky z papíru 

3. Nakládání s odpady 

4. Spotřeba energie 

5. Čištění a úklid 

6. Zařízení interiéru, podlahové krytiny a nátěrové hmoty 

7. Hospodaření s vodou 

8. Jídlo - občerstvení na poradách, kantýna, jídelna 

9. Doprava (4)  

Do zeleného úřadování spadá i zelené nakupování. Pokud něco nakupujeme, měli bychom si 

uvědomit pravidlo tří R: redukuj, renovuj, recykluj! (5) Pokud už se rozhodneme pro koupi 

určitého výrobku, měli bychom si klást jasné otázky: potřebuji ten výrobek, není výhodnější 

větší balení, kolik bylo na výrobu spotřebováno materiálu, mohu podpořit místního 

obchodníka, jak dlouho se bude recyklovat,…? 

4. Jaká je současná situace?  
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Ekoznačení (eco-labelling) je označování produktů a služeb, které jsou v průběhu celého 

životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. 

Cílem tohoto značení je povzbudit trh. (6)   

V současnosti existují v České republice ekoznačky pro produkty a služby obecně. 

Ekoznačkou se chlubí přes 100 českých i zahraničních firem, avšak není mezi nimi žádná 

knhovna.    

Praxe ze zahraničí ukazuje, že projekty typu „zelená knihovna“ nejsou z oblasti sci-fi. Prvním 

zářným příkladem je The Seattle Public Library. Tato knihovna prošla výraznou rekonstrukcí 

a díky ní získala stříbrné ocenění od U.S. Green Building Council. (7) Druhým příkladem je 

National Library in Singapore, která je členem  Singapore Green Building Council. (8) 

Velice nás těší, že i u nás se najdou knihovny, kterým není lhostejný vztah k životnímu 

prostředí. O pozitivní změny se pokoušejí v Knihovně Kroměřížska a ve Vědecké knihovně 

Olomouc. 

Knihovna Kroměřížska se snaží být příkladnou knihovnou. Používají žárovky a přístroje, 

které šetří spotřebu elektrické energie, pro své potřeby upřednostňují nebělený papír, třídí 

veškerý odpad, aktivně spolupracují s řadou ekologických institucí, pořádají besedy, soutěže  

a semináře s environmentální tématikou pro školy a veřejnost. (9) 

V roce 2009 získala Vědecká knihovna Olomouc zdarma studii obsahující environmentální 

analýzu provozu a návrhy opatření, které mají šetřit životní prostředí, ale také finance této 

veřejné instituce. Z šesti klíčových oblastí bylo vybráno pět hlavních. Jde např. o úsporný 

provoz výpočetní techniky, přehodnocení nákupu kancelářských potřeb a občerstvení, 

hospodaření s vodou. (10)  

Závěr 

Po přečtení příspěvku by se mohlo zdát, že jsme si nastavili megalomanské cíle: změnit 

chování zřizovatelů, knihovníků a vnést do těchto posvátných institucí nový vítr či změnu 

chování. Nečekáme, že se něco změní během týdne, měsíce, roku… ale oceníme, když se 

každý zamyslí nad svých chováním a vnese na své pracoviště otázky, které si během čtení 

kladl.  

Ekologové tvrdí, že nevybereme-li si správně  

a nerozhodneme-li se včas, nemá lidstvo šanci. 

Citlivější ucho vskutku slyší, že lidská chamtivost  

už svou dlouhou rukou občas hrábne na dno.  

   Ivo Možný: Proč tak snadno 
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CO MÁ TYPOLOGIE UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ SPOLEČNÉHO 

S KNIHOVNAMI? 

 

Abstrakt:Volbu formy a metody práce s uživateli v knihovně i práce s uživateli sociálních 

sítí ovlivňuje celková vyspělost a úroveň člověka jako jedince v kulturní společnosti. 

Kategorizace čtenářů knihovny je dlouho známa, naopak typologie uživatelů sociálních sítí 

není zatím pevně vymezena, nehledě na to, že nejsou pevně stanoveny postupy práce  

s uživatelem. Srovnání kategorizace uživatelů knihovny a typologie uživatelů sociálních sítí 

nabývá zvláštního významu právě nyní. V době, kdy zaznamenáváme rozvoj sociálních sítí  

a vzrůst zájmu o jejich využití v propagaci a marketingu organizací. 

Článek vychází ze současných významných typologií uživatelů webu, internetu, sociálních 

médií i sociálních sítí, např. z typologie Vojtěcha Bednáře nebo ze studie Digital Life. 

Příspěvek se dále opírá např. o výzkumy britsko-amerického týmu pod vedením D. Whita  

a další materiály. Cílem článku bylo zmapovat jednotlivé předložené typologie uživatelů 

sociálních sítí i kategorizaci uživatelů knihoven a pokusit se je do určité míry porovnat.   

Klíčová slova: Knihovny – sociální sítě – typologie uživatelů – kategorizace čtenářů – 

informační potřeby 

 

Abstract: The choice of form and method of working with patrons in a library and even with 

social networks users is determined by the overall maturity and level of man as an individual 

in a cultural society. Categorization of patrons is well known, conversely, the typology  

of social networks users is not firmly established, furthermore the methods of working with 

such a user are not firmly established either. The comparison of the categorization of patrons 

and typology of social networks users is now gaining more importance in a time when we see 

the expansion of social networks and growth in their usage for promotion and marketing  

of organizations.  

The article primarily uses current typologies of web users, internet users, social media and 

social networks users. A good example of such typology is a study presented by Digital Life 

and typology of Vojtěch Bednář. This article also considers the research done by British-

American team led by D. White in addition to other literature. The goal of this article was to 

explore presented typologies of social networks users and categorization of patrons and to 

compare them to some excent. 

Keywords: Libraries – social networks – typology of users – categorization of patrons – 

information needs 

 

Úvod 

Sociální sítě jsou zajímavým prostředím, které neslouží pouze pro osobní komunikaci, ale lze 

je s úspěchem využít i v rámci různých pracovních projektů. Stále více ovlivňují životy lidí,  

a to dokonce i těch, kteří nejsou jejich aktivní součástí. (1) „Průměrný internetový uživatel 

v Evropě používá 1,9 sociální sítě (v USA dokonce 2,1; Brazílie má průměr 3,1  

a rekordmanem je Indie s průměrem 3,9).“ (2)  

Je jasné, že význam a využívání sociálních sítí bude nadále stoupat. Sociální sítě se staly 

fenoménem poslední doby, a proto je třeba reagovat na jejich nástup a vývoj i změny a využít 

maximálně jejich potenciál. 

V příspěvku bych ráda představila vybrané typologie uživatelů sociální sítí a uvedla je do 

kontextu s kategorizací čtenářů v knihovnách. Má typologie uživatelů sociálních sítí vůbec 

mailto:Stepanka.tumová@fpf.slu.cz
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něco společného s knihovnou? Lze srovnávat typologii uživatelů sociálních sítí s kategorizací 

čtenářů knihovny? Jednotlivé typologie nám pomohou porozumět nejen čtenářům, kteří 

užívají sociální sítě, ale hlavně jejich potřebám.  

Typologie uživatelů sociálních sítí  
Existuje mnoho typů uživatelů sociálních sítí. Každý typ má odlišné vlastnosti a může být pro 

knihovnu zajímavý z jiných důvodů. (3) Jednotlivé skupiny uživatelů uznávají své vlastní 

hodnoty a konkrétní informace pro ně mohou představovat odlišný přínos, ačkoliv se tyto 

skupiny mohou jinak v mnohém podobat.  

Jako výchozí typologie pro tento příspěvek byla vybrána typologie dle Vojtěcha Bednáře, 

která jako jediná dělí uživatele komplexněji, podle dvou hledisek. Prvním hlediskem je míra 

aktivity a typu činnosti uživatele na síti. Druhým jsou vztahy uživatelů k objektu na síti.       

     Podle aktivity a typu činnosti na sociální síti rozlišujeme: 

1. „aktivní uživatele – tvůrce a poskytovatele obsahu, 

2. aktivní uživatele – hodnotiče a distributory, 

3. pasivní uživatele – hodnotiče obsahu, 

4. pasivní uživatele – pozorující autority, 

5. pasivní uživatele – pozorovatele.“ (3) 

Ačkoliv chování uživatelů víceméně vyplývá z výše uvedených názvů, na jejich 

charakteristiky se podíváme blíže.  

Tvůrci a poskytovatelé obsahu tvoří jádro obsahu sociálních sítí, i když jsou početně 

poměrně malou skupinou uživatelů (zhruba 10% z celkové populace online uživatelů). Jejich 

význam pro existenci sociálních sítí je zásadní. Stávají se základními stavebními kameny, 

protože tvoří vlastní obsah, který má pro ostatní smysl a je šířen dál. Naproti tomu hodnotiči 

a distributoři se realizují ve sdílení cizích, nikoliv svých, příspěvků. Jejich práce na 

sociálních sítích spočívá v hodnocení, diskutování, sdílení a šíření cizího obsahu. (3) 

Velmi problematické může být rozpoznat a také zaujmout první typ pasivních uživatelů – 

hodnotičů obsahu, protože netvoří obsah a ani nediskutují. Ve většině případů je k aktivitě 

„donutí“ pouze „tlačítko hodnocení“, (např. tlačítko like u Facebooku). Tímto přispívají 

k šíření informací po sociální síti. (3)  

Pozorujících autorit je na sociálních sítích málo, jsou převážně pasivní, ale i přesto mají 

velký vliv na ostatní, a to v tom případě, když sdílí a hodnotí. Zcela na okraj komunity 

uživatelů patří pozorovatelé. Nezapojují se do soutěží, ani do komunikace. Nechtějí sdílet ani 

komentovat obsah, a pokud komentují, tak kriticky. Sociální sítě jsou pro ně nutností, nikoliv 

zábavou. Stávají se příjemci komunikace, ale nelze je identifikovat. (3)  

Pokud chceme zefektivnit komunikaci na sociálních sítích, musíme se soustředit především na 

první tři typy uživatelů. Představují nejlepší „poměr mezi pravděpodobností zasažení 

komunikací a pozitivními důsledky pro toho, kdo komunikuje.“ (3) Neznamená to ovšem, že 

ostatní typy uživatelů budeme ignorovat, u pasivních uživatelů – pozorujících autorit, by to 

mohlo být nebezpečné. (3) A to zejména proto, že mají velký vliv na ostatní uživatele. 
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Kromě rozdělení podle míry aktivity uživatelů na sociálních sítích existuje také druhé, 

konkrétnější dělení, podle vztahu uživatele k objektu na síti (tzv. typologie fanoušků). 

Můžeme se setkat s následujícími šesti typy uživatelů. (3) 

Prvním typem uživatelů jsou advokáti. Advokáti mají hluboké odborné znalosti o profilu 

organizace a jsou vždy aktivními nekritickými fanoušky. Jedná se o nadšence, kteří tvoří  

a distribuují obsah sociální sítě. Dalo by se obrazně říci, že tito uživatelé na naší webové 

prezentaci „bydlí“, kdežto aktivní podporovatelé jsou u nás pouze „častým hostem“, čímž je 

lze neodborně odlišit. Aktivní podporovatelé se chovají podobně jako advokáti, ale nemají tak 

kvalitní odborné znalosti o výrobcích, produktech či profilu organizace. V populaci jsou 

majoritně zastoupeni, stejně tak jako následující typ uživatelů. 

„Chladným“ fanouškem jsou pasivní podporovatelé. Za normálních okolností se chovají 

pasivně. Do výměny názorů se pouští pouze v konfliktních, až krajních situacích. 

Konstruktivní kritici jsou v menšině, ale mají velké schopnosti přesvědčit ostatní. 

Uživatelům, kteří „nás“ nemají rádi, říkáme destruktivní kritici (haters). Jsou nekritickými 

fanoušky (advokáty) konkurence nebo se jim profil organizace prostě nelíbí. Jsou aktivní  

a zapojují se do diskusí, i když je neotevírají. Jsou vždy negativní, až agresivní. Posledním 

typem je „neutrální“ uživatel. Uvozovky jsou zde použity záměrně, protože žádný neutrální 

uživatel neexistuje. „Neutrální“ uživatelé jsou důležití především proto, že mohou přispět  

k vytvoření těch, kteří se poté stávají aktivními podporovateli a aktivními odpůrci. (3) 

Jednotliví uživatelé mohou být na pomezí několika skupin uživatelů, ale zabývat se zde 

těmito přechody podrobně by nebylo užitečné. Za nejnebezpečnější je považován přechod 

z role advokáta do role destruktivního kritika. Advokát má znalosti, zkušenosti a také důvěru 

ostatních uživatelů, a pokud se takový uživatel zklame v organizaci, kterou podporoval, je 

schopen ji poté naopak poškozovat. (3) 

S ohledem na omezenou délku příspěvku zde uvádím jen základní výčet charakteristických 

vlastností jednotlivých typů uživatelů sociálních sítí, díky kterým je můžeme navzájem 

rozpoznat. Popis typů uživatelů a jejich vlastností proto nemůže být zdaleka úplný. Pro 

dokreslení celkové situace je ale nutné zmínit také další typologie uživatelů sociálních sítí. 

Pojďme se podívat na další dělení, tentokráte zahraniční. 

Dle americko-britského výzkumu, který vedl D. White (odborník na distanční vzdělávání 

z Oxfordu), se dělí uživatelé sociálních sítí do dvou skupin. D. White vycházel z výzkumů M. 

Prenského (tvůrce výukového softwaru pro americké školáky), který dělil uživatele internetu 

na digitální imigranty a digitální domorodce. Toto pojetí D. White aktualizoval a při popisu 

šel do větší hloubky. První skupinou uživatelů jsou návštěvníci (Visitors), druhá se nazývá 

rezidenti (Residents). (4) 

Pokud se návštěvníci objeví v prostředí internetu, tak jen proto, že chtějí něco najít, vytvořit 

nebo se s někým spojit. Typický návštěvník nebuduje svou digitální identitu, chce zůstat 

nezávislý a anonymní. Aktivity realizované prostřednictvím sociálních sítí považuje takový 

uživatel většinou za jednoduché až banální. Komunikuje e-mailem, přes Skype či s využitím 

jiného nástroje jen s lidmi, které osobně zná. (4)  

Druhou kategorii uživatelů tvoří rezidenti. Ti chápou internet jako prostor, v němž se 

nacházejí jiní lidé (přátelé, kolegové), se kterými lze sdílet různé informace, dokonce i   

informace osobní povahy. Rezident rád tráví volný čas na internetu, zapojuje se do různých 

virtuálních komunit, používá sociální sítě (např. Facebook, Google+), kde interaguje s jinými 
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uživateli. Rezidenti si každým svým výtvorem či reakcí vědomě i nevědomě budují svou 

digitální identitu. (4) 

Naše chování na internetu je závislé na určitém kontextu. Existuje poměrně dost lidí, kteří 

jsou v osobním životě rezidenty, ale v tom profesním jsou jen návštěvníky. Dle logické úvahy 

by to ale mělo být naopak. V soukromí by bylo výhodnější být spíše návštěvníkem  

a v  profesním životě si cílevědomě budovat digitální identitu v roli rezidenta. Skutečnost je 

však složitější, protože na síti, stejně jako v životě, hrajeme celou řadu rolí a v každé z nich 

můžeme být z pohledu této typologie zařazeni jinam.  

Internet je celosvětově nejčastěji využívaným médiem, které poráží televizi i tisk. Tato 

myšlenka se také stala hlavním sdělením studie Digital Life (projekt zabývající se chováním 

uživatelů internetu a především na sociálních sítích). „Digitální média konzumuje každý den 

61 % respondentů, televizi jen 54 %, rádio 36%, noviny 32 % a časopisy 14% z celkem 

zkoumaných padesáti tisíc respondentů. Sociální sítě jako kategorie digitálních médií okupují 

v zájmu uživatelů první místo a porážejí i tak zavedenou službu, jako je e-mail.“ (5)     

Výzkumníci z TNS (jedna z největších celosvětových výzkumných agentur) přišli 

s promyšlenou kategorizací uživatelů internetu. Dle Studie Digital Life se uživatelé sociálních 

sítí mohou dělit do 6 základních typů. (5) 

Ovlivňovatelé (Influencers) využívají sociální sítě a blogují. K internetu se připojují často, 

kdykoliv a kdekoliv, protože je nedílnou součástí jejich života. Mají vliv na online komunitu, 

která naslouchá jejich doporučení. (5) V tomto ohledu se shodují s uživateli typu advokát dle 

Bednářova druhého dělení (viz typologie podle vztahu uživatele k objektu na síti). Tito 

uživatelé také rádi nakupují online i pomocí mobilního telefonu. 

Komunikátoři (Communicators) se k internetu připojují odkudkoliv, vlastní a používají 

chytrý mobilní telefon. Rádi diskutují a vyjadřují se jak offline, tak online pomocí různých 

prostředků v mnoha komunikačních kanálech. Hledači znalostí (Knowledge-seekers) mají 

rádi nové věci, avšak sociální sítě je moc nezajímají. Internet využívají k získání informací,  

ke vzdělávání, rádi si nechají poradit od podobně smýšlejících lidí ve skupině. (5) 

Síťovači (Networkers) jsou lidé, kteří vedou časově náročný život. Sociální sítě jim 

nahrazují osobní setkání. Jen velmi neradi sdělují své názory online, internet používají spíše 

doma a slouží jim k navazování a rozvíjení vztahů. Uchazeči (Aspirers) se k internetu 

připojují doma nebo v internetových kavárnách. Jsou to uživatelé, kteří zatím internet moc 

nevyužívají (ve většině případů se jedná o nové uživatele), ale skrývají v sobě potenciál v tom 

smyslu, že internet budou užívat stále více i díky mobilnímu telefonu. Touží po vytvoření 

vlastního online světa. Praktiky (Functionals) sociální sítě nezajímají. Mají strach  

o bezpečnost svých dat. Jedná se často o starší uživatele, kteří používají internet od jeho 

počátku. Rádi posílají e-maily, sledují zpravodajství, ale příliš se nevyjadřují. (5) 

Poslední představenou typologií uživatelů sociálních sítí je rozdělení dle Forrester Research. 

Ta dělí uživatele následujícím způsobem. 

Tvůrci (Creators) vytvářejí webové stránky, videa i hudbu. Píší a zveřejňují články, také 

publikují na blozích. Kritici (Critics) píší do online fór, případně editují stávající články do 

wiki. Vytvářejí a publikují recenze i hodnocení na blozích, komentují a známkují jak služby, 

tak produkty. Sběratelé (Collectors) používají RSS a označují jimi webové stránky či 
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fotografie. Zúčastňují se hlasování na webech. Vypravěči (Converstationalists) udržují 

statusy (stavy) na sociálních sítích alespoň jednou týdně. Účastníci (Joiners) sociální sítě 

navštěvují a udržují si zde svůj profil. Diváci (Spectators) se dívají na videa a poslouchají 

podcasty. Čtou blogy, online fóra a recenze, které hodnotí pomocí známkování. Neaktivní 

(Inactives) neprovádí žádnou z uvedených aktivit. (6) 

Kritici mají pro sociální média a sociální sítě daleko větší hodnotu a přínos než vypravěči, 

protože na rozdíl od vypravěčů jen a pouze neaktualizují své statusy na profilu v sociální síti, 

ale komentují, hodnotí a přispívají např. do blogů, diskusních fór nebo do wiki. Je ale třeba 

zdůraznit, že typ uživatelů vypravěč je nezbytnou součástí typologie jako celku. Hierarchie 

v rámci žebříčku, který vypracovala Forrester Research, může být zavádějící. Rozvrstvila 

totiž uživatele do skupin dle důležitosti pro sociální sítě. Pokud však vnímáme sociální sítě 

spíše jako sociální ekosystém, musíme zpochybnit myšlenku nedůležitosti určitých skupin.      

V následující části článku se budeme věnovat definici kategorizace uživatelů knihoven.  

Kategorizace uživatelů knihovny 

Kategorizace uživatelů knihovny by měla být prováděna v souladu s posláním knihovny. Při 

tvorbě kategorií má každá knihovna určitou volnost. Neexistují žádná závazná pravidla, jak 

má kategorizace uživatelů vypadat. Jejím úkolem je reprezentovat interní rozdělení uživatelů 

a čtenářů do určitých skupin. Ve veřejných knihovnách jsou kategorie obvykle stanoveny 

podle věku, dosaženého stupně vzdělání, podle profese nebo zájmů či jazykových znalostí. 

V odborných knihovnách potom dle funkce na pracovišti nebo dle oboru bádání. Musíme 

však mít na paměti, že kategorizace je vždy jen přibližná a je velice důležitá jistá míra 

propojenosti mezi jednotlivými kategoriemi. (7) 

 

     Uživatelské kategorie mohou být obecně stanoveny podle: 

1. Věku čtenáře (3 základní podkategorie – děti, dospívající mládež, dospělí). 

2. Stupně dosaženého vzdělání (6 skupin – čtenáři a uživatelé informací se základním 

vzděláním, dále studenti středních škol, absolventi středních škol, studenti vysokých 

škol, odborníci s vysokoškolským vzděláním, vědečtí a odborní pracovníci). 

3. Pracovního nebo studijního oboru a profese. Uživatele lze rozdělit např. na ekonomy, 

techniky, přírodovědce, jazykovědce nebo i důchodce atd. 

4. Zájmových oblastí (Kategorie koresponduje s jednotlivými vědními obory, o které se 

uživatelé zajímají, přičemž není pravidlem, že se zájmy uživatele překrývají s jeho 

profesí). 

5. Sociálních skupin (Členění vychází z demografického hlediska, můžeme rozlišovat 

např. inženýry, administrativní pracovníky, zemědělce, zdravotníky, učitele, techniky, 

dělníky atd.). (7) 

Jednotlivé kategorie nelze striktně oddělit a velmi často se překrývají. Je také jasné, že se 

kategorie uživatele mohou časem měnit, ať už přirozeným vývojem dítěte v dospívající 

mládež, tak předem neznámými faktory, jako je změna zaměstnání apod. (Například student 

oboru knihovnictví se později stává zaměstnancem cestovního ruchu). Kritéria rozdělení 

uživatelů by se měla kontrolovat a rozdělení dle toho pak aktualizovat. (7) 

Rozlišení a roztřídění čtenářů i uživatelů umožňuje poskytovat služby podle jejich skutečných 

informačních potřeb. Otázkou je, zda je tomu tak stále stejně. Není nutné tuto typologii 

upravit dle stávajících podmínek?  
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Služby v knihovně je třeba poskytovat podle skutečné potřeby, ve správné kvalitě, rychlosti  

i rozsahu. Účelem kategorizace uživatelů je rychlejší, kvalitnější i účelnější využití fondů  

a tím zlepšení služeb čtenářům. „Kategorizace musí být prováděna tvůrčím způsobem,  

tj. obecné zásady aplikovat podle typu knihovny, jejích poslání, možností, prostředků  

a specifik regionu, v němž působí.“ (7) 

Závěr  
Ze statistik vyplývá, že: „Průměrný uživatel má na sociálních sítích 130 přátel. Zde platí 

zásada, že čím více virtuálních vazeb uživatel má, tím aktivnější je (a naopak). Pro propagaci 

jsou tedy zajímavější aktivní uživatelé (ovšem s určitými výjimkami).“ (3)  

Knihovny by měly cílit na jednotlivé skupiny a typy uživatelů sociálních sítí dle jejich 

typologií a bližších charakteristik. Respektive, měly by se naučit oslovit jak stávající, tak 

potencionální koncové uživatele nebo čtenáře v prostředí sociálních sítí. 

Zdaleka nejde o to, zaujmout pouze jeden z typů uživatelů sociálních sítí. Je třeba věnovat se 

systematicky zaujetí všech skupin. K tomuto je nutné dělat pravidelné průzkumy čtenářských 

zájmů a informačních potřeb uživatelů sociálních sítí. Na základě výsledků kolektivního 

výzkumu více knihoven či interního výzkumu jedné knihovny zjistit, co čtenáři chtějí v rámci 

sociálních sítí i od knihovny samotné.  

Z vybraných a popsaných typologií uživatelů sociálních sítí lze odvodit následující. Například 

Forrester Research se při rozdělení uživatelů zaměřuje na aspekt publikování informací na 

síti. Můžeme konstatovat, že všechny typy uživatelů se vůči tomuto vymezují, jak svou 

aktivitou, tak neaktivitou v rámci sociálních médií. Naproti tomu, typologie dle Digital Life je 

zvláštní tím, že bere v potaz způsob připojení uživatele k internetu, kde jej využívá nejvíce  

a zvlášť se také věnuje aspektu mobilních technologií. Nezapomíná mimo jiné zmínit důvody, 

které uživatele k sociálním sítím táhnou, například sociální kontakty. 

Dále z textu vyplývá, že by mohlo být pro knihovnu potenciálně významné získat na svou 

stranu některé typy uživatelů. Co se týče první typologie, jsou to tvůrci a poskytovatelé 

obsahu nebo hodnotiči a distributoři. Dle druhé to mohou být aktivní podporovatelé, ale také 

advokáti i konstruktivní kritici. U předposledního dělení se pak jedná o ovlivňovatele, hledače 

znalostí či sběratele. V neposlední řadě mohu knihovny cílit i na tvůrce a kritiky podle 

posledního členění. Důvodem je jejich skutečná aktivita na síti.  

Kategorizace knihoven i všechny typologie uživatelů sociálních sítí se shodují v tom, že 

někteří uživatelé mohou být na rozhraní několika typů či skupin. Všechny uvedené typologie 

sociálních sítí mají společnou základu tři typů uživatelů, a ačkoliv se mohou nazývat jinak a 

mít nepatrně odlišnou charakteristiku, v zásadě je lze sjednotit. Jedná se o vždy aktivní 

uživatele (např. advokáty, hodnotiče a distributory, tvůrce, ovlivňovatele), vždy pasivní 

uživatele (např. pozorovatele, pozorující autority, neaktivní, praktiky) a aktivně-pasivní 

uživatele (např. hodnotiče obsahu, kritiky, uchazeče).   

Stávající kategorizace uživatelů knihovny vyhovují v tradičním (papírovém) prostředí, ale již 

méně v prostředí elektronickém. Východiskem by mohlo být vytvoření nového modelu 

chování čtenáře na síti, který by vyplýval ze zjištění dalších průzkumů, a poté provést 

aktualizaci stávající kategorizace čtenářů.    
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PROGRAM KNIHOVNICKÉ KONFERENCE KNIHA VE 21. STOLETÍ 

Budoucnost knihoven – trendy a směry 

Středa 15. února 2012 

 

Coffee break       7,30-9,00 hod.  

Slavnostní zahájení konference     9,00-9,30 hod.  

 

BLOK 1 METAMORFÓZA KNIHY  (10,00 – 13,00 hod.) 

Zahájení  

BARÁNEK, T. Vydavatelství Jan Melvil Publishing – „Zkušenosti nakladatele e-booků“ 

RICHTER, V. Národní knihovna ČR - „Novela autorského zákona a elektronické služby 

knihoven – o co knihovny usilují?“ 

POKORNÝ, A. Knihovna PřF Univerzity Palackého v Olomouci – „Čtečku nebo knihu?“ 

Přestávka – občerstvení GASTROCENTRUM FPF SU v Opavě  

MATĚJKOVÁ, J. Knihovna psychologických a sociokulturních věd UK v Praze – 

„Možnosti elektronických knih“ 

KONVIT, M. Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě – „K problematice 

vytvoření informačního prostoru“ 

 

BLOK 2 ROLE KNIHOVEN V CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (odpoledne 14,00 -

18,00 hod. ) 

HOUŠKOVÁ, Z. Národní knihovna ČR - „Knihovna – vzdělávací instituce???“ 

STASSELOVÁ, S. Predsedníčka SSK; Knižnica a informačné centrum Stavebná fakulta 

STU Bratislava - „Úloha knižníc v celoživotnom vzdelávaní podľa platných odporúčaní IFLA 

- Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií.“ 

DILHOFOVÁ, A. Moravská zemská knihovna v Brně – „Možnosti celoživotního vzdělávání 

pro knihovníky“ 

HOLÍKOVÁ, A. Obecní knihovna Libina; Šumperk  - „Virtuální akademie třetího věku 

v knihovně“ 

GAJDUŠKOVÁ, H. Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně – „Celoživotní vzdělávání na 

Vsetínsku“ 
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BUREŠOVÁ, J. Knihovna města Ostravy – „Informační vzdělávání v knihovnách, s 

přihlédnutím k potřebám sociálně vyloučených osob“ 

NOVOTNÝ, L. Vědecká knihovna Olomouc – „Krajské knihovny v síti“ 

„Číše vína“ -  GASTROCENTRUM FPF SU v Opavě  

 

Čtvrtek 16. února 2011 

Coffee break       7,30-9,00 hod.  

 

BLOK 3 TEENAGER A ČTENÍ (9,00 – 12,00 hod.) 

HOMOLOVÁ, K. Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě – „Psychologická 

sonda do života teenagerů“ 

KONTRÍKOVÁ, V. Fakulta sociálních studií MU v Brně – „Děti na internetu – z výsledků 

EU Kids online“  

WOLNA, M. Městská knihovna Třinec – „Práce s teenagery v třinecké knihovně“ 

FOBEROVÁ, L. – BLAHOVÁ, D. Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě – 

„Mapa možných budoucností veřejných knihoven“ 

TŮMOVÁ, Š. Ústav informatiky FPF SU v Opavě – „Co má typologie uživatelů sociálních 

sítí společného s knihovnami?“ 

Přestávka – občerstvení GASTROCENTRUM FPF SU v Opavě  

 

BLOK 4 STUDENTSKÁ SEKCE (odpoledne 13,00 – 16,00 hod.) 

LÍŠKOVÁ, L. KMKD FHV ŽU Žilina – „Symbióza knihovny a nových médií“ 

JUCHOVÁ JUROŠKOVÁ, Z. KMKD FHV ŽU Žilina – „Prezentování knihoven 

v mobilních zařízeních“ 

CAPKOVÁ, E. KMKD FHV ŽU Žilina – „Geometrie v informační vědě“ 

STRÝČKOVÁ, S. KISK FF MU v Brně – „Zelená knihovna“ 

MLÝNKOVÁ, L. KISK FF MU v Brně – „Marketing do knihoven“ 

HÁJEK, M. KISK FF MU v Brně – „iNeBe - Informační (ne)Bezpečí“ 

MALIŠOVÁ, T. – SEDLÁČKOVÁ, E. Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě 

– „Čtenářské charakteristiky deseti a patnáctiletých dospívajících“  

BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, J. – KONVIČKOVÁ, Z. Ústav bohemistiky a 

knihovnictví FPF SU v Opavě – „Počátky veřejných knihoven v ČSR na příkladu regionu 

Bílovecko 1918-1938“ 
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Slavnostní ukončení konference (16,00 – 16,30 hod.) 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Organizátoři: Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě a SKIP 10  

 


