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1 Úvod

Kniha  v různých  podobách  doprovází  člověka prakticky  od  vynálezu  písma. 

Kniha  je  ve  své  podstatě  materializací  znalostí  a  jako  taková  hraje 

nezastupitelnou  úlohu  při  vývoji  společnosti.  Není  náhoda,  že  mravní  kodexy 

největších současných kultur jsou zakotveny právě v knihách – od  křesťanské 

bible přes islámský korán až třeba po židovskou tóru. Vynález knihtisku význam 

knihy ještě umocnil.  Spolu s růstem gramotnosti se rozhojňuje čtenářská obec a 

vliv  knih  dále  vzrůstá.  Byly  to  opět  knihy  –  ať  již  Diderotova  Encyklopedie, 

Marxův  Kapitál,  nebo  třeba  Hitlerův  Mein  Kampf  –  které  položily  základ 

významným  společenským  změnám.  To  demonstruje,  že  kniha  je  natolik 

významný  společenský  fenomén,  že  může  být  nosným  tématem  bakalářské 

práce.

Svou  práci  začnu  vývojem  knih.  Od  prvních  písemných  záznamů  se  přes 

papyrové svitky dostaneme až k ručně přepisovaným pergamenovým skvostům 

raného  středověku.  Podrobněji  se  zaměřím  na  Gutenbergův  vynález  a  jeho 

nejvýznamnější vylepšení, která oblast knihtisku posunula až k současným DTP 

systémům.  Logickým  pokračováním  tohoto  trendu  se  zabývá  třetí  kapitola, 

kterou  věnuji  nejnovější  publikační  technologii  –  knihám  elektronickým.  Na 

vyhlídky  e-publishingu  jsem se navíc  v praktické  části  zeptal  Ondřeje  Neffa  – 

vydavatele prvních elektronických novin v ČR.

Práce  o  knihách  a  čtenářích  by  nebyla  úplná,  kdybych  opomněl  jeden  z 

jejich nejdůležitějších spojovacích článků – tedy knihovny. Knihovna ve smyslu 

uskladňovací  kapacity  spatřila  světlo  světa  spolu  s první  knihou.  Institucemi 

veřejnými se stávají vzápětí, zpočátku však byla „veřejnost“ omezena pouze na 

úzký okruh vyvolených. Veřejné knihovny v dnešním slova smyslu vznikají teprve 

ve  století  devatenáctém,  prudký  rozvoj  prožívají  až  v posledních  sto  letech 

druhého milénia. O tom všem pojednává třetí kapitola.

Jenže, čím by byla kniha bez čtenáře? Jaký by měla smysl? Proto závěrečnou 

část  své  práce  věnuji  čtenářské  problematice.  Vyhodnocením  vlastního 

čtenářského průzkumu, který jsem pro účely  bakalářské práce provedl,  a  jeho 

porovnáním  s ostatními  podobnými  průzkumy  se  budu  snažit  charakterizovat 

českého čtenáře posledních let. Přesvědčím se, zda došlo k nějakým výrazným 



posunům ve čtenářských preferencích, a které sociodemografické charakteristiky 

jsou významné z hlediska čtenářských zvyklostí.
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2 Kniha

2.1 Počátky písma

Existence  knihy,  tak  jak  ji  známe  dnes,  byla  umožněna  teprve  vynálezem 

evropského knihtisku v polovině patnáctého století. Vznik psaných dokumentů je 

však spojen s vynálezem podstatně starším – a sice písmem. Dostáváme se tak 

hluboko pod přelom letopočtu, kdy před pěti tisíci lety ve starověkých kulturách v 

povodí Eufratu, Tigridu a Nilu, ale také Jang-ć-´tiang (Velké řeky) a Chuang-che 

(Žluté  řeky)  písmo  vzniká.  Ani  žádná  další  významnější  civilizace  v  lidských 

dějinách  se  neobešla  bez  nějakého  záznamového  systému.  Snad  jedinou 

výjimkou  je  poměrně  rozvinutá  civilizace  Inků,  jejichž  „kipu“  sloužilo  pouze  k 

zaznamenávání početních údajů [Kne89].

2.2 Přehled písem používaných v dnešní době 

Podle  odborníků  vzniklo  80%  známých  abeced  z  fénické  abecedy.  Její 

rozšíření na východ ovlivnilo vznik aramejského písma v 9. stol.  př.n.l.  a z něj 

pak vzniklo písmo arabské a hebrejské. Celkově existuje na 400 druhů písem, z 

nichž nejrozšířenější je latinka. Latinkou se píše angličtina, evropské jazyky (26 

písmen), dokonce se jí píší i jazyky jako vietnamština a indonézština. Při psaní 

se kromě písmen používají i interpunkční znaménka. Některé jazyky, jako např. 

francouzština  nebo  čeština  mají  navíc  diakritická  znaménka,  jež  ukazují 

výslovnost.  

Jak dále uvádí [Mzm01],  arabské písmo je pojmenované podle města Kufa 

na Eufratu - kufické. Je jím psán i Korán, posvátná kniha islámu. Dnešní písmo 

má 28 písmen a je ornamentální. Používá se v oblasti  Sýrie,  Saúdské Arábie, 

Libye, Tuniska, Alžírska, Maroka, Egypta.

Základem indických písem se stalo písmo bráhmí (šíření buddhismu), které se 

ve  13.  stol.  vyvinulo  v  devanágarí.  V  Číně  je  nejpoužívanějším  jazykem 

mandarínská  a  kantonská  čínština.  Všechny  jazyky  jsou  psány  znaky 

představujícími slovo nebo myšlenku. V čínském denním tisku se dnes používá 

2 - 3 tisíce znaků. Japonci používají slabičné písmo kana. 
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Izraelci používají kvadrátní hebrejské písmo psané zprava doleva. 

Azbuka vznikla reformou staroslovanské církevní garaždanky v roce 1918 a to 

vypuštěním archaických písmen. Ruská abeceda má 30 písmen. 

Zvláštní písmo mají Tibeťané, Arméni, Mongoli, Korejci. Jsou to tzv. národní 

písma. Používá se i písmo cyrilské, řecké a gruzínské.

2.3 Latinka

Námi  používaná  latinka  (světově  nejrozšířenější  písmo)  má  svůj  původ  v 

písmu fénickém [Kne89]. Právě Féničané totiž naučili v 8. stol. př.n.l. psát Řeky. 

Řecké západní  písmo zase převzali  Etruskové,  kteří  jím ovlivnili  vznikající  říši 

římskou.  Latinské písemnictví  pádem západořímské  říše  r.  476  n.l.  nezaniklo, 

neboť katolická církev si z latiny vytvořila liturgický jazyk. Když se Karel Veliký 

pokusil koncem 8. stol. opět sjednotit říši římskou, ukázala se potřebnou změna 

písma.  Vznikla  malá  abeceda  latinky  minuskula  karolínská,  která  nakonec  z 

našich zemí vytlačila Konstantinovu hlaholici.

Od  1.  poloviny  13.  století  zasahuje  i  české  prostředí  gotizace  písma, 

projevující  se  v  lámání  dosud  zaoblených  tvarů.  Potřeba  používání  písma  ve 

všech oblastech kulturních, hospodářských a politických si vynutila vznik písma 

psaného  -  písmo  kursivní.  Bylo  nakloněné  ve  směru  psaní  a  písmena  spolu 

plynule splývala. 

Velký rozkvět typů písem nastal ve 14. stol. Byl podmíněn například vznikem 

univerzity  v  Praze a  pronikáním písma mezi  širší  vrstvy  společnosti,  zejména 

městské. V této době se psalo gotickou minuskulou, gotickou kurzívou a písmem 

bastardním. 

Na počátku 15. století  dochází na podkladě Husovy práce  De Orthographia 

Bohemica k  reformě psané češtiny.  Spřežky  rz  a  cz  byly  nahrazeny tečkou a 

čárkou  nad  písmeny.  Později  bylo  přejímáno  písmo  humanistické  a  českou 

novogotickou kurzívu zatlačil německý kurent. Od druhé poloviny 18. století, kdy 

byla zavedena povinná školní docházka, se projevuje snaha sjednotit a formovat 

psané  písmo.  Od  konce  18.  století  se  v  rámci  národního  obrození  projevila 

snaha  zavést  český  typ  písma  -  antikvu.  Návrhy  vytvořil  Mikoláš  Aleš,  Josef 

Mánes a další. 
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2.4 Záznamové materiály

Od  vzniku  písma  je  však  ke  knize  ještě  pořád  daleko  –  původními 

záznamovými  materiály  totiž  byly  kámen,  zvířecí  kosti  a  hlína.  Technologie 

umožňující  mobilitu  textu  přicházejí  později.  V  době  střední  egyptské  říše 

(2 200 – 1 500  př.n.l.)  byl  vynalezen  papyrus a  jeho  úprava  do  svitků  –  což 

umožnilo obecné užívání písma. Na papyrus se psalo rozžvýkaným rákosem a 

inkoustem ze sazí. Papyrus pak od Egypťanů převzali v 7. stol. př.n.l. Řekové, 

od  těch  zase  Římané…  Nevýhodou  papyru  však  je,  že  se  vyrábí  ze  stonků 

rostliny  papyrus,  která  rostla  téměř  výhradně  v  deltě  Nilu.  Další  podstatnou 

nevýhodou je jeho křehkost.

Papír je  čínským  vynálezem  –  první  zprávu  o  jeho  výrobě  zachytil  v  roce 

105 n.l. císařský úředník Cchaj Lun v pravidelné ročence zasílané císaři, podle 

posledních archeologických nálezů se však zdá, že byl znám již o nějakých 200 

let dříve [Qui02]. Papír se vyráběl převážně ze stromové kůry a hadrů později z 

konopí.  Ještě  předtím  však  byla  známa  nákladná  výroba  papíru  ze  zbytků 

hedvábí,  nebo  se  psalo  zaječím  štětečkem  přímo  na  hedvábí.  Stojí  také  za 

zmínku, že v 11. století, kdy se papír teprve pomalu začíná dostávat do Evropy, 

v Číně již existují papírové peníze.

Pergamen vzniká v městě Pergamon v Malé Asii po kterém dostává i jméno. 

Vyčiněním kůží jehňat, telat, ovcí, koz nebo oslů vznikne tenká blána, která se 

potře bělobou rozpuštěnou v oleji, vyhladí a vyleští. Pergamen byl od 4. století 

hojně užíván v Římě, ve střední Evropě to byl do pol. 13. století jediný materiál 

na psaní.

Do Evropy se papír dostává přes arabské země teprve ve 12. století  (Itálie, 

Španělsko).  Dochází  k modifikaci  výrobního postupu -  konopí  se zaměňuje za 

běžnější  len.  Papír  byl  zprvu  křesťanským  světem  z  ideologických  důvodů 

odmítán, a dokonce dekretem Fridricha II. byly všechny úřední dokumenty psané 

na  papíru  vyhlášeny  za  neplatné!  Zdravý  rozum  zvítězil  až  v  15.  století  pod 

nátlakem vynálezu knihtisku.
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2.5 První knihy

Za první ucelené soubory textů se dají pokládat soubory hliněných tabulek z 

oblasti  Mezopotámie.  Právě  odtud  pochází  první  dochovaná  sbírka  právních 

předpisů  -  Chamurappiho  zákoník a  nejstarší  památka  umělecké  literatury  - 

Epos o Gilgamešovi. 

Egyptské  literární  památky  se  nám  zachovaly  ve  zlomcích  především  na 

papyrech,  na stěnách královských a soukromých hrobů a na stěnách chrámů. 

Hovoříme o  takzvaných  „textech  pyramid“  a  „textech  rakví“.  O  něco  mladšími 

texty „zádušní literatury“ byly Knihy mrtvých.

Kolem roku 1500 př.n.l  se literární tvorba objevuje v  Číně a Indii.  Literatura 

starověké Indie je psána dvěma jazyky. Sanskrtem, nebo védským jazykem. V 

indické  literatuře  převažuje  poezie,  která  je  zastoupena  hlavně  rozsáhlými 

veršovanými eposy. Epos Máhabharátha líčí ve 100 000 verších boj mezi dvěma 

rody. V Rámajámě svádí hlavní hrdina, bůh Višnu (jinak též Ráma) boj s démony 

o svoji ženu.

Čínská literatura  je  psaná znakovým písmem o 60 000 znacích,  kde znaky 

představují  jednotlivá  slova,  často  se  od  sebe  lišící  jen  intonací  slabik. 

Zachovala  se  hlavně  lyrická  poezie  -  Zpěvy  staré  Číny,  u  nás  v  překladu 

Bohumila  Mathesia,  a  5  knih  filosofických  náboženských  spisů  -  Hovory 

Konfuciovy [Sim78].

Ve  starověkém  Římě  se  poprvé  v  dějinách  osamostatnilo  vydávání  knih  - 

vznikaly  velké  opisovačské dílny,  psalo se  na papyrusové svitky  a  pergamen, 

vznikala knihkupectví.  Nakladatelé se stali  váženými občany. Dodnes se ví,  že 

Cicero  své  rukopisy  zadával  nakladateli  Attikovi  zatímco  Horatius  vydával  u 

Sosiů [Hal92]. Spousta knih se dostala do Říma jako válečná kořist, například z 

významných athénských knihoven bylo dovezeno více než 30 tis. svitků řeckých 

myslitelů.

Ve 4.  století  dali  Číňané světu další  vynález,  tzv.  deskotisk.  Text  s  obrázky 

vyřezávají do dřevěné desky, kterou potom “orazítkují” papír: je to první důležitý 

krok ke knihtisku.
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Pomocí této techniky vznikla také první tištěná kniha na světě -  Démantová 

sútra,  pocházející  z  roku  868.  Písmo  bylo  vyřezáno  do  matric  na  dřevěnou 

desku, obrysy nabarveny a tištěny.

Klasický knihtisk,  kde jednotlivé znaky byly  formovány z hlíny a vypalovány 

(později  se  vyráběly  z  bronzu  nebo  olova)  se  v  Číně  objevuje  ve  století 

jedenáctém.

Evropská knižní  produkce až  do  vynálezu tiskařského stroje  byla  odkázána 

především na kláštery, ve kterých se knihy pracně a pomalu opisovaly. Zpočátku 

převládala  latina,  teprve  později  se  začínají  v  písemnictví  prosazovat  národní 

jazyky.  Výrobní  cena  knih  ale  byla  vysoká,  proto  si  je  mohli  dovolit  jen 

velmožové a nejbohatší církevní instituce.

2.6 Knihtisk

"Umění knihtisku je faktem, od něhož se datuje druhý díl dějin světa a umění,  

který se od prvního zcela liší."

J. W. Goethe

Za  otce  všech  knih  v  dnešním  slova  smyslu  právem  považujeme  Johanna 

Gutenberga (vl. jménem Gensfleisch) [*1397 +3. 2. 1468], zlatníka a obchodníka 

z Mohuče (Mainz) v jižním Německu. [Kne89]

V  roce  1428 se  z  politických důvodů přestěhoval  do  Štrasburku.  Své  první 

pokusy začal patrně již roku 1436 (1445 vydání Sibylina proroctví o posledním 

soudu).  Vylepšil  známou  techniku  (vinařský  lis  upravil  tak,  aby  vyvinul 

dostatečný tlak a mohly se tisknout najednou dvě fóliové strany) a technologii 

(potisk  látek  pomocí  razítek  z  pálené  hlíny  nebo  bronzu).  Jeho  vlastním 

přínosem byl především vynález liteřiny (slitina olova 55%, antimonu 30%, cínu 

15% a malého množství vizmutu) [Kne89], která musela mít dostatečně nízkou 

tavící  teplotu  ale  zároveň  být  odolná  vůči  tlaku.  Dále  bylo  nutné  přijít  na 

tiskařskou barvu vhodné kvality (základní složkou nakonec byly saze a fermež). 

Nejtěžším úkolem bylo  nepochybně vytvoření  patic a matric  písma, kde využil 

své zlatnické zkušenosti.Oproti dnešnímu počtu písmen v abecedě (kolem 30 – 

podle  jazyka)  se  Gutenberg  musel  vypořádat  s  více  než  300  písmeny,  neboť 
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gotické  písmo  používalo  mnoho  ozdobných  tahů  a  navíc  velké  množství  tzv. 

ligatur (tj. spojení dvou sousedních písmen v jeden grafický znak). 

V následujících několika letech se zrodil evropský knihtisk, bezpochyby jeden 

z největších vynálezů v dějinách. Gutenberg tiskl různé menší knížky, kalendáře 

apod. Zejména se však připravoval k vytištění Bible (14. srpna 1456). 42řádková 

dvousvazková Bible  je nejstarší dochovanou tištěnou knihou – dochovalo se 47 

exemplářů ze 185 ks zhotovených Gutenbergem (z toho 35 na pergamenu). Pro 

Gutenberga  to  mohl  být  dobrý  komerční  tah  a  úspěch  -  za  každý  svazek 

požadoval  30  florinů,  což  odpovídalo  tříleté  úředníkově  mzdě!  Půjčky  však 

způsobily, že přišel o tiskárnu a s ní o všechno [Qui01]. 

Zásluhou knihtisku se zlevnila výroba knih a znalost čtení a psaní se rychle 

šířila. V této době vedle sebe pracoval tiskař i písař. Kvůli válečným událostem 

odcházejí  roku  1462  Gutenbergovi  vyučenci  do  světa.  Knihtisk  se  rychle  šíří 

celou Evropou.

Kolem roku 1470 (1468)  je  v Plzní  vytištěna první  kniha v českých zemích, 

Kronika trojánská. Vznikají  i  další  dílny  v  českých zemích – 1486 Brno,  1487 

Praha, 1489 Kutná Hora, 1499 Olomouc. V roce 1500 už bylo v Evropě na 250 

tiskáren, které vytiskly 40 000 prvotisků (inkunábulí). 

2.7 Další důležité vynálezy

V roce 1796 vynalezl pražský rodák Alois Senefelder plošný tisk, tzv. litografii, 

která  hluboce  ovlivnila  vývoj  knihtisku.  Litografická  technika  se  totiž  stala 

základem tzv.  ofsetového  tisku,  který  se  začal  vyvíjet  po  roce  1880.  Ofset je 

nepřímá  technika  tisku,  kdy  z  tiskových  forem  se  nejdříve  tiskne  na  válce 

opatřené  pryžovým potahem a teprve  z  nich  na  papír.  Využívá  se  zde stejný 

princip  neslučitelnosti  mastnoty  s  vodou,  který  použil  Senefelder.  Právě  ofset 

umožnil tisknout velké náklady knih s ilustracemi.

K nejzdlouhavějším pracím však zatím stále patřilo ruční sázení stránek. Toto 

téměř poslední velké úskalí v historii tisku odstranil roku 1886 německý emigrant 

Ottmar Mergenthaler žijící v USA. Tehdy se rozvíjel právě vynalezený psací stroj, 

který  Margenthalera  přivedl  na  myšlenku  sázet  písmena  na  stránky  tím 

způsobem, že by sazeč psal na klávesnici jako u psacího stroje a sázecí stroj by 
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vybíral a sázel příslušná písmena sám. Tak vznikl řádkový sázecí stroj, pro který 

se vžil název linotype, největší vynález od doby Gutenbergovy.

Dalším důležitým milníkem ve vývoji tisku byl vynález světlotisku, při kterém je 

skleněná deska polévána světlocitlivou vrstvou želatiny. Na tuto se pak kopíruje 

polotónový negativ bez sítě. V roce 1868 jej zdokonalil Jakub Husník.

Ve stejném období  –  1882 až  1889  -  vznikl  další  důležitý  vynález:  rozklad 

obrazu do matice různě velkých bodů, které pak při  tisku opět vytvoří původní 

obraz. Jeho autorem byl George Meisenbach.

V  první  polovině  20.  století  se  technika  tisku  zásadně  neměnila.  Až  v  70. 

letech  se  u  “linotypů”  objevily  děrné  pásky,  čímž  byl  proces  automatizace 

dovršen. Děrné pásky se mohly zhotovit na jiném místě a zkontrolovat, případně 

poslat elektronicky. V téže době nastává  v tiskařství druhá revoluce. Prosazuje 

se  tzv.  fotosazba a digitalizace.  Dnes jsou běžné tzv.  DTP systémy (desk-top 

publishing), kde se stránky knihy, časopisu atd. připravují pouze elektronicky.
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3 Knihovny

3.1 Nejstarší knihovny světa

Egypťané  s  největší  pravděpodobností  soustřeďovali  své  papyrové  svitky  v 

prostorách chrámů,  svatyň a paláců – nejednalo se tedy přímo o samoúčelné 

knihovny. Přibližně od r.  2600 př.n.l.  se setkáváme s pojmem  dům svitků (per 

medžat).  Zatím  bylo  archeologicky  či  písemně  doloženo  velmi  málo  budov  či 

prostor, které by sloužily jako knihovny či archívy. 

Knihovna  posledního  velkého  vládce  Asýrie -  Aššurbanipala  (kolem 

650 př.n.l.)  je  považována  za  nejstarší  knihovnu  z  níž  se  alespoň  fragmenty 

zachovaly.  V  době  největšího  rozkvětu  obsahovala  více  než  5 000  hliněných 

tabulek a velmi zajímavé je, že v archeologických nálezech se našly i  dodnes 

čitelné tabulky představující katalog knihovny.

V Číně učinilo rozšíření hedvábných knih,  psaných tuší  štětečkem ze zaječí 

kůže,  z  knihy  vysoce  estetickou  záležitost.  Čínští  císaři  podporují  zakládání 

archívů (193 př.n.l. zakládá císař H Siao Ho dva archívy), knihoven (v polovině 

2. st.  př.n.l.  zakládá císař  Wu císařskou knihovnu),  organizují  akvizici  (v  roce 

120 př.n.l. je založen Úřad pro hudbu, který se zabývá sběrem lidových písní) a 

podporují  vzdělání (ve 2.  st.  př.n.l.  je založena císařská akademie, na které v 

roce  124  př.n.l.  studuje  již  30 tisíc  studentů).  Na  přelomu  letopočtu  vzniká 

katalog císařské knihovny, který je současně anotovanou bibliografií. 

3.2 Knihovny antického světa

Nejvýznamnější  knihovnou  antického  světa  byla  Alexandrijská  knihovna 

založená  ve  3.  st.  př.n.l.  Ve  svých fondech  měla  cca  30 000  knih  a  více  než 

700 000  papyrusových  svitků.  Dá  se  říci,  že  shromažďovala  vědění  z  celého 

tehdejšího  kulturního  světa.  Mezi  její  uživatele  patřili  např.  i  Archimedés  a 

Euklidés.Její  historie  trvala  necelých  1000  let.  Když  v  pol.  7.  století  dobývá 

chalífa Omar Alexandrii, rozhoduje o jejím osudu památným výrokem [Sks02]: 
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"Jestliže tyto knihy Řeků obsahují  to,  co je v Koránu, jsou zbytečné a není  

třeba  je  uchovávat.  Pokud  obsahují  něco  jiného,  jsou  škodlivé  a  je  třeba  je 

zničit!“ 

Rozhodnutím UNESCO, egyptské vlády a Alexandrijské univerzity byl zahájen 

projekt nového vybudování knihovny jako veřejné a univerzitní knihovny, centra 

písemnictví  všech kultur  Středozemního moře.  Knihovna byla  otevřena v  roce 

2001 a čítá 6 milionů svazků.

Jako první římský vladař chtěl založit knihovnu Julius Caesar, nechal převézt 

spoustu svitků z Alexandrijské knihovny, ale jeho zavraždění tento plán zmařilo. 

Roku  39  př.  n.  l  jeho  plán  dokončil  Asinius  Polio,  který  vybudoval  v  chrámu 

Svobody na Aventinském pahorku v Římě první veřejnou knihovnu. 

Osud knih a knihoven řeckého a římského období byl trpký. Z budov knihoven 

se nedochovalo v podstatě nic a texty římských autorů známe téměř výhradně 

pouze z opisů. Na papyru jako nejčastějším psacím materiálu se podepsal zub 

času.

3.3 Středověké knihovny

Islám je  tak  jako  křesťanství  a  judaismus  náboženstvím  knihy.  Islám nikdy 

nekladl,  na  rozdíl  od  křesťanství,  monopol  na  čtení  posvátných  spisů  na 

duchovenstvo, číst posvátné texty bylo tedy žádoucí. A přesto knihovny začínají 

vznikat nejprve při  mešitách a medresách, později  vznikají  soukromé knihovny 

učenců, vládců, knihovny při akademiích, veřejné či poloveřejné knihovny. Od 8. 

do 12. století  se budují kulturní a vzdělanostní centra v Bagdádu, Al Andalúsu 

(dnešní  španělská  Andaluzie),  Egyptě,  Istanbulu  a  ve  Střední  Asii.  Rozvíjí  se 

filosofie (zejména komentáře k Aristotelovi), lékařství (Avicenna), poezie, právo. 

Písaři požívají vysoké prestiže, která je umocněna i zvláštním místem kaligrafie 

v islámském výtvarném projevu, který zakazoval jiné než abstraktní umění.

Od  počátku  středověku  do  11.stol.  existují  v  Evropě  knihovny  převážně  v 

klášterech,  jsou  to  tzv.  knihovny  pultové -  rukopisné  knihy  bývaly  připoutány 

řetězy k pultům, u nichž se stálo. Zde se knihy zároveň opisovaly. Se vznikem 

univerzit  se  centrum  vzdělanosti  z  klášterů  přesouvá  do  nich  a  vznikají 

významné  knihovny.  Knihovna  pařížské  Sorbonny  vlastnila  ve  středověku 
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největší  sbírku  knih,  měla  studovnu  i  půjčovnu  a  její  katalogy  jsou  dodnes 

použitelné. Nevýznamnější anglickou knihovnou té doby byla knihovna v Oxfodu.

Vznikají  také  významné  soukromé  knihovny  -  královské  a  šlechtické  - 

především ve Francii a Itálii. Po vynálezu knihtisku a nárůstu knižní produkce se 

jejich  počet  rychle  zvyšuje,  bývají  to  honosné  sály,  kde  knihy  již  nejsou 

připoutány k pultům, ale je možno je studovat v pohodlí v sedě. Některé z těchto 

knihoven byly také zpřístupněny již ve své době veřejnosti - např. v 16. století 

knihovna  kardinála  Federiga  Borromea  v  Miláně.  Pod  názvem Ambrosiana  je 

známa dodnes.

3.4 Novověk a knihovnictví

Národní knihovny, které provádějí soupis všech knih vydaných v jednotlivých 

zemích,  jsou  zakládány  během  17.  a  18.  stol.  Ve  Francii  stanovil  povinnost 

odvádět  jeden  výtisk veškeré  vydané  produkce  do  královské  knihovny  již  v 

polovině  16.  st.  František  I.  Vznik  dalších  národních  knihoven  na  sebe  nedal 

dlouho  čekat:  Pruská státní  knihovna  v  Berlíně  byla  založena 1659,  knihovna 

Britského muzea v roce 1759 a Kongresová knihovna ve Washingtonu 1800.

K velkorysému, státem podporovanému rozvoji veřejných knihoven došlo v 19. 

stol.  v  USA .  Byly  to  tzv.  free  public  libraries,  které  zakládala  a  financovala 

města.  Velká  doba  amerických  knihoven  přišla  se  závětí  průmyslníka  a 

knihovního mecenáše Andrewa Carnegie.  Během let  1896-1923 bylo založeno 

1677  knihoven  ve  1408  místech  USA.  Američtí  knihovníci  také  jako  první  na 

světě  pochopili,  že  kromě  jednotlivých  knihoven  je  třeba  zakládat  jejich  sítě, 

přijímat zákony na podporu rozvoje knihoven a spolupracovat [Upc01].

3.5 Knihovny v českých zemích

Knihovny začínají vznikat v českých zemích na přelomu 1. a 2.  tisíciletí  -  u 

klášterů - nejstarší mužský klášter v českém státě - Břevnov 993, Strahov 1140. 

Zásadní zlom nastává založením 1. univerzity ve střední Evropě – naší Karlovy 

University, které Karel IV. věnuje 114 svazků Viléma z  Lestkova, vyšehradského 

probošta  a  bibliofila  té  doby.  Před  vypuknutím  husitské  revoluce  měla  tato 

knihovna už více než 1 000 svazků. Jinak ovšem ve středověku vlastnili osobní 

knihovny  jen  významní  církevní  hodnostáři,  šlechtické  rody  a  sporadicky 
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měšťanstvo. Není se ostatně čemu divit, neboť pořizovací cena jedné knihy se 

blížila ceně celé poddanské vesnice. Nastupující husitství znamená pro klášterní 

knihovny pohromu - spousta vzácných rukopisů byla zničena nebo odvezena do 

zahraničí. 

Teprve  jezuité v  roce  1562  spolu  se  založením Klementinské  koleje  znovu 

začínají rozvíjet podstatnější knihovnickou činnost. Od 2. poloviny 16. stol. se v 

českých zemích rozvíjí produkce tištěných knih, které se dostávají do knihoven. 

Dochází  k  prudkému  rozvoji  knihoven  v  královských  městech  -  u  škol  či 

městských úřadů .

Během protireformace však tyto knihovny ve své většině zanikají. Doba přeje 

spíše knihovnám zámeckým – a to jak šlechty české,  tak německé.  Knihovna 

posledního  Rožmberka  Petra  Voka byla  bezesporu  knihovnou  evropského 

významu - obsahovala asi 11 000 svazků. 

Na  začátku  19.  století  byla  založena  muzea  v  Opavě,  Brně  a  Národní 

muzeum v Praze. Knihovny, které u nich vznikly, plní dodnes funkce vědeckých 

knihoven  pro  obory  v  muzeích  zastoupených.  Sloučením  fakultních  knihoven 

vznikají  knihovny  univerzitní  v  Praze,  Brně  a  Olomouci.  Roku  1807  jim  bylo 

přiznáno právo povinného výtisku.

Zároveň  při  nakladatelských  domech,  později  při  školách,  vznikají  veřejné 

půjčovny knih. Z nich se postupně vyvíjejí české čtenářské a osvětové spolky a 

obecní  městské  knihovny.  Na  konci  19.  století  bylo  v  Čechách  267  knihoven 

spravovaných obcemi, případně zemskými orgány [Upc01].

3.6 Dějiny českého knihovnictví v 1. polovině 20. století

Kromě  veřejně  přístupných  vědeckých  a  odborných  knihoven  (včetně 

školních) měla v r. 1910 téměř každá druhá obec v českých zemích svou veřejně 

přístupnou  lidovou  knihovnu,  dále  existovala  spousta  knihoven  spolkových. 

Období  let  1918-1920  má  zásadní  význam  pro  vývoj  českého  knihovnictví. 

Přestože  zakládání  lidových  knihoven  už  na  přelomu  století  mělo  inspiraci  v 

americkém  modelu  "free  public  libraries",  teprve  vznik  samostatného 

Československa umožnil praktickou realizaci zásad amerického demokratického 

knihovnictví.  V  roce  1919  byl  přijat  knihovnický  zákon který  razil  zásadu 

- 20 -



Kapitola 2 – Kniha Čtenáři a knihy

„Knihovna  v  každé  obci“.  Zákon  stanovil  povinnost  budovat  v  obcích  s 

národnostními menšinami speciální oddělení pro toto obyvatelstvo. Obce mohly 

převzít  spolkové  či  jiné  knihovny  v  obci  působící  a  měly  povinnost  dávat 

knihovně roční příspěvek 30 haléřů na 1 obyvatele.  V r.  1929 bylo v podstatě 

dosaženo stavu, kdy skutečně každá obec měla svou veřejnou lidovou knihovnu, 

což mělo nebývale velký ohlas ve světě. K tomu je možno ještě přičíst rozsáhlou 

síť školních knihoven, kterých bylo již v r. 1921 přes 10 tisíc a které fungovaly 

odděleně od veřejných lidových knihoven. [Kne96]

Vědecké a odborné knihovny (Veřejná univerzitní knihovna v Praze, Studijní 

knihovna v Olomouci, knihovny vysokých škol technických v Praze a v Brně) se v 

době  Rakousko-Uherska  rozvíjely  převážně  pod  německým  vlivem  a  tomu 

odpovídala i skladba jejich fondů. Situace se po vzniku republiky začíná měnit. 

Fondy  těchto  knihoven  začínají  být  systematicky  doplňovány  v  oborech  a 

jazycích (tedy i češtině), které byly německým vedením zanedbávány. 

Po roce 1918 byla založena  Národní knihovna jako konzervační oddělení při 

Veřejné  univerzitní  knihovně,  ovšem  právo  povinného  výtisku  získala  až  v  r. 

1935  [Nkp01].  V  Liberci  působila  Bücherei  der  Deutschen  -  národní  knihovna 

Němců v  Československu.  V  důsledku vzniku  samostatného státu  nastal  také 

rozmach administrativních knihoven - vznikla knihovna Národního shromáždění, 

knihovny  16  ministerstev  a  dalších  ústředních  úřadů.  Hospodářská  krize 

třicátých  let  a  nástup fašismu byly  pro  slibně se  rozvíjející  české knihovnictví 

velkou ranou.

3.7 České knihovnictví po 2. světové válce

Po roce 1948 nastupuje  centralizace a  ideologizace.  Dochází  ke  konfiskaci 

německých a klášterních knihoven, svozu fondů do velkých knihoven v Praze a 

vědeckých  a  studijních  knihoven  v  dalších  velkých  městech  (Brno,  Olomouc, 

České Budějovice - vznik 1945, Hradec Králové 1949). Jsou zakládány vědecké 

knihovny i  v krajích, kde dosud neexistovaly (Plzeň, Ostrava, Liberec, Kladno). 

Na  druhé  straně  ale  dochází  k vyřazování  „ideologicky  závadných  knih“ 

z knihovních fondů. Postižena je především oblast společenských věd a nákup 

ze zahraničí [Sks01].
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V roce 1959 je vydán nový zákon o jednotné soustavě knihoven, který staví 

státní  vědecké  knihovny  do  čela  regionálních  sítí  knihoven,  často  na  úkor 

knihoven  univerzit  a  vysokých škol.  Hospodářský  útlum přelomu 70.  a  80.  let 

vedl k citelnému zhoršení financování knihoven.

Rok 1989 přinesl samozřejmě změny i do knihoven. Přestože zákon z r. 1959 

stále platí, dochází se změnami v samosprávě obcí k rozpadu jednotné soustavy 

knihoven a ke zhoršování situace v menších obecních a městských knihovnách, 

které  jsou  financovány  místní  samosprávou.  Rozvíjet  se  naopak  začínají 

knihovny vysokých škol.  Knihovny VŠ se otevírají  pro veřejnost  a začínají  tak 

konkurovat vědeckým knihovnám. [Upc01]

V polovině roku 2001 byl přijat nový Knihovní zákon, který stanovuje pravidla 

poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb a měl by mimo jiné 

přispět i k překonání digitální propasti tím, že do r. 2006 bude v každé knihovně 

k dispozici PC s přístupem na internet.

3.8 Statistika veřejného knihovnictví v ČR od roku 1955

Rok Knihovny Pobočky Knihovní fond (tis) Čtenáři (tis) Výpůjčky (tis)

1955 15000 28000

1960 10413 649 16651 1229 32101

1965 9298 1485 21555 1293 37786

1970 7996 2084 24835 1152 39554

1975 8050 1620 30229 1427 48400

1980 7320 1795 35440 1694 61369

1985 6838 1843 37425 1825 64600

1990 5828 2380 39527 1564 54815

1995 6169 1560 40805 1277 52428

2000 6101 1095 41549 1358 64181
rok 2000 v

% k roku 1960 58,59 168,72 249,53 110,5 199,94

Zdroj: Statistické ročenky ČSU

Data  získaná  z Českého  statistického  úřadu dokládají,  že  v posledních 

čtyřiceti letech se toho v českém knihovnictví hodně změnilo. Poněkud smutným 

se nám může jevit  pokles počtu knihoven na zhruba 6 tisíc na přelomu milénia 

(méně než šedesát procent stavu z roku 1960). Stejně tak i slibně se rozvíjející 
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počet poboček byl negativně ovlivněn ekonomickou krizí osmdesátých let, doba 

porevoluční  pak  dílo  zkázy  dokonala  (současným  počtem  poboček  1095  se 

dostáváme někam zpátky k roku 1963). Oba dva tyto poklesy jsou zapříčiněny 

jednoznačně  rostoucími  provozními  náklady  knihoven/poboček.  Dochází  proto 

k výrazné centralizaci, která knihovnickou síť nákladově optimalizuje. 

Veřejné knihovny ČR - knihovní fond a výpůjčky
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V případě počtu čtenářů sice vidíme asi 10 procentní nárůst mezi roky 1960 a 

2000, s přihlédnutím k vývoji počtu obyvatel ČR se však fakticky jedná o pokles 

procenta populace, která si najde cestu do knihoven.

Rostoucí trendy se tak dají zaznamenat jen u knihovního fondu (který od roku 

1960 vzrostl   2,5 krát)  a počtu výpůjček  (dvojnásobek roku 1955).   Jedná se 

tedy o mírný pokles obratu fondu, při vysokém nárůstu výpůjček na čtenáře (z 26 

knih/rok v roce 1960 na skoro 50 knih/rok v současnosti).
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Veřejné knihovny ČR - počet knihoven, poboček a čtenářů
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3.9 Srovnání Národních knihoven jednotlivých států

Národní knihovna v Praze je knihovnou univerzální. Její fondy obsahují  6 mil. 

knihovních  jednotek  s meziročním  přírůstkem  80  tis.  Kromě  shromažďování 

produkce vydavatelství na území ČR se zabývá i shromažďováním zahraničních 

bohemik  (díla  napsaná  Čechy  či  týkající  se  české  problematiky  vydaná  v 

zahraničí). 

Britská  knihovna  má  ve  svém  fondu  16  mil.  knih  a  vázaných  periodik, 

významná je i  sbírka map přesahující 4 mil.  V r.  1998/99 vyřídila více než 4,3 

mil.  žádostí  o  poskytnutí  dokumentu  ze  svých  fondů  a  její  webovou  stránku 

navštívilo více než 9 mil. návštěvníků. 

Francouzská národní knihovna má více než 13 mil. vázaných svazků periodik 

a  knih,  odebírá  32  tis.  francouzských  časopisů  a  8,5  tis.  zahraničních, 

multimediálních dokumentů má již více než 50 tis.

Současná  Německá  knihovna  vznikla  po  sjednocení  Německa  v  r.  1990 

sloučením Deutsche Bibliothek im Leipzig a Deutsche Bibliothek im Frankfurt am 

Main. Koncem 90. let vykazovala 16 mil. knihovních jednotek

Kongresová  knihovna ve  Washingtonu  založená  původně  pro  potřeby 

Kongresu je dnes světově významnou knihovnou poskytující služby i veřejnosti. 
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Spravuje 90 mil. knihovních jednotek, z toho 25 mil. knih. Byla jednou z prvních 

knihoven, která započala s automatizací pomocí výpočetní techniky [Upc01].
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4 E-knihy

Problematika elektronických knih se pod názvem „Nové knihy, nové obchody, 

nová  zaměstnání“  stala  jedním  z  hlavních  témat  loňského  Frankfurtského 

knižního veletrhu - nejprestižnější světové akce v oboru knižního vydavatelství. 

Ukazuje se tak, že elektronické knihy se pomalu stávají každodenní realitou, se 

kterou  se  brzy  naučíme  žít.  Ostatně  nejinak  tomu  bylo  i  v  případě  ostatních 

převratných novinek – internetu, televize či rozhlasu.

4.1 Začátky e-textů

Elektronické knihy vznikly masovým rozšířením  elektronických textů.  Kde se 

však  tyto  digitální  texty vzaly?  K čemu  sloužily?  Původně  byly  počítače 

využívány  jen  jako  výpočetní  stroje.  Posléze  se  začaly  prosazovat  také  jako 

obrovské databanky – a tady se poprvé setkáváme s datovým záznamem textu. 

Jeho  elektronická  podstata  však  byla  výhodná  jen  z hlediska  uchovávání  a 

zpracování informací, výstupy se zásadně tiskly. 

S postupem času se rozšiřovala kapacita paměti a hlavně se lepšily parametry 

zobrazovacích zařízení - vlastní četba přímo na počítačové obrazovce přestala 

být  nereálnou.  S prudkým poklesem ceny osobního počítače a jeho masovým 

rozšířením se e-texty dostávají mezi laickou veřejnost. Nástup levných domácích 

tiskáren připojitelných k PC uzavřel tiskový proces a udělal z uživatelů osobních 

počítačů autory, vydavatele a čtenáře v jednom. Dnes již těžko najdeme někoho, 

kdo  by  se  s  textem  v  elektronické  podobě  (alespoň  jako  meziproduktem 

tištěného dokumentu) nesetkal.

Před deseti  lety  bylo  nemyslitelné  přečíst  si  na  počítači  při  dopolední  kávě 

ranní  britské  noviny  (nevládnete-li  dokonalou  angličtinou,  pak  třeba  s pomocí 

interaktivního  překladače),  najít  si  na  „síti“  restauraci  kam  vyrazit  na  oběd 

(včetně  mapy  a  jízdního  řádu  MHD),  poslat  kamarádovi  do  Japonska  dopis 

s termínem doručení v řádu minut -  a to vše zadarmo! Minulá generace by asi 

ani nevěřila, že je možné proplouvat nekonečným mořem textu a obrázků, zvuků 

a  animací,  bavit  se,  vzdělávat  se,  obchodovat  nebo  i  regulérně  pracovat  bez 

jediného kousku papíru. A přesto se v roce 2002 jedná o realitu všedních dní.
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„Obyčejný“  e-text  a  e-kniha  však  k  sobě  mají  stejně  daleko  jako  jejich 

„hardcopy“  (rozuměj  tištěné)  protějšky.  Za  e-text  se  dá  považovat  jakýkoli  

písemný  soubor  zakódovaný  do  elektronické  podoby,  e-kniha  musí  splňovat  

nároky,  které  obvykle  na  knihu  klademe. „Obyčejné“  elektronické  texty  se 

rozšířily  již  v  devadesátých  letech  20.  století,  o  e-knihách  hovoříme  teprve 

poslední dva roky. Jejich vývojovým mezistupněm je internetové prostředí World 

Wide Web, kde se prvky e-textů a e-knih mísí.

4.2 Internet a World Wide Web

World  Wide  Web (zkráceně  www,  český  překlad  by  mohl  být  něco  jako 

celosvětová  pavučina)  je  nejpoužívanější  službou  internetu  –  surfuje  na  něm 

94% uživatelů internetu. Proto bývá občas nesprávně se samotným internetem 

zaměňován.  Nejčastěji  vyhledávanými  informacemi  na  www  jsou  zejména 

zpravodajství, novinky a informace o činnosti firem a podniků. Druhou masivně 

rozšířenou službou je elektronická pošta (e-mail), kterou používají čtyři uživatelé 

internetu  z pěti.  Chat,  FTP,  RealAudio  či  Telnet  zná  méně  než  15% uživatelů 

[Mar01].

World Wide Web využívá celosvětovou počítačovou sít  internet,  na které se 

šíří  pod  protokolem HTTP (hyper  text  transfer  protocol).  World  Wide  Web se 

skládá  z  obrovského  množství  takzvaných  stránek,  což  jsou  elektronické 

dokumenty ve formátu HTML (hyper text markup language). Každá stránka může 

obsahovat  text,  grafiku,  obrázky,  animace  či  zvuk.  Největší  předností  však  je 

možnost  hypertextového  provázání  různých  dokumentů,  které  činí  čtení  www 

stránek interaktivním (text se mění v závislosti na požadavcích čtenáře). To vše 

v 16 milionech různých barev a s téměř nulovými náklady na uložení, vyhledání 

a přepravu k uživateli. 

Výše  zmíněné  důvody  vedly  k  masovému  rozšíření  tohoto  druhu  e-textu. 

Podle  únorového  šetření  agentury  Markent  [Mar01]  již  s  webem v  roce  2002 

pracují  téměř 3 miliony Čechů.  Tuto čtenářskou obec můžeme charakterizovat 

následovně:  „Téměř  80% uživatelů  českého  internetu  jsou  muži,  1/3  studenti. 

Více  než  polovina  uživatelů  jsou  lidé  do  25  let  a  spolu  s  ostatními  uživateli, 

mladšími 36 let,  tvoří  80% uživatelů.   Populace uživatelů českého internetu je 

charakteristická  vyšším  vzděláním  -  vysokoškolsky  vzdělaní  lidé  tvoří  26%  a 
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středoškoláci  62%.  Nejčastějším  oborem  zaměstnání  jsou  informační 

technologie a telekomunikace, početná je rovněž skupina nepracujících, kterou z 

devíti  desetin  tvoří  studenti.  Průměrný  příjem  se  pohybuje  v  rozmezí  mezi 

10.001-12.500 Kč. K internetu se lidé nejčastěji připojují z Prahy  a ze sídel nad 

100  tisíc  obyvatel.  7% uživatelů  českého internetu  je  připojeno  ze  zahraničí.“ 

[Int01].

Je tedy patrné, že tento druh e-textu již v našich krajích více než zdomácněl a 

jeho vliv a rozšíření bude ještě růst. 

4.3 E-knihy jako poslední evoluční článek

Podle  doc.  Katolického  [Kat02]  bývá  pojem  e-book (v  českém  překladu  e-

kniha) používán ve dvou významech. Méně časté je používání pojmu e-book pro 

označení  zařízení,  které  je  speciálně  upravené  pro  čtení  souborů  s  obsahem 

odpovídajícím  pojmu  kniha  (tzv.  „e-book  reader“,  čili  zařízení  pro  čtení 

elektronických  knih).  Druhým  –  častěji  používaným  významem  –  je  označení 

digitálního souboru se specifickým obsahem, který bývá prohlížen ve speciálně k 

tomu  určených  aplikacích.  Právě  tímto  druhým  významem  se  teď  budeme 

zabývat podrobněji.

4.4 Vývoj e-knih

Občas bývají nesprávně jako e-knihy  označovány i pouhé elektronické texty 

ve formátu ASCII (znakový formát), pokud jejich obsah má povahu něčeho, co 

lze  nazvat  knihou [Kat01].  Podobně  chybné  je  označovat  za  e-books 

jednoúčelové  programy,  které  nějakým způsobem zpracovávají  větší  množství 

textu – tedy například různé výukové CD-ROM a dětské hry.

Jaký je tedy mezník mezi obyčejným textem a elektronickou knihou? Abychom 

mohli  odpovědět,  musíme  si  napřed  definovat  elektronickou  knihu:  E-book  je 

soubor virtuálních stránek, jejichž spojení je zajištěno symbolicky. E-book není 

pouze označení pro elektronicky zaznamenaný obsah, ale i pro určitý styl práce 

s  obsahem.  E-book  nemusí  být  pouze  kniha,  ale  i  časopis,  noviny,  příručka, 

návod  atd.  E-book  tedy  například  zahrnuje  kromě  textového  a  obrazového 

obsahu  i  podporu  navigace.  E-knihy  by  vždy  měly  obsahovat  kromě  titulní 

stránky,  obsah  ve  formě  hypertextových  odkazů,  či  bookmarků  (záložek)  na 
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jednotlivé stránky či kapitoly textu, popř. funkci fulltextového hledání v celé knize 

[EK01]. Za zamyšlení stojí bezpochyby i změny, ke kterým dochází v samotném 

procesu čtení. 

Za e-knihy tak můžeme považovat  již  záznam obsahu v jazyce webovských 

stránek – HTML.  Jejich hlavní  nevýhodou však je,  že fyzicky jsou uloženy na 

síťovém médiu a není tak zaručena jejich trvanlivost v čase (pokud si je čtenář 

sám složitě nearchivuje).

Prvním historicky úspěšným pokusem o definici standardu využitelného mimo 

jiné pro e-publikaci byl programový balík Acrobat od firmy Adobe. Jejich formát 

PDF je již natolik rozšířen, že se o něm hovoří jako o publikačním standardu.

4.5 E-knihy versus knihy papírové

Již  nadpis  této  kapitolky  není  tak  úplně  správný.  Otázka  totiž  nestojí  „Kdo 

z koho?“,  ale  spíše „Jak  spolu?“.  Elektronické  a  papírové knihy  nemusí  nutně 

stát  v konfrontaci – mohlo by dojít  k symbióze. E-books by v žádném případě 

neměly být pouze elektronickým napodobením klasické knihy, ale hlavně něčím 

novým, co přinese novou kvalitu práce s tím, čemu i nadále budeme říkat kniha 

(i když elektronická). Její nové vlastnosti umožní úplně jiný druh práce s textem 

a  v  některých  oblastech  se  tak  stane  opravdu  nedocenitelná.  Klasická  kniha 

však  určitě  nezanikne  (tak  jako  lidé  nezanevřeli  na  železnici  kvůli  vynálezu 

automobilu). U čtenáře například vzniká ke klasické knize určitý vztah spojený s 

vlastnictvím knihy a s prací s knihou a je otázka, jestli e-kniha bude také něčeho 

takového schopna.

4.6 Žánrová vyhraněnost e-knih

Z hlediska způsobu četby  si  můžeme knihy  rozdělit  do  dvou skupin.  Jednu 

skupinu tvoří knihy s obsahem ve formě děje – tedy sledu určitých událostí (sem 

patří např. beletrie, próza, literatura faktu, …). Čtení knih této skupiny je spojeno 

na straně čtenáře s určitými prožitky, neboť snahou autora je zaujmout čtenáře a 

vtáhnout ho do děje. Typický pro čtení knih z této skupiny je sekvenční přístup k 

obsahu.  Nepotřebujeme  si  dělat  poznámky  k  textu,  nepředpokládáme,  že 

bychom  měli  nebo  mohli  zasahovat  do  děje,  všechny  informace  jsou 

prezentovány  v  podobě  textu  s  vloženými  ilustračními  obrázky.  Jediné  co 
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potřebujeme,  je  možnost  listovat  v knize  spolu  s možnosti  uchování  údaje  o 

stránce, na kterou jsme dospěli a schopnost obnovit čtení na stejném místě. Je 

nasnadě,  že  pro  tento  typ  literatury  toho  elektronické  knihy  nemají  moc  co 

nabídnout – respektive potřeby čtenáře plně uspokojí kniha papírová. 

Druhá  skupina  knih  je  reprezentována  učebnicemi,  encyklopediemi, 

odbornými pojednáními,  příručkami apod. Knihy této skupiny typicky otevíráme 

podle obsahu nebo podle indexu na určité straně, která obsahuje požadovanou 

informaci. Spíše než o čtení v pravém slova smyslu, jde o konzultaci. Při práci s 

knihou z této skupiny oceníme ve zvýšené míře možnost poznámek k obsahu, 

zvýrazňování  nejdůležitějších  částí  textu,  možnost  snadného  vyhledání  určité 

části  textu  vztahujícího  se  ke  konkrétnímu  problému,  umísťování  záložek  pro 

snadný návrat do určitého místa atd. Při práci s touto skupinou knih pociťujeme 

zřetelně  potřebu  určité  interaktivity.  Na  rozdíl  od  první  skupiny  potřebujeme 

často pracovat najednou s více knihami. Cítíme potřebu snadného přechodu z 

určitého  místa  jedné  knihy  do  určitého  místa  knih  dalších.  Potřebujeme 

porovnávat  informace  z  různých  zdrojů,  navzájem  je  doplňovat,  což  v 

podmínkách  klasické  knihy  vyžaduje  poměrně  náročnou  manipulaci.  Častým 

požadavkem je aktuálnost informací, pro kterou je elektronická forma vhodnější.

Jak z výčtu požadavků vyplynulo,  právě v této skupině knih nalézá e-text  a 

potažmo  e-kniha  své  nejvlastnější  uplatnění.  Papírová  kniha  byla  vynikajícím 

vynálezem, její možnosti jsou však – zejména při práci s druhou skupinou knih - 

značně omezeny. Elektronické knihy proto představují vhodnou formu rozšíření 

možností, které poskytuje klasická kniha. V nejbližší době tudíž nejspíš nedojde 

k náhradě knih e-knihami, jen o jejich doplnění.

4.7 Formáty e-knih

Většina  současných  e-knih  ve  formě  souboru  vzniká  konverzí  z  jiného 

digitálního formátu (standardně z textového souboru nebo ze souboru MS Word) 

do souboru ve formátu *.lit (pro Microsoft Reader), *.pdf (pro Adobe Acrobat) či 

do jiných specifických formátů ostatních e-readrerů. Původní tvorba přímo pro e-

knihy je zatím v menšině. 
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Práce s digitální knihou, tj. čtení e-knihy, je podmíněna existencí konkrétního 

čtecího zařízení -  hardware. V současné době existují  k tomuto problému dva 

přístupy:

1) samostatný jednoúčelný hardware určený jen a pouze k zobrazování 

obsahů  e-knih.  Takových  zařízení  vzniklo  ve  světě  několik.  Nejznámějším  je 

americký Rocket ebook reader (ReR). Jeho rozměry jsou: 5x7x1 palec, váha 22 

uncí,  cena  okolo  200  dolarů,  vydrží  20  až  40  hodin  provozu.  V  základním 

provedení dokáže pojmout až 41 000 stránek textu a obrázků, což představuje 

cca  200  knih  průměrné  velikosti.  K  dispozici  má  na  internetu  přes  2 000 

testovacích  titulů  zdarma  a  mnoho  tisíc  titulů  placených.  Prodej  těchto  knih 

probíhá velmi jednoduše – server  vám knihu neposkytne,  dokud mu nesdělíte 

číslo  své  kreditní  karty.  Další  výrobky  tohoto  typu,  v  podstatě  se  shodnými 

parametry, jsou Softbook, Everybook, goReader, eBookMAN.

2) zobrazení  e-knihy pomocí  speciálního programu v univerzálním  zařízení 
(zpravidla  PC,  může  se  ale  také  jednat  o  notebook  nebo  palmtop  [Palm1]). 

Soubory  e-book  jsou  do  těchto  zařízení  načítány  jako  jakákoli  jiná  data  z 

internetu,  CD-ROM,  zálohovacího  zařízení…  Například  na  českém  internetu 

existuje  server  www.palmknihy.cz,  kde  je  zdarma  vystaveno  1 000  českých 

elektronických textů (knih) které byly rozdistribuovány již ve 350 tisících kopiích. 

Zatím  však  tento  projekt  funguje  jen  díky  zápalu  dvou  nadšenců,  kteří  sever 

vedou.  Dalším  zástupcem  tohoto  typu  serveru  jsou  e-vidky.cz  (odvozeno  ze 

slova povídky), který však již funguje na komerční bázi [Ev01].

Nejrozšířenější programy pro vlastní četbu jsou Microsoft Reader a Glassbook 

Reader od  firmy Adobe.  Bohužel  kvůli  konkurenčním bojům nejsou tyto  různé 

formáty  navzájem  kompatibilní,  což  rozvoj  e-knih  logicky  brzdí.  Koupíte-li  si 

konkrétní  reader  (specializované  zařízení)  jste  odkázáni  na  bohatost  a 

dostupnost e-book ve formátu tohoto readeru. Otevřený standard OEB Open E-

Book se zatím moc neprosadil.

Z  čtenářského  hlediska  je  ovšem  nejdůležitější  cena  e-book  (reader  a 

následně pak knihy  by  neměly  být  dražší  než  klasická  kniha),  dobrá  čitelnost 

knihy  (zde  záleží  na  typu  zobrazovacího  zařízení),  snadná  manipulace, 

dostupnost  e-books  na  internetu,  možnost  upgrade  (což  e-knihu  zvýhodňuje 
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oproti  tištěnému  textu),  bohatost  nabídky  knih  s  přitažlivým  obsahem  a 

provedením  pro  daný  reader,  možnost  budovat  vlastní  virtuální  knihovnu, 

možnost pořizování kopií obsahu, případně možnost tisku vybraných částí knihy. 

Poslední  dvě  možnosti  se  však  dotýkají  autorských  práv,  takže  jejich  splnění 

spíše než na použité technologii závisí na autorech.

4.8 Výhody e-knih

♦ Odpadají  náklady  na  tisk,  takže  je  možné  vydávat  i  knihy,  které  by  za 

normálních okolností  měly minimální  náklad a tudíž  by byly  příliš  drahé. 

Například učitelé  mohou pro  své  žáky  připravovat  individuálně upravené 

texty  učebnic.  Také  alternativní  společenské  skupiny  (církve,  ekologický 

hnutí),  které  nemají  prostředky  na  publikační  činnost,  mohou  zpřístupnit 

své myšlenky pomocí e-knih [Ek02].

♦ Digitální technologie umožňuje začlenění animací, videa či zvuku přímo na 

stránky knihy. Další užitečnou funkcí je integrovaný slovník, který okamžitě 

vyhledá  význam  (alternativně  i  překlad)  libovolného  slova.  Protože  se 

jedná o elektronický text, je možné jednoduše vyhledávat zadaná slova v 

rámci celé knihy. Do knih se dají vkládat poznámky a hypertextové odkazy, 

důležité pasáže zvýraznit. Kniha může mít i  hlasový modul (audio-text) a 

svůj obsah majiteli předčítat (zde se však již dostáváme na pole audioknih, 

které s knihami kromě názvu nemají nic společného).

♦ Z ergonomického hlediska uživatelé ocení podsvícení, díky kterému není 

problém číst  ve tmě.  Uživatelsky si  také můžete definovat  různé fonty  a 

velikost znaků, které nejlépe vyhovují vašemu zraku.

♦ Autoři  mohou vydávat  e-knihy ve vlastní  režií,  kniha se tak zlevňuje.  Při 

přímém  prodeji  na  internetu  je  zdarma  i  distribuce.  E-knihy  jsou  proto 

zpravidla  levnější  než  klasické  papírové  knihy.  Celkem  zásadní  je  také 

zdánlivá  maličkost  –  e-kniha  nemůže  být  vyprodána.  V  případě  nějaké 

změny je aktualizace obsahu e-knihy, na rozdíl  od knih klasických, velmi 

snadná.

♦ Na  rozdíl  od  klasické  knihy  je  možné  vcelku  efektivně  zajistit  ochranu 

autorských práv  (například  je  možné knihu  zakázat  tisknout  a  kopírovat, 
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případně knihu zašifrovat a četbu povolit jen autorizované osobě). Autoři či 

vydavatelé mohou také nastavit lhůtu ve které může být kniha čtena. Tyto 

funkce podporují jak hardwarové tak softwarové readery.

♦ Další výhodou e-knih je přehledné uložení obrovského množství textu/knih 

v  jediné  virtuální  knihovně –  a  to  třeba  v  zařízení  o  rozměrech  středně 

velké  knížky.  Lékaři,  právníci,  odborní  pracovníci  etc.   mohou  snadno 

přenášet své rozsáhlé texty.

4.9 Nevýhody a problémy e-knih

♦ Zatím ještě nebyla zcela uspokojivě vyřešena otázka plateb na internetu. 

Současné  řešení,  které  k nám  přichází  ze  západu,  tedy  platby  pomocí 

kreditních  karet,  se  pro  potřeby  e-publishingu  jeví  jako  poměrně 

zdlouhavé,  složité  a  drahé.  Systémy  mikroplateb  [Vil01],  které  by 

perspektivně mohly být řešením, jsou zatím ještě v plenkách a nejsou mezi 

uživateli dostatečně rozšířeny. Navíc narážíme na psychologickou bariéru, 

neboť uživatelé zatím nejsou zvyklí za elektronické obsahy platit (internet 

je  přece zdarma).  Českým specifikem navíc  je  poměrné malá  kupní  síla 

čtenářstva.

♦ Mezi další neduhy odvětví patří zatím poměrně malé množství a struktura 

nabídky  e-knih,  dostupnost  a  ceny  hardware  readerů,  obavy  autorů  a 

vydavatelů  o  svá  autorská  práva,  nekompatibilita  formátů  e-knih,  kvalita 

obrazovek   a  určitý  konzervatizmus  čtenářů,  kterým  chybí  pocit  z 

vlastnictví e-knihy.
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5 Čtenář

„Kdo je to vlastně čtenář? Tak jako je těžko definovatelná kniha, tak je i těžké 

vyjádřit jakousi fixní podobu čtenáře, která by měla nadčasovou platnost…“ říká 

Jan Halada ve své monografii  o knihách [Hal93].  Dále se zamýšlí  nad tím, že 

čtenář  se  v podstatě  od  vzniku  knihy  mění  a  vyvíjí  v závislosti  na  proměnách 

knihy. Čtenářské výzkumy v posledních 15ti letech (včetně mého) však ukazují, 

že  se  jedná  o  změny  pomalé,  že  čtenář  je  ve  své  podstatě  bytost  velmi 

konzervativní. 

5.1 Teorie čtenáře

Přesto  se  toho o  čtenáři  dá  říci  poměrně hodně.  Slovenský  badatel  Rudolf 

Lesňák  ve  svém  díle  Literatůra  medzi  luďmi  [Les77]  rozeznává  například  6 

hlavních funkčních čtenářských typů: 

racionální – kritický, zdůrazňuje při četbě poznávací hledisko,

estetický – zaměřuje se na umělecké hodnoty ztvárnění tématu,

utilitární – zajímá ho jen praktické využití poznatků získaných četbou,

sociativní – nechává se četbou ovlivnit ve svém společenském chování,

etický – hodnotí četbu z hlediska mravního a společenského chování,

emocionální – snaží se citově ztotožnit s některou ze zobrazovaných postav, 

s postojem lyrického hrdiny či s prostředím čteného díla atd.

Aleš Haman [Ham91] zase rozlišuje dvojí základní podnět, jenž vede člověka 

k tomu, aby sáhl po knize – potřeba sebezapomnění a sebeuvědomění. Každá 

z těchto dvou potřeb vzniká v jiné životní situaci a za jiných podmínek.  Potřeba 

sebeuvědomění  vyvstává  v momentu,  kdy  člověk  stojí  před  nějakým  vážným 

rozhodnutím.  Naproti  tomu  potřeba  sebezapomnění  vzniká  obvykle  v situaci 

únavy či stresu, kdy člověk prožívá bolest, strach, nejistotu a kdy by raději „od 

všeho utekl“.
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5.2 Dřívější čtenářské průzkumy

Jaký však je český čtenář? Odpověď na tuto otázku se pokoušel nalézt již na 

začátku  20.  století  brněnský  knihovník  Jiří  Mahen  [Mah24].  Z  jeho  průzkumů 

čtenářských žádanek se dovídáme, že za první republiky se nejvíce četl Dumas, 

London, Ohnet o něco méně Tolstoj, Dostojevský a Světlá a lidé téměř nesáhli 

po Němcové, Šaldovi a Mrštíkovi. Nic nového pod sluncem, chtělo by se říci. 

Na  další  významnější  sociologický  výzkum  čtenářské  obce  jsme  si  museli 

počkat až do poloviny osmdesátých let, kdy Aleš Haman provedl v letech 1982-

1988   průzkum  mezi  tisíci  návštěvníky  veřejných  knihoven.  Výsledky  pak 

sumarizoval  [Ham91]  po  listopadu  1989.  Protože  se  však  jeho  práce  týkala 

především návštěvníků knihoven a jejich čtenářských zájmů a preferencí  není 

širší srovnání s pozdějšími výzkumy dost dobře možné.

První seriózní čtenářský průzkum polistopadové společnosti zrealizovali PhDr. 

Jan Halada,  CSc.  a  PhDr.  Hynek Jeřábek,  CSc.,  kteří  se touto  problematikou 

zabývali  v polovině  devadesátých  let  [Čte95].  Na  jejich  výsledky  se  budu  na 

následujících stránkách odkazovat.

5.3 Čtenářské průzkumy z let 2000 - 2002

Podkladem této bakalářské práce jsou ovšem dva čtenářské průzkumy z let 

2000 až 2002, vypracované na Fakultě sociálních věd UK.

První  ze  zmíněných  průzkumů  probíhal  v letním  semestru  školního  roku 

1999/2000  na  semináři  Základy  nakladatelské  teorie  a  praxe  II pod  vedením 

PhDr. Jana Halady, CSc. Studenti tohoto kurzu v roli tazatelů oslovili 270 občanů 

z celého  území  ČR a  získali  tak  reprezentativní  vzorek  pro  další  analýzy.  Na 

tento  výzkum  budu  v další  práci  odkazovat  jako  na  výzkum  1  nebo  také 

dotazníkový výzkum.

V roce 2001 jsem již v rámci přípravy této bakalářské práce umístil čtenářský 

dotazník1 na internet [Dot01]. Respondenty jsem zpočátku oslovoval e-mailem, 

později  jsem  své  stránky  nechal  zařadit  do  katalogu  všech  významných 

vyhledávacích portálů www.seznam.cz, www.atlas.cz, www.centrum.cz, takže se 

o jejich existenci respondenti dovídali  prostřednictvím těchto serverů. Přestože 

1 dotazníky naleznete v příloze na konci této práce
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výběr  respondentů  probíhal  autovýběrem,  výsledky  tohoto  průzkumu  se  nijak 

podstatně  neliší  od  výzkumu  prvního,  kde  byli  respondenti  vybíráni  zcela 

náhodně. Celkem jsem tak během roku získal 375 vyplněných dotazníků, z nichž 

345 postoupilo do zpracování (30 jsem pro duplicitu nebo inkoherenci odpovědí 

musel ze souboru vyřadit).  Na tento výzkum budu v další práci odkazovat jako 

na výzkum 2 nebo také internetový výzkum.

5.3.1 Sociodemografické složení respondentů

Sociodemografické složení respondentů obou šetření bylo velmi podobné. Jak 

je vidět z tabulky a přiloženého grafu, podstatnější rozdíly se ukázaly jen v počtu 

středoškoláků a vysokoškoláků, což je dáno snazším přístupem této skupiny k 

 internetu.  Internet  také  umožnil  lepší  distribuci  dotazníků  po  ČR,  takže  vliv 

Prahy  v druhém  šetření  není  tak  výrazný.  O  něco  větší  podíl  žen  v druhém 

výzkumu nijak nevychyluje získané výsledky, což jsem ověřil statistickou filtrací 

tohoto parametru.
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Sociodemografické rozložení respondentů:

Výzkum 1 Výzkum 2 Halada

Pohlaví
Muž 48,42 37,10 *

Žena 50,88 59,71 *

Věk

do 15 1,75 2,03 *

16-19 15,09 18,84

20-24 38,25 43,48

25-29 9,12 13,33

18

30-34 5,61 4,64

35-39 6,32 6,38
18

40-49 15,09 7,54 25

50-59 3,16 1,74 20

60-69 3,16 0,29

nad 70 2,46 0,00
19

Vzdělání

ZŠ 7,37 8,41

vyučen 8,07 0,58

maturita 64,21 52,46 43

VŠ 19,30 33,62 40,7

Velikost 
obce

do 2000 9,47 11,30 12,7

2-5 000 8,42 8,70

5-10 000 4,91 6,09
18,1

10-20000 7,02 8,41

20-50000 15,09 10,14
25

50-100000 2,81 9,86

100-500000 10,53 10,72
26,9

nad 500000 41,40 26,96 17,3

Počet 
dotazníků

285 345 1200

Zdroj: Data z výzkumů a [Ham91]
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Graf sociodemografického rozložení respondentů:

Ještě před začátkem vlastní analýzy musím konstatovat, že jsem při své práci 

nenalezl žádnou překvapivou neshodu ve výsledcích jednotlivých průzkumů, což 

dokládá opravdu velkou konzervativnost (až rigidnost) ve čtenářských návycích 

a  obyčejích.  Proto  hlubší  analýzu  provedu  jen  u  závěrečného  internetového 

šetření a tam, kde to bude vhodné, porovnám výsledky s čtenářskými průzkumy 

předešlými.

5.3.2 Vyhodnocení šetření

V úvodu  jsme  se  dotazovaných  ptali,  zda  se  domnívají,  že  mají  o  knihách 

dostatek  informací.  Z nabízené  škály  „rozhodně  ano,  spíše  ano,  spíše  ne, 

rozhodně  ne“  se  ke  kladné  části  spektra  přiklonila  nadpoloviční  většina.  Při 

porovnání  s předcházejícími  výzkumy  je  však  patrný  pokles  informovanosti. 

Situaci  by možná prospělo,  kdyby se otázkám knižního trhu a knihám obecně 
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věnovalo více prostoru na stránkách našich novin a časopisů – a to nejen těch 

specializovaných.

Máte dostatek informací 
o knihách?

Halada 
1994

Výzkum 1 
2000

Výzkum 2 
2001

Rozhodně ano 26,00 15,79 8,70

Spíše ano 56,00 42,81 49,57

Spíše ne 16,50 32,98 39,13

Rozhodně ne 1,50 8,42 2,61
Zdroj: Data z výzkumů

Jak a kde čtenáři knihy kupují? Z nabízených možností: v knihkupectvích, ve 

stáncích  na  ulicích,  ve  výprodeji  zlevněných  knih,  v  obchodních  domech, 

v antikvariátech  nebo  zásilkovou  službou.  Nejčastěji  dotazovaní  přiznali  právě 

knihkupectví  (87%),  což potvrzují  i  výzkumy let  minulých (v roce 1994 naměřil 

PhDr. Halada u tohoto parametru 85,1%) . Na druhém místě to byly antikvariáty 

(55%),  třetí  místo  ale  překvapivě  získaly  výprodeje  zlevněných  knih  (37%). 

Jakékoli další způsoby prodeje jsou nejen podle mých výzkumů marginální. I tato 

otázka potvrdila,  že  čtenář  mění  své zvyky  jen nerad,  neboť  ani  mezi  čtenáři 

používajícími  internet  se  toto  médium  jako  nákupní  kanál  nijak  výrazně 

neprosadilo.

Další skupina otázek zjišťovala postoj čtenářů k aktuální nabídce knih. I zde je 

patrný posun od roku 1994.  Vypadá to,  že lidé si  na převelikou nabídku knih 

pomalu  zvykají,  začínají  se  v ní  o  něco  lépe  orientovat  (přesto  však  přes  60 

procent stále vnímá nabídku jako nepřehlednou) a zdá se, že i knihkupci se lépe 

naučili vyjít vstříc vkusu publika, neboť roste i podíl spokojených zákazníků.

Nabídka knih
Halada 
1994

Výzkum 1 
2000

Výzkum 2 
2001
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Je bohatá? – ano 87,50 85,26 80,87

Je bohatá? – ne 5,90 14,04 17,10

Je přehledná – ano 21,66 36,49 33,33

Je přehledná – ne 66,70 62,11 64,35

Je uspokojivá – ano 59,20 67,37 67,83

Je uspokojivá –  ne 29,70 30,88 26,38

Zdroj: Data z výzkumů

Co do počtu nakupovaných kusů se však zdá, že se situace poněkud zhoršila. 

V obou  výzkumech  téměř  třetina  dotázaných  odpověděla,  že  si  průměrně 
měsíčně nekoupí ani jednu knihu. Dalších 30 procent se přiznalo k jedné knížce 

do měsíce a čtyři či více knih si koupí jen 9 procent čtenářů. Přitom v roce 1994 

si více než 4 knihy do měsíce koupila polovina dotázaných. Celoroční statistika 
bohužel tato čísla potvrzuje: třetina lidí  si  koupí méně než 7 knih za rok. 73% 

respondentů se vejde do intervalu 0-20 knížek ročně a o více než padesát knih 

ročně  rozšíří  svoji  knihovničku  sotva  10%.  K tomuto  parametru  je  nutné  ještě 

dodat, že jen polovina nakupujících pak tyto knihy opravdu přečte všechny.

Osmdesát  tři  procent  respondentů  si  myslí  že  by  na  knihách  měla  být 

uvedena  cena  (alespoň  doporučená)  a  to  i  přesto,  že  93  procent  populace 

kupuje  čas  od  času  knížky  jako  dárek.  Ostatně  tento  parametr  je  velmi 

zajímavý,  neboť  je  téměř  intaktní  k jakékoli  filtraci  –  jinými  slovy  ať  jsem  se 

zaměřil  na  jakoukoli  podskupinu  základního  souboru  (podle  věku,  pohlaví, 

vzdělání,  …)  tento  parametr  osciloval  +/-  2%.  Knihu  jako  dárek  tedy  věnují 

alespoň občas skoro všichni lidé.

Stabilně se také jeví odpověď na otázku: Při jaké příležitosti knihy obvykle 
kupujete? Z možných odpovědí: „na cestu, na dovolenou, na neděli a dny volna, 

jako dárek, když se dozvím o pěkné knize, když mám nějaké volné peníze, když 

mě zaujme nějaká pěkná kniha“ se jako nejfrekventovanější (přes 50%) ukázaly 

„Když  mě  kniha  zaujme“  (80%),  „Jako  dárek“  (70%)  nebo  „Když  se  o  nějaké 

pěkné knize dozvím“ (60%). Naopak propadly možnosti na neděli, na cestu a na 

dovolenou.  U  této  otázky  mohli  respondenti  vybrat  více  než  jednu  odpověď, 

proto součet odpovědí přesahuje 100%.
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Co se týká čtenářských návyků, tak za pravidelného čtenáře se považuje 76 

procent  dotázaných  (doc.  Halada  naměřil  dokonce  o  deset  procent  více). 

Kupodivu tento údaj neosciluje s věkem (u mladých do 25 let je tento údaj jen o 

jedno procento menší, což nepotvrzuje domněnku, že mladí málo čtou) ale spíše 

s pohlavím.  Zatímco  u  mužů  dosáhl  tento  ukazatel  jen  67%,  pravidelných 

čtenářek  máme  přes  82%.  Ještě  markantněji  se  to  ukazuje  u  návštěvnosti 
knihoven, kde poměr muži:ženy je 55%:79%. 

Frekvence četby je taky poměrně závislá na pohlaví. Jak dokazuje následující 

tabulka, opět ženy čtou více než muži.

Jak často čtete knihy? Muži Ženy
Celkem 

Výzkum 2
Celkem 

Výzkum 1 
Každý den 28,13 39,81 35,36 25,26

Několikrát týdně 46,09 43,69 44,35 43,86

Asi jednou týdně 10,16 5,83 7,25 7,72

Několikrát do měsíce 9,38 7,28 8,41 14,39

Jednou do měsíce 2,34 2,43 2,32 2,81

Méně často 3,91 0,97 2,32 5,61
Zdroj dat: Čtenářský průzkum 2001

V porovnání s rokem 1995, kdy respondenti odpověděli ve 40,4 procentech že 

čtou  denně  (respektive  43,4%  vícekrát  za  týden)  se  jedná  o  pokles,  což 

koresponduje s tím, že mají na knihy stále méně času.

Ani v otázkách týkajících se „čtenářské ekologie“ jsme se nedočkali žádného 

překvapení.  Většina  lidí  (80%)  připouští,  že  dokáže  číst  knihu  i  v dopravním 

prostředku či při čekání na úřadech. Současnou četbu a poslech rádia však již 

zvládá podstatně méně osob (45%). Zde jsem ověřoval, zdali je tento zvyk nějak 

generačně  vyprofilovaný  (předpokladem  bylo,  že  mladá  generace  je 

elektronickým médiím uvyklejší a že si je pouští jako zvukovou kulisu). Výsledky 

mezi mladšími 25 let jsou jen mírně zvýšené – v rámci možné statistické chyby 

(četba  v dopravním  prostředku  82%,  četba  kombinovaná  s poslechem  rádia 

48%), čímž se původní hypotéza nepotvrdila.
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V boji o čtenáře se svým největším rivalem posledních 20ti let  - televizí však 

psaný text slavně zvítězil. 38 procent lidí stráví více času před obrazovkou, 60 

procent četbou. (U žen je to ještě markantnější – televizi více sleduje jen třetina, 

dvě třetiny si raději  čtou) Pro úplnost dodám, že u mužů je tento poměr skoro 

vyrovnán (53/45 ve prospěch knihy). I zde se ale jedná jen o potvrzení výzkumu 

doc. Halady, který tento závěr formuloval již před sedmi lety.

Otázka „Máte dnes více či méně času na čtení než dříve?“ se ukázala být 

poněkud nešťastně položenou. Sice jsme se dozvěděli, ze přes 8 z deseti lidí má 

na  čtení  stále  méně  času,  ale  neprokázal  se  původní  předpoklad,  že  lidé 

v důchodovém  věku  se  věnují  četbě  více.  Bohužel  nejsilnější  korelace  se 

ukázala nikoli  s věkem (kde notabene více času nyní než dříve vykazovali lidé 

mladí),  ale  s pohlavím.  Přestože  pro  to  nemám  žádné  vysvětlení,  kladně 

odpovědělo  23  procent  mužů,  zatímco  jen  16  procent  žen  -   a  přitom 

nezapomínejte,  že  ženy  samy  sebe  označují  za  pravidelné  čtenářky.  Zde  je 

patrný mírný posun od roku 1995, kdy tento parametr přesáhl 25%.

V tomto  bodě by  bezesporu  mohlo  být  zajímavé  další  šetření,  která  lidská 

činnost tento čas,  který býval  vyhrazený četbě, zaplňuje nyní.  Takovéto úvahy 

nás mohou přivést k otázce, na úkor čeho vlastně lidé tráví  čím dál více času 

před  monitorem  počítače  a  připojeni  k internetu.  Nedoplácejí  na  to  knihy?  A 

pokud ano,  jedná se jasně o preferenci  elektronického textu před klasickým – 

což  dává  velkou  šanci  elektronickým  knihám.  Přiznávám,  že  tady  se  ale 

pohybujeme v oblasti pouhých spekulací.

Průzkum dále potvrdil, že lidé nemají příliš v oblibě (68%) knihy, které předtím 

shlédli  na filmovém plátně. U této otázky nebyl rozdíl  mezi pohlavími, zatímco 

výzkum z roku 1995 tady rozdíl  nachází  -  38,6% žen oproti  25,7% procentům 

mužů četlo zfilmované knihy.

Václava Klause a ostatní ekonomické pragmatiky by asi nepotěšilo, že knihu 

považuje za  zboží  jen jeden člověk ze sta. 56 ostatních ji  vnímá jako  kulturní 
statek, zbytek pak za kombinaci obojího.

Rozdílný pohled mají  muži a ženy také na další otázky:  Jméno nakladatele, 

který  knihu  vydal,  je  důležité  pro  34%  mužů,  ale  jen  necelých  20%  žen. 

Dvojnásobný počet mužů také dává přednost paperbackům (10 procent na rozdíl 
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od  5ti  u  žen),  čímž  se  dá  také  vysvětlit  upřednostňování  levných  knih  před 

dražšími. Muži přiznali preferenci nákupu levné knihy ve 32% proti 23% u žen. 

V otázce  upřednostnění  ilustrované  knihy  před  neilustrovanou  panuje  u  obou 

pohlaví  nerozhodný  stav.  Podobně  nevyhraněné  názory  jsou  také  na  otázku 

prestiže literárního autora ve společnosti. Naopak jen pětina lidí je přesvědčena 

o  tom,  že kniha  by  si  na  sebe měla  vydělávat,  zatímco zbytek  by  jí  nejraději 

nechal  dotovat  státem  (28%)  či  nezávislými  nadacemi  a  fondy (50%).  K této 

skupině otázek musím podotknout, že velké množství respondentů (místy až 60 

procent)  zvolilo  únikovou  variantu  Nevím/Nemohu  rozhodnout,  což  výsledky 

vystavuje většímu nebezpečí statistické chyby.

Největší procentuální neshoda mezi oběma pohlavími panuje v pohledu na to, 

zda se člověk v životě  obejde bez knih.  Zatímco téměř 27% mužů neshledává 

knihy k životu nezbytnými, z žen takto smýšlí jen 5%. Zde narážíme na zajímavý 

nesoulad mezi  „klasickým“ a internetovým výzkumem – v prvním z nich si život 

bez  knih  nedokáže  představit  70% respondentů,  na  internetu  tak  odpovědělo 

přes  85%,  Pro  úplnost  ještě  dodám,  že  doc.  Halada  naměřil  u  této  otázky 

procent 90. 

5.3.3 Metodika zpracování výsledků

Jak jsem zmínil již v úvodu, celou databázi jsem postupně filtroval podle celé 

řady  sociodemografických  kritérií  (věk,  pohlaví,  velikost  obce).   Zkoušel  jsem 

také  přijít  na  to,  zdali  se  nějak  odlišují  respondenti  kteří  se  označili  za 

pravidelného čtenáře,  či  ti,  kteří  nakupují  větší  množství  knih.  Výrazné rozdíly 

mezi vyfiltrovaným a základním souborem jsem však objevil pouze u filtrace dle 

pohlaví.  Ostatní  filtry  vykazovaly  jen  malé  rozdíly  a  proto  jsem  je  coby 

směrodatnou charakteristiku zavrhl. 

Nejdůležitější  a  nejzajímavější  části  výzkumu  jste  si  (spolu  s porovnáním 

s výsledky doc. Halady) mohli přečíst na předcházejících stránkách. Kompletní 

tabulku výsledků (porovnání Výzkumu 1 a 2 a rozdíly mezi odpověďmi mužů a 

žen  ve  výzkumu  2)  naleznete  v příloze  této  práce.  Pro  případ  ještě  hlubšího 

zájmu o věc přikládám k této práci  i  CD-ROM s kompletní  databází  (Microsoft 

Excel)  všech zpracovaných dotazníků. 
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6 Závěr

Na  začátku  této  bakalářské  práce  jsem  si  vytkl  za  cíl  nejen  zmapovat 

dosavadní  vývoj  knihy,  knihoven  a  čtenářské  obce,  ale  také  se  pokusit  o 

formulaci  současných trendů a – není-li  to cíl  příliš  neskromný – pokusit  se o 

jakousi  předpověď,  kterým  směrem  se  asi  vývoj  bude  ubírat  v nejbližší 

budoucnosti.

Základní  předpoklad  takové  prognózy  –  důkladné  zmapování  dosavadního 

vývoje  knihy  a  knihoven  –  se  mi  snad  v prvních  třech  kapitolách  podařil. 

Podívejme se tedy na prognózy. Začněme knihami:

Masové  rozšíření  počítačů  v euroamerické  kultuře  přineslo  mohutný  rozvoj 

elektronických textů. Ačkoli se zatím ve většině případů nejedná o knihy, trávíme 

jejich  „konzumací“  stále  více  času.  E-texty  se  rychle  stávají  součástí  našeho 

života, podobně jako za první republiky vtrhl do životů našich prarodičů rozhlas. 

Ptáte se, jak to souvisí s knihou? Jednoduše – e-text se tlačí na její místo! Je 

jen  otázkou  času,  kdy  technologie  elektronický  text  „zmobilní“  a  odstraní  tak 

poslední  výhodu  „klasických“  knih.  Pohyblivost  je  synonymem  dnešní  doby: 

V osmdesátých  letech  Sony  „mobilizovala“  hudbu  (a  její  Walkman  se  stal 

legendou). V 90. letech inženýři osvobodili telefon od drátů a počítače se stěhují 

z obrovských  sálů  na  klín  (laptop),  posléze  do  kufříku  (notebook)  aby  se 

nakonec  usídlily  v dlani  (palmtop).  Jednoúčelová  přenosná  zařízení  pro 

zobrazování textu překročila stádium prototypů a nabíhá sériová výroba. Pravda, 

zatím jsou to poměrně velké, těžké a křehké kousky s malou výdrží, ale to byly 

mobilní  telefony  v roce  1992  také   -  a  do  dnešního  dne  jich  bylo  jen  v ČR 

prodáno přes 8 milionů. 

Dovolím si na základě této analogie tvrdit, že v roce 2015 nebude forma textu 

podstatná – elektrony nebo papír vyjdou čtenáři nastejno, protože  bude vlastnit 

osobní přenosnou čtečku s kapacitou větší  okresní knihovny.  Pro úplnost však 

musím  uvést,  že  jen  necelá  třetina  respondentů  sdílí  můj  technologický 

optimizmus, zatímco 60% (u doc. Halady dokonce 76%) je stále přesvědčeno, že 

„Elektronické  knihy  svým  zprostředkováním  četby  za  pomoci  počítačové 
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obrazovky“  knihu  v její  tradiční  formě  neohrozí.  Tato  otázka  ale  nereflektuje 

možnost, že by text opustil obrazovky a dostal se čtenářům „do rukou“.

Znamená to  tedy konec knihy v její  tradiční  papírové podobě? Asi  ne – tak 

jako příchod televize nezničil  rádio,  tak ani  nástup elektronických knih nezničí 

existenci knih na papíře.  Jenom je vytlačí  z těch oblastí,  kde elektrony čtenáři 

poskytnou  vyšší  kvalitu  četby  (učebnice,  encyklopedie,  nebo  texty  s častou 

aktualizací  –  např.  zákony).  Toto  tvrzení  mohu  opřít  o  fakt,  že  ve  všech 

vyspělých  zemích  (včetně  ČR)  již  byla  legislativa  plně  převedena  do  digitální 

formy – a to i retrospektivně [Zak01].

V návaznosti  na  tento  vývoj  se  vnucuje  otázka  dalšího  osudu  knihoven. 

K čemu knihovny, když nebudou knihy? Odpověď je poměrně prostá – knihovny 

přestanou plnit funkci zásobárny knih a stanou se studnicemi informací. Kniha v 

knihovně zůstane - ale jenom v kořenu samotného slova (stejně jako v dnešních 

kovárnách narazíte na koně podkovaného podkovami jenom sporadicky). 

Změní  se  forma,  ve  které  budou informace  uchovávány a  způsob jakým je 

budou čtenáři čerpat. Knihovnu roku 2040 si představuji jako kulturní instituci s 

uzlovým  bodem  místní  počítačové  sítě,  s obrovskou  úložnou  kapacitou  a 

inteligentním  indexačním  a  vyhledávacím  programem.  Z tepla  domova  si 

vyžádáte kýžené dokumenty, které k vám obratem připutují po drátech. Netřeba 

se obtěžovat osobní návštěvou: text, obraz, zvuk či animace navštíví vás. 

Největší  problém,  se  kterým  se  budou  knihovny  a  jejich  uživatelé  potýkat, 

bude jiný: Informační přehlcenost. Svět zaplavuje stále více informací a vybrat 

z nich ty správné a užitečné se stává uměním (už současný knižní trh považují 

2/3  lidí  za nepřehledný).  Úplnost  a  relevantnost  poskytovaných dokumentů se 

stane nejcennější devizou příští generace knihovníků.

Je  jasné,  že  čtenář  (byť,  jak  ukazují  výzkumy,  ve  svých  návycích  velmi 

konzervativní) nakonec ve střednědobém horizontu tlaku technologií podlehne a 

bude nucen číst  takovou technologií,  která bude všeobecně rozšířena. Zde se 

však ve svých prognózách pouštím na velmi tenký led, neboť čtenář je v první 

řadě člověk a  vývoj  lidského chování  je  na  rozdíl  od vývoje technologií  velmi 

těžko  predikovatelný.  Proto  se  raději  vrátím  ke  stručné  interpretaci  výsledků 

mého výzkumu.
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Slovy  Járy  Cimrmana  bych  mohl  charakterizovat  vědecký  přínos  své 

výzkumné práce  asi  takto:  Nejpřekvapivějším objevem je  skutečnost,  že  jsem 

žádný  překvapivý  objev  neučinil.  Jinými  slovy,  oba  výzkumy  shodně  potvrzují 

výsledky, ke kterým došli čeští badatelé v posledních 20ti letech. Alespoň to. Co 

se tedy dá o českých čtenářích říci? 

Čtenář  je  bytost  konzervativní.  Nerad  mění  své  zvyky  a  rituály.  Nejčastěji 

nakupuje v knihkupectvích a antikvariátech. Nové nákupní kanály jako je internet 

nebo knižní kluby se zatím nijak výrazněji  neprosadily. Vlastní nabídka nových 

knih  by  se  dle  čtenářů  dala  shrnout  do  tří  slov  bohatá  a  uspokojivá,  ale 

nepřehledná. Přestože knih je dostatek, kupují se málo – celá třetina dotázaných 

si  měsíčně v průměru nekoupí  ani  jednu knihu.  Možná to souvisí  s faktem, že 

drtivá většina lidí uvádí, že má na četbu stále méně času.

Ze  sociodemografického  hlediska  nacházíme  jediný  statisticky  významný 

rozdíl při členění odpovědí dle pohlaví. S jistou nadsázkou se to dá sumarizovat 

takto: Ženy jsou vášnivější čtenářky. Čtou častěji, déle a více chodí do knihoven. 

Toho, že mají na knihy málo času, litují o poznání více než muži. Celá čtvrtina 

ženské populace si život bez knih nedokáže představit.

Budoucnost ale v tomto bodě chystá zajímavý paradox. Na internetu totiž pro 

změnu dominují uživatelé mužského pohlaví (80%), takže jestli se vývoj opravdu 

bude  ubírat  směrem  k elektronickým  textům,  budou  je  asi  lépe  přijímat  pro 

změnu  oni.  To  je  ale  téma na  bakalářskou práci  některého  absolventa  tak  za 

deset až patnáct let.
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7 Praktická část

E-knihy budou generační záležitost

rozhovor s Ondřejem Neffem pro účely bakalářské práce „Čtenáři a knihy“

Ondřej  Neff se  narodil  26.  6.  1945  v Praze.  Vystudoval  

Institut  osvěty  a  novinářství.  Před  rokem  1989  vystřídal  

různá  zaměstnání  –  promítač,  fotograf,   propagační  

pracovník, redaktor deníku Mladá fronta a Kmenu. Po roce  

1989 se stal  šéfredaktorem vědeckofantastického měsíčníku  

Ikarie.  V letech  1990-1994  redaktor  Mladé  fronty  Dnes.  

Nakonec  ale  převládla potřeba nezávislosti,  takže  od roku  

1996  vydává  pod  jménem  Neviditelný  pes  první  české 

internetové  noviny.  Od  roku  1999  vede  server  o  digitální  

fotografii www.DigiNeff.cz. V roce 1999  stál  úspěšně v  čele 

občanské  iniciativy  na  obranu  internetu.  V letech  2000  a 

2001  byl  opakovaně  zvolen  Osobností  roku  českého 

internetu. Jako jeden z prvních českých spisovatelů začal na  

internetu publikovat také svoje prózy.

Co vás k elektronickému publikování přivedlo?

Samozřejmě  že  internet,  protože  internet  začal  pronikat  na  veřejnost 

v devadesátém pátém roce a právě přes sci-fi  komunitu jsem u něj byl od samého 

začátku.  Publikovat  jsem začal  ještě  na  akademické půdě,  ale  už  tehdy jsem si 

uvědomil  tu základní věc: že webová stránka, jestli  má mít  úspěch, tak musí mít 

velice častou obnovu, častou periodicitu – tedy jako deník.  No a tohleto poznání 

vedlo k realizaci deníku, který vychází dodnes – Neviditelného psa. 

Vnímáte nějaké rozdíly mezi internetem roku 1996 a tím současným?

Ano, zvětšilo se auditorium a v jistém smyslu se změnila  i odezva. Když jsme 

začínali, tak internet byla taková elitní záležitost a lidi tam byli slušní a inteligentní. 

Dneska mám někdy pocit,  že se skládá hlavně z kreténů – ale to je samozřejmě 
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optický klam, protože do všelijakých těch diskusí a konferencí se prosazují právě ti, 

co tam zanášejí vulgaritu, takoví ti, co internet vnímají jako prostor pro konflikt. To 

nebylo, to je podle mě novinka posledních dvou tří let. 

Je pro Vás jako pro autora rozdíl mezi jednotlivými formáty elektronických 
textů? Píše se jinak třeba obyčejný text, web stránka v HTML nebo kniha 
v PDF?

Účastnil jsem se prací na všech typech těchto textů snad s výjimkou nějakých těch 

hardwarových  knih,  ale  z hlediska  tvorby  v tom žádný  rozdíl  nevidím.  Pro  mě je 

hlavní možnost komunikace – a tu mi zajišťuje internet. 

Teď jsem pro internetový deník www.lidovky.cz psal povídku na pokračování, která 

se  jmenovala  Ostrov  pokladů.  Na  tomhle  pro  mě  byla  nejzajímavější  právě  ta 

interaktivita.  Byl  jsem v kontaktu se svými  čtenáři,  kteří  mi  dávali  své podněty,  a 

vlastně poprvé v životě jsem publikoval něco nehotového, práci, která byla napsána 

z jedné třetiny a ty druhé dvě třetiny byly napsány pod vlivem publika. Neříkám že to 

byla zkušenost příjemná, protože čtenáři byli velice kritičtí, ale každopádně to byla 

zkušenost zajímavá.

Budete v tom pokračovat?

Určitě ano,  mám několik projektů,  které bych chtěl  postupem času realizovat - 

tentokrát ale v žánru sci-fi. Naprosto určitě je budu publikovat napřed na internetu.

Je to ekonomicky vůbec možné?

Literatura jako tvorba je pro mě královské hobby, to je věc, kterou si dělám pro 

radost a dělám to pro kontakt s lidmi, čili jestli mi za to někdo zaplatí za tři roky práce 

10 000 korun nebo nezaplatí… Když mi někdo támhle vydá povídky a vyžaduje za to 

nějaké mikroplatby a výsledek je, že je tady bariéra mezi autorem a čtenářem, tak to 

mě jaksi nepřitahuje. Příště budu zveřejňovat své věci na internetu volně. Vy se mě 

samozřejmě zeptáte, jak to má dělat profesionální spisovatel a na to vám odpovím 

velice jednoduše - domnívám se, že taková ta klasická představa profesionálního 

spisovatele, který je takzvaně živ z knih, je prakticky za námi. Ono to vlastně nikdy 

nebylo dost dobře možné – vlastně byli  výjimeční autoři,  kteří se živili  literaturou. 

Dneska je to téměř nemožné, protože ta ekonomika výroby knih, ta vám nezajistí 
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(neříkám bohatý, ale aspoň slušný) příjem. Takže ten člověk, který se živí psaním, 

nakonec  stejně  zjistí,  že  dělá  takového  toho  nájemného  autora,  píše  libreta  pro 

reklamy a jeho skutečná tvorba tím trpí.

Takže mikroplatby odsuzujete? 

Mikroplatby jsou pro mě zajímavé jako pro vydavatele novin. To kdyby se nějakým 

rozumným způsobem zvládlo, tak to vyřeší ty nesmysly s reklamou. Lidi unavuje, jak 

se  na  stránky  pořád  cpou  nějaké  animace  a  pop-upy  a  různé  jiné  reklamní 

nechutnosti. Tímto bychom se toho elegantně zbavili. Lidi by zaplatili deset halířů za 

shlídnutí, nic by jim to neudělalo a člověka, co to vyrábí, by to uživilo.

V čem je teda problém?

Kdyby to člověka neobtěžovalo, tak by to bylo schůdné. Rozumíte, to, co lidem 

nejvíc vadí, jsou ty technické problémy – složenka, jít s tím na poštu, přihlašovat se 

někde, to je prostě strašná otrava. Já osobně bych do žádného takového systému 

nešel. Nebudu se nikde přihlašovat, registrovat, hlásit, zadávat číslo platební karty. 

Já bych dovedl pochopit, kdyby to bylo součástí nějakého paušálu, jeho součástí by 

byla nějaká služba a její obsah by byl nějakým rozumným způsobem zpoplatňován.

Ale co pokusy Kinga a Forsytha, kteří již zkouší publikovat a prodávat své 
knihy přímo na internetu?

Tohle podle mě nemá moc budoucnost.  Nezapomeňte,  že King a Forsyth jsou 

literární hvězdy první velikosti, mají snad miliony čtenářů po celém světě. I když jim 

takovýto projekt vyjde, tak nevěřím, že se to podaří někomu u nás, tomu nevěřím. 

Jak si jako spisovatel sci-fi představujete knižní trh v roce 2020?

To je věc, kterou seriózně nelze zodpovědět, protože vývoj se pohybuje skoky. 

Vždycky  se  přijde  s nějakou  zásadní  inovací,  kterou  nikdo  nečeká  –  jako  třeba 

tranzistor.  Čekal někdo vysoce integrovanou technologii  a polovodičové obvody a 

všechno, co s tím souvisí? To nikdo nečekal. Čekal někdo, že lidi budou mít doma 

počítače? To nikdo nečekal. A přitom počítač je, podle mě, úžasně univerzální nástroj 

– krom kamene asi ten nejuniverzálnější, který byl člověkem stvořen. Ale kdyby to šlo 
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lineárně, kdybychom předpokládali, že už nic zásadního nebude vynalezeno – a to 

se  stát  může  samozřejmě,  tak  dojde  k takovému  vějířovitému  rozvoji  všech 

momentálně známých technologií. Kniha zůstane - jako papírová, tištěná kniha – ona 

totiž má řadu nepopiratelných výhod. Třeba nezávislost na nějakém stroji na jedné 

straně a estetickou a citovou hodnotu na straně druhé. Takže kniha nezanikne, ale 

bude pro specifický okruh čtenářů. 

Které žánry se v e-knihách mají šanci prosadit?

Rozhodně  se  budou  vyvíjet  multimédia  a  animace  v nejrůznějších  podobách. 

Logicky přitom ustoupí do pozadí taková ta „magie tvůrce“, který si žije někde na 

obláčku a občas nám z něj svá díla snáší. Zvláště multimédia budou stále častěji 

vznikat jako film – budou věcí týmovou. Nebo počítačové hry – to je druh umění a 

dramatické tvorby a je to věc vysloveně týmová. Dá se namítnout že i tady bude 

zapotřebí vůdčí osobnost,  ale už to nebude, jako když byl třeba Beethoven a pak 

propast mezi ním a nějakými houslisty a fagotisty, kteří to zahráli. 

A navíc nové žánry vzniknou. Třeba si myslím, že takové flashové animace budou 

vnímány jako nový žánr, nové umění. Protože co to je: je to kreslený film – není, je to 

kresba – není, je to literatura – není, je to zvuk – není:  je to všechno. A to není 

poslední slovo, určitě budou další a další řešení. 

Pokud bych se měl držet literatury jako slova, tak asi nebude vhodné, abych četl 

klasický román jako je Vojna a mír na nějaké obrazovce. V e-publikacích se budou 

prosazovat  spíš  útvary  kratší.  Ale  ty  přece  nejsou  nijak  podřadné  –  vemte  si 

japonskou poezii, poetiku Haiti – krátké útvary, jejichž síla jde napříč kulturami. 

Kromě toho - jedna celá nová větev zajímavé anonymní literatury už tady je. Mám 

na mysli takové ty e-mailové legrácky, co si lidi posílají. Většinou bývají provokativní, 

sarkastické,  ale je to prostě literatura. Právě ta efemérnost, to že to člověk dostane, 

zasměje se a pošle to dál, patří ke kultuře vnímání tohoto druhu písemnictví, stejně 

jak patří   ke koncertu vážné hudby to, že se oblíknu do večerního. A když byste 

takovéto texty vzal a udělal z nich knihu (což samozřejmě můžete), tak ztratí ten fór, 

ztratí ten rituál. Jako když si trempíři zpívají u ohně s kytarama – to je prostě zážitek, 

má to  v sobě tu emoci  toho táboráku,  máš holku vedle sebe… A když to potom 

zpívají Nedvědi na Strahově a vydají z toho CDčko (nic proti tomu), tak ta emoce 

v tom prostě není.
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Takže vnímáte pro e-knihy nějaké žánrové předurčení?

Ale neříkám, že to je nějak žánrově omezené – vůbec ne. Všechny možné žánry 

budou   nakonec  v e-knihách  obsažené.  Já  jenom  mám  pochybnosti  o  velkých 

románech, ale zase je to těžko říct, protože právě rozvoj elektroniky umožnil rozvoj 

psaní a četby tlustých románů. Když jdete dneska do knihkupectví tak tam každá 

druhá kniha má 1000 stran. 

Jsem člověk, který na knihách vyrost. Když mám knížku, která má osm set stran, 

tak vím, že jsem dočetl sem – tady mám strčenou sirku a mám takovej odhad, kde 

v prostoru  toho  příběhu  se  pohybuju.  Nedovedu  si  představit,  že  bych  se  takto 

orientoval  v elektronické  knize  (i  když  tam  může  být  třeba  nějaká  šipka  nebo 

šoupátko). Lidi, kteří naopak vyrostli na počítačích, budou mít přechod k elektronické 

literatuře jednoduchý – bude jim to připadat přirozené.

Pokud připustíme ten technologický skok, jak jste o něm mluvil, jak si potom 
představíte literaturu budoucnosti?

Vím co myslíte – takový ten elektronický pseudopapír. To je opravdu těžko říct, 

jaký bude vkus publika. Určitě to bude záležitost generační, ta starší generace bude 

zvyklá na to svoje. Určitě by to ale byla zásadní změna – už dneska je spousta lidí, 

kteří si čtou nějaké texty elektronicky. Prostě si je natáhnou a čtou to. Je to zajímavé 

řešení a určitě to má budoucnost.

Navíc nezapomeňte na to, že každý obraz se dá promítat. Já jsem viděl loni na 

výstavě prototyp displeje do hledáčku digitálního fotoaparátu s promítáním na sítnici 

oka. Byl to dokonalý obraz – mělo to 640*480 pixelů a měli jste přitom pocit že se 

díváte na velký monitor – a bylo to ve foťáku. Dovedu si tudíž představit, že byste 

měl třeba na brýlích takovou sklopnou klapku (když mají lidi na uších sluchátka, tak 

proč ne něco pro oči). A když jede člověk metrem tak si čte. Tam jde jenom o to, aby 

neztratil  pojem o tom kde je.  Takováto čtenářská hibernace – když někde čekáte 

nebo jinak maříte čas, tak to má obrovskou budoucnost.

Ono  totiž  čtení  a  čtenářské  návyky  jsou  generační  záležitost.  Vemte  si  třeba 

SMSky – minulá generace o nich neměla ani ponětí a dnes je to téměř rovnocenný 

druh komunikace. Časem  SMSka a e-mail splynou v jedno, jde jen o to, jak se to 
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bude číst - u tý SMSky je problém, že jste i u toho maximálně možného myslitelného 

formátu limitován velikostí mobilu.

Vidíte také nějaké nevýhody e-textu?

Když  vznikne něco nového, tak se zpravidla od něčeho jiného upouští.  Třeba 

nevýhoda televize je, že lidi spolu přestali tolik komunikovat. Zanikly přástky. Takže 

takováto  dostupnost  textů  povede  k jejich  určité  vulgarizaci  a  takové  to  krásné 

písemnictví ve smyslu slova a myšlení bude asi ohroženo. To určitě. To ostatně hrozí 

už v současné době. 

Dojde podle Vás k nějaké fúzi různých médií (televize, internet, noviny, 
kniha)?

To určitě. To se dá předpokládat. Ta zařízení již existují,  zatím je to jen otázka 

peněz. A potom už bude jen otázka, k čemu to ten člověk bude používat. Jestli bude 

čumět na Dallas, nebo jestli bude komunikovat s kamarádama v Austrálii, nebo jestli 

bude vytvářet post flashovou animaci.  

Děkuji za rozhovor a už teď se těším, že si Váš příští román přečtu přímo na 
Webu.

Antonín Pavlíček
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Vesmír je dost nekonečný (1991 - sbírka 

sci-fi povídek)
Šídlo v pytli (1991)
Milénium (1992-95, trilogie)
Klon 95, 96, 97,98,99)
Reparátor (1997 - sci-fi román)
Neviditelný pes - Rodina, přátelé a psi 

(1997, 98.99,00,01)
Neviditelný pes - Česká politika pod psa 

(1997,98)
Bůh s.r.o. (1997 - sci-fi povídky)
Tma (1998 – sci-fi román)
Jak blufovat ve sci-fi (1999)
Tajná kniha o digitální fotografii (2001)
Ostrov pokladů (2002 – novela)
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8 Summary

My work Books and readers relates to 

the  both  mentioned  topics  and  its 

coexistence.  Describes  history  of  the 

book  from  the  very  beginning  up  to 

contemporary  times,  and  also  focuses 

on  the  problems and challenges of  the 

E-books  and  E-publishing.  One  part  is 

dedicated  to  the  libraries  –  in  general 

and  also  particularly  in  the  Czech 

environment.  Part  related to  the reader 

is  based  on  the  results  of  own  survey. 

Practical  part  consist  of  Interview  with 

Ondřej  Neff,  journalist,  novelist  and  e-

publisher.
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Příloha 1: Základní údaje o uživatelích internetu v ČR

Zdroj: Výzkum společnosti Markent s.r.o., únor 2000
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Vzdělání
Vzdělání % častých uživatelů Internetu
Základní 5%
Střední bez maturity 8%
Střední s maturitou 55%
Vysokoškolské 32%

Věk
Věk % častých uživatelů Internetu
18 až 29 let 46%
30 až 39 let 22%
40 až 49 let 21%
50 až 59 let 11%
60 a více let 0%

Místo přístupu k Internetu
Nejčastější místo přístupu k Internetu % častých uživatelů Internetu
V práci 52%
Ve škole 16%
Doma 15%
U známých 8%
V internetové kavárně 6%
Jinde 3%

Využívané služby
Využívané služby % častých uživatelů Internetu
WWW 94%
Email 80%
Chat 15%
FTP 13%
Real audio 10%
Faxování přes Internet 8%
Telefonování přes Internet 5%
Telnet 4%
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Příloha 4:  Klíč proměnných používaných ve výsledcích
info 1)Domníváte se, že máte dostatek informací o knihách?   

1-rozhodně dostatek 2-spíše dostatek  3-spíše nedostatek  4-rozhodně nedostatek  
kdenakup 2) Kde nejraději knihy nakupujete? (možno více odpovědí)   

1-v  knihkupectvích  2-ve  stáncích,  na  ulicích  3-ve  výprodeji  zlevněných  knih  4-v 
obchodních domech 5-v antikvariátech 6-zásilkovou službou 7 - na internetu 8- ... jiným 
způsobem 

bohatost 3) Jste spokojeni se současnou nabídkou knižního trhu? Je bohatá?  
1-ano 2-ne

prehlednost 3) II přehledná?   
1-ano 2-ne

uspokojeni 3) III uspokojivá?  
1-ano 2-ne

kritika 4) Vybíráte si knihy na základě kritiky?  
1-ano 2-ne

recenze 4)II recenze? 
1-ano 2-ne

anotace 4)III anotace?  
1-ano 2-ne

reklama 4)IV reklamy?  
1-ano 2-ne

mesic, rok 5) Kolik knih v průměru nakoupíte za měsíc?       Za rok? 
precte 6) Kolik z nich skutečně přečtete?   

1-žádnou 2-jednu 3-pod polovinu 4-nad polovinu 5- všechny 
utrata 7) Kolik jste při posledním nákupu knih utratili?  (Kč) 
cena 8) Měla by na knihách být uvedena cena?  

1-ano 2-ne 
darek 9) Kupujete knihy jako dárek? 

1-ano 2-ne
prilezitost 10) Při jaké příležitosti knihy obvykle kupujete? (možno více odpovědí)   

1-na cestu 2- na dovolenou  3- na neděli, dny volna 4- jako dárek 5- když se dozvím o 
pěkné knize 6-když mám nějaké volné peníze 7- když mě zaujme nějaká pěkná kniha 

pravidelnost 11) Považujete se za pravidelného nebo příležitostného čtenáře knih?   
1-pravidelný  2-příležitostný 

knihovna 12) Navštěvujete knihovnu, kde si půjčujete knihy? 
1-ano 2-ne

dknihovna 13) Máte doma vlastní příruční knihovnu , jaký je její rozsah?   
1-nemám knihovnu   2-  méně  než  50  3-  50-100  svazků  4-  101-199  svazků  5-  200-499 

svazků 6- 500-999 svazků 7- nad tisíc 
periodicita 14) Jak často čtete knihy?  

1-každý den 2- několikrát týdně 3- asi jednou týdně 4- několikrát do měsíce 5- jednou za 
měsíc 5- méně často 7- nečtu knihy vůbec 

dp 15) Dokážete číst knihy nejen v klidu doma, ale také např. v dopravním prostředku, 
při čekání na úřadech či jinde?  
1-ano 2- ne 
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radio 16) Dokážete číst knihu a zároveň poslouchat rádio?  
1-ano 2- ne 

tv 17) Strávíte víc volného času čtením knih nebo sledováním TV?  
1-TV 2-knihy 

film 18) Čtete rádi díla, která jste předtím shlédli ve filmové podobě?   
1- ano 2-ne 

volcas 19) Máte dnes více či méně času na čtení než dříve?  
1-mám více času 2- mám méně času 

zbozi 20)  Je  pro  Vás  kniha  jednoznačně  zbožím,  kulturním  statkem  nebo  kombinací 
obojího? 
1-zbožím 2-kulturním statkem 3-kombinací obojího 

obraz 21) Chápete knihu jako spojení slova a obrazu?   
1-ano 2- ne 3-nevím 

nakladatel 22) Je pro Vás důležité, které nakladatelství knihu vydalo?   
1-ano 2-ne 3-nevím 

paperback 23) Čemu dáváte přednost?   
1-paperbacku 2- vázané knize 3- nevím 

levna 24) Čemu dáváte přednost?   
1-levné knize 2- drahé knize 3- nevím 

ilustrace 25) Čemu dáváte přednost?   
1-ilustrované knize 2- neilustrované knize 3-nevím 

vydelavat 26)  Měla  by  na  sebe  kniha  vydělávat,  nebo  by  měla  být  podporována  státem, 
sponzorem?   
1-kniha si má na sebe vydělávat 2-kniha má být podporována státem 3-sponzorována z 
nezávislých nadací a fondů 

postaveni 27) Postavení autora , spisovatele v dnešní společnosti je podle Vás:   
1-významné 2-bezvýznamné 3- nevím 

bezknih 28) Domníváte se, že se člověk v životě obejde bez knih?   
1-ano 2-ne 

media 29) Domníváte se, že ostatní média (TV, rozhlas, časopisy, audio, video, internet) 
ohrožují knihu v její tradiční podobě?   
1-ano 2- ne 

elektro 30)  Domníváte  se,  že  tzv.  elektronické  knihy  svým  zprostředkováním  četby  za 
pomoci počítačové obrazovky ohrozí knihu v její tradiční podobě?   
1-ano 2-ne 

Pro statistické vyhodnocení prosím uveďte:
pohlavi Pohlaví:  0-Neuvedu 1-On 2-Ona  
vek Věk:  0-neuvedu 1-do 15 2-16-19 3-20-24 4-25-29  5-30-34 6-35-39  7-40-49 8-50-59  9-

60-69 10-70 a více             
vzdelani Vzdělání:  0-neuvedu 1-Základní 2-Vyučen 3-SŠ s maturitou 4-VŠ 
obec Velikost Vašeho bydliště: 0-neuvedu 1-do 2 0002-5000 2-5-10 000 3-10-20 000 4-20-

50 000 5-50-100 000 6-100-500 000 7-500 000 a víc 
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