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KOLIK VYCHÁZÍ DĚTSKÝCH KNIH?



PRŮZKUMY DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ

 České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017
 V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního

průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení

volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čtení

obecně.

 (první průzkum proběhl v letech 2013/2014).

 Cílovou skupinou byly děti ve věku 6 až 8 let (nejmladší školní děti), 9 až 14 let 

(starší děti) a zcela nově byli zařazeni do výzkumu také mladí dospělí ve věku 15 až 

19 let (mládež). 

Předmětem průzkumu byli i rodiče dětí z věkové kategorie dětí 6 až 8 let.



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU

 Pozitivním zjištěním je, že vztah dětí ke čtení se mezi lety 2013 – 2017 nezhoršil: čtení patří

stále k zábavným činnostem trávení volného času pro 65 % nejmladších školních dětí (nárůst o

5 %) a pro 54 % starších dětí (nárůst o 8 %). U mládeže obliba čtení klesá na 46 %, v této

kategorii je také 19 % těch, které čtení vůbec nebaví.

 Srovnání výsledků s minulým průzkumem také ukazuje, že vzrostl počet dětí, které čtou knihy

denně. To se týká jak nejmladších školních dětí (růst z 14 % na 24 %), tak i starších dětí, kde

zaznamenáváme růst denní četby z 13 % na 18%. Ve skupině mládeže 15 – 19 let čte denně

12% mladých a současně je v této skupině 14 % těch, kteří konstatují, že knihy nečtou vůbec.

 Objevují se genderové rozdíly. Chlapci mnohem častěji považují čtení za nudnou činnost, více

než pětina chlapců (21 %) ve věku 15 – 19 let nečte vůbec, oproti dívkám, kde je pouze 7%

nečtenářek. Chlapci také méně navštěvují knihovny.

 S rostoucím věkem si děti uvědomují význam četby knih pro vzdělávání (mládež 46 %). Starší

děti a mládež (9-19 let) přečtou za rok přibližně 8 knih. Zhruba 9% z nich však nepřečetlo

v uplynulém roce žádnou knihu, naopak více než pětina dětí a mládeže (9-19 let) přečetlo

v uplynulém roce více než 11 knih.



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Co ovlivňuje vztah dětí ke čtení

 Volný čas mladších dětí je v dnešní době poměrně organizován. 86% nejmladších školních dětí

navštěvuje alespoň jednou týdně nějaký kroužek (umělecký, sportovní oddíl atd.), 60%

nejmladších školních dětí navštěvuje kroužky dokonce několikrát týdně. Přestože frekvence

návštěvy kroužků klesá postupně s věkem dětí, ve věku 13-14 let stále ještě navštěvuje

alespoň jednou týdně nějaký kroužek 72% dětí a 38% dokonce několikrát týdně.

 Využívání sociálních sítí roste skokově. Zatímco více než dvě třetiny dětí ve věku 9-10 let (68 %)

lze považovat za „neuživatele“ sociálních sítí (nevyužívají nebo využívají méně často než 1x

měsíčně), ve skupině 11-12 let klesá počet „neuživatelů“ sociálních sítí na 38 % a ve věkové

kategorii 13-14 let (tedy na konci druhého stupně základní školy) již pouze 18 % dětí deklaruje

nepoužívání sociálních sítí. Ve věku 15-19 let, potom využívají sociální sítě téměř všichni (s

výjimkou 4 % -7%) a většina dokonce denně. Sociální sítě tedy představují pro mládež klíčový

zdroj informací o okolním světě i důležitý komunikační nástroj.



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Co ovlivňuje vztah dětí ke čtení?

 Nejvýraznější vliv na rozvoj čtenářství má rodina, škola a knihovna. Naprostá většina rodičů (90

%) si je velmi dobře vědoma významu zvládnutí čtenářské gramotnosti pro své děti a souhlasí

s názorem, že čtení knih je pro vzdělání dětí klíčové. Čtenářství rodičů ovlivňuje čtenářství dětí -

z dětí rodičů, kteří sami čtou, se častěji stávají silní čtenáři a také pravidelní návštěvníci

knihoven. Děti rodičů s vysokoškolským vzděláním zpravidla čtou více. Důležitým momentem

pro rozvoj dětského čtenářství je předčítání rodičů v době, kdy jsou děti malé. Pouze 6 %

malých dětí uvedlo, že jim rodiče nikdy nepředčítali. U starších dětí je největší podíl těch, kterým

rodiče už nečtou, ale dříve jim četli (67 %).



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Co děti čtou?

 Z hlediska žánrů jsou u nejmladších školních dětí nejvíce preferovány pohádky, komiksy a knihy

o zvířatech, u starších dětí a mládeže fantasy, dobrodružné knihy a komiksy, ale žánrová

skladba se silně proměňuje s věkem a liší se i z hlediska pohlaví. Mezi nejoblíbenější knihy

čtené v poslední době u mladších dětí patří Honzíkova cesta, Povídání o pejskovi a kočičce a

Čtyřlístek, u starších dětí je to zejména Deník malého poseroutky, Harry Potter, Robinson

Crusoe, u mládeže nejčastěji jmenovanými tituly, které v poslední době zaujaly, patří Harry

Potter, Zaklínač, ale také Padesát odstínů šedi.

 Díky široké nabídce knižních titulů v dnešní době nemají děti a mládež jednoznačné

preferované knihy nebo knižní hrdiny, uvedené tituly zmínilo vždy pouze cca 1 až 5 % dětí.

 V rámci výuky má povinnou četbu více starších dětí a mládeže ve věku 9-19 let (67 %) než

nejmladších školních dětí (33 %). Povinná četba může být vhodnou pobídkou k aktivnímu

čtenářství, ale hodně záleží na tom, jak je ukládána, 26 % starších dětí a mládeže není

spokojeno s tím, jak je povinná četba zadávána a jaké úkoly děti a mládež v souvislosti

s četbou dostávají. Více než polovina starších dětí a mládeže totiž odhaduje, že minimálně

polovina dětí ve třídě povinnou četbu nečte a čtenářské deníky a referáty připravuje na základě

informací z internetu. Děti jednoznačně preferují volný výběr titulů knížek ke čtení.



1. STUPEŇ ZŠ

zahraniční autoři a edice

DVA NEJOBLÍBENĚJŠÍ SOUČASNÍ AUTOŘI (?)

Jeff Kinney *1971, americký spisovatel

Deníky malého poseroutky
Čtenářům deníků lze dále nabídnout:
Můj nejhorší školní rok. James Patterson

Velkej frajer Nate. Lincoln Peirce

Deníky mimoňky. Rachel Renée Russell

Mikulášovy patálie. René Goscinny

Tajný deník Adriana Molea. Sue Townsend

 David Walliams *1971, anglický spisovatel

 Babička drsňačka & spol.
 Kritiky označován za nového Roalda Dahla

 Čtenářů D. Walliamse lze dále nabídnout:

 Matylda. Roald Dahl



1. STUPEŇ ZŠ

spíše pro holky

 Příběhy se šťastným koncem
 v této sérii vyšlo již 10 knih 

 pro milovnice zvířat

 Série Anička… od Ivany Peroutkové
 kromě této série ještě například Ukradená cukřenka nebo Valentýnka a narozeniny

 Další české autorky, všechny publikují v edici První a druhé 

čtení
Ivona Březinová: série holky na vodítku (narkomanka, gamblerka, bulimička), Řvi 

potichu, brácho (autismus) a Lentilka pro dědu Edu (Alzheimer)

 Martina Drijverová: Knihy Zlobilky a Nezbedníci 

 Daniela Krolluperová: zajímavá je série Mizící hmyzíci, Jde sem lesem a Rybí sliby; 

dále knihy Já se nechtěl stěhovat! nebo Taje olivového háje

 Zuzana Pospíšilová: série Detektivové, série Kouzelná třída, Týden mezi Indiány



1. STUPEŇ ZŠ 

spíše pro kluky

 Dobrodružné

 Série od Lauren Tarshis
* 1963 série dobrodružných příběhu pro děti, 

spíše pro 1. stupeň, ale i pro slabší čtenáře na 2. stupni ZŠ

 Fantasy

 Dědictví rodu Trnhoffů. Gareth P. Jones
 *1973 britský spisovatel, mj. autor výše zmíněné série

 Série Sedmý smysl. Ilka Pacovská
 *1954, česká spisovatelka, její desetidílná série Sedmý smysl začala po sedmi letech existence 

na internetu vycházet i v knižní podobě.

 Komiksy

 Tajemství starého domu. Ladislav Csurma



2. STUPEŇ ZŠ

(některé i vášniví čtenáři na 1. stupni)

 Sci-fi a Fantasy
 Stálice: J.R.R. Tolkien (Pán prstenů), J. K. Rowlingová (Harry Potter), John Flanagan (Hraničářův učeň), Zaklínač A. 

Sapkowski nebo  Den Trifidů od Johna Wyndhama či Stmívání od Stephenie Meyer

 Spíše pro chlapce:

 Percy Jackson. Rick Riordan

 Série Učedník. Taran Matharu (pro čtenáře Harryho Pottera)

 Fantasy pro dívky:

 Série Alea, dívka moře. Tanya Stewner

 Série Skleněný trůn. Sarah Janet Maas

 Dále například autorky Kerstin Gier (Série Stříbrné knihy snů, Drahokamy), 

 Další…

 Sedmý smysl. Ilka Pacovská (spíše pro mladší děti)

 Hunger games. Suzanne Collins

 Série Časodějové. Natalja Ščerba

 Královna Tearlingu. Erika Johansen

 Pro dospělé, ale oblíbené i mezi staršími dětmi:

 Hra o trůny. George. R. R. Martin

 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Ransom Riggs

 Série Silo. Hugh Howey



 Ale je jich mnohem, mnohem víc. V současnosti nejoblíbenější žánr…



2. STUPEŇ ZŠ

(některé i vášniví čtenáři na 1. stupni)

 Pro dívky…?!

 Jacqueline Wilsonová *1945, britská spisovatelka, autorka dívčích románů, rozhlasových 

her a detektivek 

 Holka z popelnice, Ilustrovaná máma nebo příběh z viktoriánské Anglie Čtyřlístek pro štěstí

 Jenny Han *1980, americká spisovatelka, autorka „dívčích románů“

 série Léto, Všem klukům, které jsem milovala, 

 John Green *1977, americký spisovatel a vlogger (autor videoblogů)

Hvězdy nám nepřály,  Hledání Aljašky, Jedna želva za druhou (nejnovější kniha, hlavním tématem 

knihy je život s obsendantně-kompulzivní poruchou (ODC), s níž má Green rovněž osobní zkušenost.



2. STUPEŇ ZŠ

(některé i vášniví čtenáři na 1. stupni)

 „Filozofické“ anebo pro hloubavější 

 Malý princ. Antoine de Saint-Exupéry

 Alchymista. Paulo Coelho [Paulu Koelju]

 Sofiin svět. Jostein Gaarder, dále knihy Anna nebo Dívka s pomeranči



2. STUPEŇ ZŠ

(některé i vášniví čtenáři na 1. stupni)

 Válečné – 2. světová válka a současné válečné konflikty

 Hanin kufřík. Hanin kufřík. Karen Levine

 Chlapec v pruhovaném pyžamu. John Boyne, dále od tohoto autora: Chlapec na vrcholu hory

 Zlodějka knih. Mark Zusak

 https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/220150/auto_preview.pdf/FILE/zlodejka-knih-auto_preview.pdf

 Ostrov v ptačí ulici. Uri Orlev, dále od něj Běž, chlapče, běž nebo Domů ze slunečných stepí

 O holčičce z jiného světa. Aharon Appelfeld

 Deník Anny Frankové. Anne Frank 

 …A pro dospělé nebo pro vyspělejší čtenáře:
 V šedých tónech. Ruta Sepetys

 Osvětimská knihovnice. Antonio G. Iturbe

 Vypravěčka. Jodi Picoultová

 Pianista. Wladyslaw Szpilman

 Vyhnání Gerty Schnirch. Kateřina Tučková



https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/220150/auto_preview.pdf/FILE/zlodejka-knih-auto_preview.pdf


2. STUPEŇ ZŠ

(některé i vášniví čtenáři na 1. stupni)

 Beletrie se snahou poučit 
 Série Děsivé dějiny. Terry Deary * 1946 anglický spisovatel a historik, proslavila ho 

série kratších, odlehčených knih o historii 
Děsivé dějiny.

 Série Kouzelný atlas putování časem.  Veronika Válková

*1970 absolventka latiny a historie na FFUK

 Série (zatím) 18ti knih, ve kterých hlavní hrdinka Bára pomocí kouzelného atlasu vstupuje do 
různých období dějin. 1. v sérii Karel IV., poslední zatím vznik ČSR.

 Série Básník v báglu. Ivona Březinová *1946 Absolventka Pedagogické fakulty v Ústí n.L.,
obor čeština – dějepis.

 V sérii zatím vyšli 7 knih, romantické příběhy pro dívky, které vždy přibližují tvorbu jednoho 
českého spisovatele.



2. STUPEŇ ZŠ

(některé i vášniví čtenáři na 1. stupni)

 Youtubeři a hry
 YouTuber v tom nejširším pojetí je jakákoli osoba, která nahrává autorská videa na svůj 

kanál, zřízený na webových stránkách YouTube. V užším pojetí se navíc jedná o osobu, 

která si získala již jistou základnu fanoušků.

 Seznam nejsledovanějších YouTuberů:

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_YouTube_kan%C3%A1l%C

5%AF_podle_po%C4%8Dtu_odb%C4%9Bratel%C5%AF

 Knihy o českých YouTuberech:

 Ovšem. Karel Kovář

 Kovy o Hoaxech https://www.youtube.com/watch?v=W5-F6endAOI

 Kovy Kouření: https://www.youtube.com/watch?v=Csmmc4-RtiE

 Tary - příběh parkouristy. Martin Jaroš, Taras Povoroznyk

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_YouTube_kan%C3%A1l%C5%AF_podle_po%C4%8Dtu_odb%C4%9Bratel%C5%AF
https://www.youtube.com/watch?v=W5-F6endAOI
https://www.youtube.com/watch?v=Csmmc4-RtiE


KDE ČERPAT INSPIRACI NA DĚTSKÉ KNIHY?
PROJEKTY NA PODPORU ČETBY

 Audioknihy

 Bibliohelp - léčba knihou

 Celé Česko čte dětem

 Čtení pomáhá

 Čítárny

 Čtesyrád

 Den pro dětskou knihu

 Nejlepší knihy dětem

 Noc s Andersenem

 Rosteme s knihou

http://www.audioknihy.net/
http://www.bibliohelp.cz/
http://www.celeceskoctedetem.cz/
http://www.ctenipomaha.cz/
http://www.citarny.cz/
http://www.ctesyrad.cz/
http://www.dendetskeknihy.cz/
http://www.nejlepsiknihydetem.cz/
http://www.nocsandersenem.cz/
http://www.rostemesknihou.cz/


 Děkuji vám za pozornost


