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2021

děti 6–8 let děti 9–14 let mládež 15–19 let

Jak děti tráví volný čas? Top 3 denní aktivity

Děti a knihovny Četba elektronických knih

1) Navštěvovaly knihovnu před pandemií  2) Plánují navštěvovat 
po pandemii  3) Vadilo omezení služeb v době pandemie

Kolik dětí využilo služeb knihovny ve školním  
roce 2020/2021, z toho půjčení knihy *

Jak děti plánují veřejné  
knihovny využívat?
Top 3 plánované aktivity + speciální akce

Podíl posluchačů mluveného 
slova výrazně vzrostl

Mediální vybavenost
Nejčastěji využívaná zařízení

Využívají k četbě elektronic-
kých knih mobilní telefon

Aktivity, které považují rodiče pro děti za nejpřínosnější...

... a naopak nejméně přínosné

Zdroj: Výzkum České děti jako čtenáři 2021, Národní knihovna / Nielsen Admosphere, děti/mládež ve věku 6–19 let  
(děti ve věku 6–8 let vyplňovaly dotazník v asistenci rodiče), N = 2 040, F2F a 30 individuálních rozhovorů, červen 2021.

 Odpověděly: Pravidelně / Již jsem četl, ale nečtu pravidelně

Odpověděly: Pravidelně / Občas / Málokdy

www.nkp.cz
www.mkcr.cz

www.nielsen-admosphere.cz

Hraní doma

53 %
Využívání sociálních sítí

45 %
Vyhledávání  
na internetu

76 %

Sledování televize

42 %
Hraní elektronických her

44 %
Poslech hudby

65 %

Příprava do školy

71 %
Příprava do školy

56 %
Využívání  

sociálních sítí

83 %

7 %

59 % 44 %

54 %

61 %

52 %

70 %

89 %

98 %

73 %

notebook a shodně smartphone

smartphone

smartphone

6–8 let

6–8 let

6–8 let

9–14 let

15–19 let

9–14 let

9–14 let

9–14 let15–19 let

15–19 let

15–19 let

18 %

Jak hodně čtou děti knihy 
v elektronické podobě?

60 % I 70 % I 60 %

61 %  I  49 %

68 % I 59 % I 51 %

58 %  I  50 %

67 % I 49 % I 58 %

62 %  I  49 %

Půjčovat  
si časopisy 

a noviny domů

23 %

Číst si knížky  
přímo 

v knihovně

20 %

Učit se, hledat 
informace do školy, 

psát úkoly...

34 %

Půjčovat si 
deskové hry 

domů

19 %
Navštěvovat 

speciální akce 
nebo besedy

16 %

Půjčovat 
si časopisy 

a noviny domů

18 %
Navštěvovat 

speciální akce 
nebo besedy

12 %

Číst si knížky  
přímo 

v knihovně

28 %
Navštěvovat 

speciální akce 
nebo besedy

4 %

Půjčovat si 
knihy domů

87 %

Půjčovat si 
knihy domů

85 %

Půjčovat si 
knihy domů

82 %

3) 2) 1) 

*

3) 2) 1) 

*

3) 2) 1) 

*

Čas strávený na sociálních sítích

Hraní elektronických her

Čas strávený na mobilním telefonu

59 %

49 %

48 %

děti 6–8 let děti 9–14 let mládež 15–19 let

6–8 let 9–14 let 15–19 let
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„Pravidla úplně nastavená nemáme, ale  
když už tam jsou hodinu, tak je to docela dlouho. 

My jsme ale na vesnici, tak pořád lítají venku.“    
matka 8leté dívky z 2. třídy, Keřkov

„Když si to zaslouží – má 
hotové úkoly, něco nám přečte, 

tak pak může hodinu hrát.“    
matka 7letého chlapce z 1. třídy, 

Pardubice

„Chtěl bych, aby knihovna 
nabízela i stahování e-knih 

a já je nemusel stahovat 
na nelegálních portálech.“    

chlapec, 17 let, 2. ročník SŠ,  
České Budějovice

„Před pandemií jsem si půjčil  
nějaké knihy v knihovně, ty mi pak 

došly a delší dobu jsem vůbec nečetl.“ 
chlapec, 18 let, 3. ročník gymnázia, Ratiboř

Základ: Celý vzorekZáklad: Celý vzorek (1, 2), Základ: Navštěvovaly veřejnou knihovnu v době před koronavirovou pandemií (3)

Základ: Navštěvovaly veřejnou knihovnu v době před koronavirovou pandemií

Základ: Plánují znovu začít chodit do veřejné knihovny, až omezení spojená s koronavirovou pandemií skončí

Základ: Přečetly alespoň jednu knihu v elektronické podobě

Základ: Celý vzorek

Základ: Celý vzorek

Základ: Celý vzorek

Základ: Celý vzorek

posluchačů 15–19 let začalo poslouchat 
mluvené slovo více v období pandemie43 %

posluchačů 15–19 let u povinné četby  
preferuje poslech místo četby38 %

posluchačů z řad dětí 9 až 14 let 
dává přednost poslechu mluveného 
slova před čtením knih27 % Základ: Posluchači 

mluveného slova

Sportování

Čas strávený s kamarády

Návštěva kroužků 

Četba knih, prohl. časopisů

62 %

59 %

46 %

37 %

České děti jako čtenáři  
v době pandemie
děti a mládež ve věku 6–19 let

dětí 6–8 let má nějak  
omezený čas pro 

zábavu na elektronic-
kých zařízeních.

92 %

Nejvyužívanějším zařízením 
pro četbu elektronických 

knih dětí a  mládeže se stal 
mobilní telefon.

návštěvníků ve věku  
15–19 let využilo zpřístupnění 

digitálních knihoven. 

10 %

„Jsem hodně na počítači kvůli škole (i mimo lockdown)  
a nechci zbytečně trávit další čas koukáním do obrazovky.“
dívka, 17 let, 2. ročník SŠ, Nymburk

„Kniha v ruce je úplně jiný zážitek, voní.“    
matka 8letého chlapce z 3. třídy, Liberec

-7 -7

+18-7

-3 +6

+16

+15

+10

+8

+22

+2

+3

+14

+10

+6

+3

+22 +21 +39

+13+/-0

U vybraných kapitol je vyznačena změna oproti roku 2017 v % (nárůst, úbytek, stejná hodnota). -7 +/-0+8



Průměrný počet přečtených 
knih v uplynulém roce

Top 3 názory na čtení knih (%)
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70 %

15–19 let

38 %

6–8 let

38 %

 9–14 let

Co si   
o čtení knih 

myslí děti 

6–8 let?

61 %  Číst knihy je zábavné

48 %  Čtení je důležité pro vzdělání

41 %  Číst knihy mě nutí hlavně rodiče

Vztah ke čtení
6–8 let 9–14 let 15–19 let

Jaké jsou nejoblíbenější žánry chlapců a dívek? *Výběr a způsob získávání knih

Knižní tituly, které děti/mládež 
v poslední době nejvíce zaujaly

Podíl čtenářů, kteří čtou 
knihy několikrát týdně

Kde děti nejčastěji knihy 
získávají? Top 4 zdroje

Podíl těch, kteří pořídili v uplynulém 
školním roce knihu na internetu
Odpověděly: Nákupem tištěné nebo elektronické 
knihy v e-shopech / Stahováním elektronických knih / 
Půjčením elektronických knih přes knihovnu

Podle obrázků 
na titulu nebo v knize

24 %

Z domácí 
knihovny

73 %

Z domácí 
knihovny

60 %

Z domácí 
knihovny

49 %

Knihu/y  
jsem dostal/a 

jako dárek

70 %

Knihu/y  
jsem dostal/a 

jako dárek

60 %

Knihu/y  
jsem dostal/a 

jako dárek

40 %

Nákup 
tištěné knihy 
na internetu

32 %

Nákup  
tištěné knihy 
na internetu

29 %

Nákup  
tištěné knihy 
na internetu

39 %

Půjčení 
tištěných knih 

v knihovně

24 %

Půjčení 
od kamarádů, 

rodiny atd.

29 %

Půjčení  
od kamarádů,  

rodiny atd.

38 %

Podle žánru

34 %
Ze seznamu povinné 

četby do školy

17 %
Doporučení 

kamarádů

11 %

Jakým způsobem si děti nejčastěji vybírají knihy ke čtení? *

Honzíkova cesta, Harry Potter, 
Povídání o pejskovi a kočičce, 
Čtyřlístek, Deník malého 
poseroutky, Děti z Bullerbynu, 
Ledové království, Minecraft, 
Kouzelná třída

Deník malého poseroutky,  
Harry Potter, Prašina, 
Minecraft, Učeň, Gump, 
Malý princ, Mimoňky, 
Marvel, Drsňačka

Harry Potter, Zaklínač, 
1984, Petr a Lucie, Malý 
princ, obraz Doriana Graye, 
Krysař, Hobit, Selekce, 
Hvězdy nám nepřály, 
Hunger Games, Hana

15 % 12 % 14 %14 % 17 % 14 %

O přírodě 
a zvířatech

Příběhy o dětech  
a mládeži

DetektivkyPříběhy o dětech 
a mládeži

Fantasy,  
Sci-fi

15 % 22 % 15 %23 % 17 %

Komiksy Fantasy,  
sci-fi

O přírodě 
a zvířatech

Příběhy o dětech  
a mládeži

23 %

O lásce

31 % 28 % 33 %44 % 19 % 28 %

Pohádky ,  
pověsti

Komiksy

Dobrodružné

Fantasy,  
sci-fi

Pohádky ,  
pověsti

O přírodě 
a zvířatech

Fantasy,  
sci-fi

Detektivky

62 % 25 %43 %

Podle doporučení  
rodičů 

14 %

Podle žánru

19 %

Podle žánru
23 %

Podle doporučení  
rodičů

17 %7,36 8,91

chlapci 
6–8 let

chlapci 
9–14 let

chlapci 
15–18 let

dívky 
6–8 let

dívky 
9–14 let

dívky 
15–18 let

Co si   
o čtení knih 

myslí děti 
9–14 let?

51 %  Čtení je důležité pro vzdělání

43 %  Číst knihy mě nutí hlavně rodiče

42 %  Číst knihy je zábavné

Co si o čtení 
knih myslí  
mládež 
15–19 let?

78 %  Čtení je důležité pro vzdělání

55 %  Číst knihy je zábavné

49 %  Čtení knih je důležité pro můj další život

„Ze zadní strany knihy rychle zjistím, o čem 
to bude, a pak se rozhodnu, jestli ji chci číst.“ 

dívka, 11 let, prima 8letého gymnázia

Základ: Celý vzorek

Základ: Celý vzorek

Základ: Celý vzorek

* První zmiňovaný způsob, Základ: Děti, které čtou knihy alespoň jednou za čtvrt roku

* První vybraný žánr, Základ: Děti, které čtou knihy alespoň jednou za čtvrt roku

Základ: Děti, které čtou knihy alespoň jednou za čtvrt roku

Vliv pandemie 
na čtenářství  
dětí a mládeže

Dítě mělo na čtení 
a prohlížení knih více 

času než v běžném  
školním roce

34 %

Věnovali jsme hodně 
času trénování 

čtenářských doved-
ností ze školy

31 % 47 %

38 %

Distanční výuka  
dítě příliš nemo-
tivovala ke čte- 

ní knih

24 %

17 %
19 %

Četl/a  
jsem častěji

15 %
8 %

Četl/a jsem  
méně často

10 %10 %

Nevím, zda mé 
čtení pandemie 

ovlivnila
Četl/a jsem  
stejně často

Četl/a jsem  
stejně často

„Čtení mě baví, protože 
mi to jde, jsem mezi třemi 
nejlepšími čtenáři ve třídě.“ 
dívka, 8 let, 2. třída, Keřkov

„Ano, baví mě číst, ale 
víc mě baví pustit si 
video. Čtu tak středně.“  
chlapec, 8 let, 2. třída, 

„Když je dobrý film, tak si pak 
někdy přečtu i knihu, je v ní 
i něco navíc, co ve filmu nebylo.“    
chlapec, 16 let, 1. ročník SŠ, Havířov

„Baví mě obecně knihy o zvířatech a teď, jak se 
věnuji jezdectví, tak si o tom i čtu.“ 

dívka, 14 let, 8. třída, Lhota

Doporučení 
kamarádů

12 %

6–8 let

9–14 let

15–19 let

-6

0,3 0,04

-12

-3

-2 -2

-4

+2

+1

+11

+8

+6

+/-0


