
PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1: Kompletní dotazník 

1.) Jste Čech/Češka? 

a. Ano 

b. Ne 

2.) V jaké době (z nabízených) jste se narodil/a? 

a. Do roku 1985 včetně 

b. Mezi lety 1986 až 1995 (včetně krajních let) 

c. V roce 1996 nebo později 

3.) Jste muž, nebo žena? 

a. Muž 

b. Žena 

4.) Jaké je Vaše dosud nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní škola 

b. Střední škola 

c. Střední škola s maturitou 

d. Vysoká škola 

5.) Jaké knihy čtete NEJČASTĚJI? 

a. Beletrii (romány, povídky, básně...) 

b. Odborné (učebnice, encyklopedie, kuchařky, o osobním rozvoji...) 

6.) Jaké jsou Vaše oblíbené literární žánry? 

a. Biografie (životopisy) 

b. Cestopisy 

c. Detektivky 

d. Dětská literatura 

e. Divadelní hry 

f. Dobrodružná beletrie 

g. Fantasy 

h. Filozofické 

i. Historické romány 

j. Horory 

k. Humoristická beletrie 

l. Komiksy 

m. Literatura faktu 

n. Literatura pro ženy 

o. Odborná literatura 

p. Poezie (básně) 

q. Pohádky 

r. Psychologická beletrie 

s. Science fiction 

t. Ostatní beletrie 

u. Thrillery 

v. Vlastní odpověď 

7.) Jací/jaké jsou Vaši oblíbení autoři/autorky? (čeští i zahraniční, napište ideálně 

alespoň tři) 



a. Vlastní odpověď 

8.) Za jakých okolností nejčastěji čtete? 

a. Při jídle (snídaně, oběd, večeře) 

b. Cestou do práce/z práce 

c. Večer/ráno v posteli 

d. Když mám v průběhu dne chvíli volného času 

e. V práci 

f. Celý den 

g. Vlastní odpověď 

9.) Přibližně kolik knih si za rok koupíte? 

a. 0 až 5 

b. 6 až 10 

c. 11 až 20 

d. Více než 20 

10.) Přibližně kolik knih si za rok půjčíte? 

a. 0 až 5 

b. 6 až 10 

c. 11 až 20 

d. Více než 20 

11.) Čtete spíše knihy od českých, nebo zahraničních autorů? 

a. Výhradně od českých autorů. 

b. Více od českých autorů. 

c. Přibližně stejně. 

d. Spíše od zahraničních autorů. 

e. Výhradně od zahraničních autorů. 

12.) Jakou formu knih NEJČASTĚJI volíte? 

a. Tištěné knihy 

b. Elektronické knihy 

c. Audioknihy 

d. Nečtu nic 

13.) Proč zrovna tuto formu knih? 

a. Vlastní odpověď 

14.) Myslíte, že tištěné knihy mají větší hodnotu než elektronická média? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

15.) (V případě odpovědi „Ano“) Uveďte prosím důvod, proč si to myslíte. 

a. Má historicky větší význam. 

b. Tištěné knihy nešíří tolik nepravdivých informací. 

c. Knihy obsahují více informací. 

d. Vlastní odpověď 

16.) (V případě odpovědi „Ne“) Uveďte prosím důvod, proč si to myslíte. 

a. Tištěné knihy neobsahují aktuální (a tudíž pro současnost nejdůležitější) 

informace. 

b. Elektronická média dokážou předat stejné množství informací snadnější formou 

(např. poslechem). 

c. Vlastní odpověď 

17.) Jakými komunikačními kanály se o knihách, které si později koupíte nebo 

půjčíte, dozvídáte? 
a. Média (noviny, časopisy, rozhlas, televize, zpravodajské servery) 



b. Reklama (billboardy, plakáty, bannery, internetová inzerce apod.). 

c. Zájmové stránky/skupiny na sociálních sítích. 

d. Katalogy knihkupectví. 

e. Doporučení přátel/rodiny. 

f. Doporučení opinion leaderů (např. sami autoři, profesionálové z oboru a další) 

g. Vlastní odpověď 

18.) Čtěte kulturní rubriku deníku Mladá fronta DNES? 

a. Ano 

b. Ne 

19.) Jak jste spokojeni se zaměřením deníku na literaturu? Například vzhledem k 

počtu článků o knihách, žánrového záběru, erudovanosti recenzentů... 

a. Velmi spokojen/a. 

b. Spíše spokojen/a. 

c. Nevím. 

d. Spíše nespokojen/a. 

e. Velmi nespokojen/a. 

20.) Čtete kulturní rubriku deníku Právo? 

a. Ano 

b. Ne 

21.) Jak jste spokojeni se zaměřením deníku na literaturu? Například vzhledem k 

počtu článků o knihách, žánrového záběru, erudovanosti recenzentů... 

a. Velmi spokojen/a. 

b. Spíše spokojen/a. 

c. Nevím. 

d. Spíše nespokojen/a. 

e. Velmi nespokojen/a. 

22.) Proč čtete knihy? 

a. Pro zábavu 

b. Ze studijních/pracovních důvodů. 

c. Jsou v nich informace, které jinde neseženu. 

d. Knihy nečtu 

e. Vlastní odpověď 

23.) Jak vidíte budoucnost tištěných knih v České republice za 20 let? 

a. Jejich místo plně zastoupí elektronická média (např. internet). 

b. Počet pravidelných čtenářů knih se zvýší (např. z důvodu růstu obecné vzdělanosti 

obyvatel). 

c. Budou stejně oblíbené (co se prodejnosti týče) jako v současnosti. 

d. Počet pravidelných čtenářů tištěných knih poklesne, ale pořád budou 

všudypřítomným médiem. 

e. Elektronická média zaniknou (např. v důsledku masivní geomagnetické bouře na 

Slunci) a knihy se opět stanou dominantním médiem pro záznam informací. 

f. Vlastní odpověď 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: J. K. Rowlingová 

 

(Zdroj: Wikimedia Commons) 

 

Příloha č. 3: Stephen King 

 

(Zdroj: Wikimedia Commons) 



Příloha č. 4: Jo Nesbo 

 
(Zdroj: Wikimedia Commons) 

 

Příloha č. 5: Recenze v deníku Právo 

 


