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ABSTRAKT 

Cílem práce je identifikovat a analyzovat aktivity knihoven v oblasti občanského vzdělávání 

dospělých. Diplomová práce vymezuje oblast občanského vzdělávání dospělých a jeho vztah 

k zájmovému vzdělávání, neboť spolu úzce souvisí a do určité míry se překrývají, protože 

mezi nimi neexistuje přesně vymezená hranice. Rozpracovává role knihoven jako 

vzdělávacích institucí obecně, ale také jako institucí občanského vzdělávání dospělých. Dále 

nabízí přehled vybraných metod vzdělávacích aktivit pro dospělé, které se používají 

v prostředí knihoven. Představeny jsou zejména přednášky a besedy jako metody, které bývají 

zastoupeny nejčastěji. Součástí práce je i empirické šetření, které je provedeno formou 

rozhovorů se šesti pracovníky knihoven okresních měst Jihočeského kraje a jehož cílem je 

zjištění stavu občanského vzdělávání dospělých v jejich knihovnách. Jako poslední je 

obsaženo zhodnocení silných a slabých stránek občanského vzdělávání dospělých v prostředí 

knihoven v České republice pomocí analýzy SWOT, která se opírá o teoretické koncepty, 

existující výzkumy i vlastní empirické šetření.  
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ABSTRACT 

The aim of this work is to find and analyse library activity in the subject of adult civic 

education. Moreover, this thesis defines the area of adult civic education and its relation to 

hobby education. Subsequently, these two matters are closely related and to some extent 

overlap, and there is no precisely defined boundary between them. Furthermore, the role of 

libraries as educational institutions in general, as well as civic adult education institutions are 

expanded. Additionally, an overview of chosen adult educational activities that can be done in 

a library setting is also provided. Lectures and conversations, in particular, are highlighted as 

the most frequently featured methods. Similarly, an empirical study, performed in the form of 

interviews with six librarians from the district towns of the South Bohemian Region, is also 

part of the work, with the goal of determining the state of adult civic education in their 

libraries. The final project is a SWOT analysis of the strengths and limitations of adult civic 

education in the Czech Republic's library setting, which is based on theoretical concepts, 

existing research, and its own actual study.  
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0 ÚVOD 

Česká republika má jednu z nejhustších sítí knihoven na celém světě. Odvíjí se to od Zákona 

o veřejných knihovnách obecních z roku 1919, který nařídil každé obci vybudovat knihovnu. 

Knihovny tedy skýtají velký vzdělávací potenciál. V této práci se zaměřím na občanské 

vzdělávání dospělých právě v prostředí knihoven. Téma vnímám jako aktuální, neboť 

občanské vzdělávání je dle mého názoru důležitým nosníkem vzdělané, tolerantní, učící se 

a celkově vyspělé společnosti, a do prostředí knihoven zapadá.  

Knihovny jsou už ze své podstaty místy vzdělanosti. Mají dlouholetou tradici v rozvoji 

demokratické kultury, občanské osvěty i vzdělanosti a historicky jsou jednou z nejstarších 

vzdělávacích institucí v naší zemi. Jsou vystavěny na principech demokracie a respektování 

odlišností a názorů druhých. Potkává se v nich komunita občanů od dětského věku až po 

seniory, nabízejí vhodný prostor k debatování, vzájemnému poznávání i celoživotnímu 

neformálnímu vzdělávání a informálnímu učení. Jsou proto ideálním místem pro občanské 

vzdělávání dospělých. Tato práce si tedy klade za cíl identifikovat a analyzovat potenciál 

aktivit knihoven a jejich možné vyhlídky v oblasti občanského vzdělávání dospělých. 

První kapitola se věnuje vymezení občanského vzdělávání dospělých. Občanské vzdělávání 

dospělých není v České republice dostatečně zmapované a teoreticky podchycené, a může být 

tak problematické nabízet jeho určitý přesný popis a vymezení oblasti. Kapitola následně 

propojuje oblast občanského vzdělávání s oblastí zájmového vzdělávání, protože obě spadají 

do neformálního vzdělávání a učení dospělých a mají některé shodné (i odlišné) rysy.  

Ve druhé kapitole se věnuji rolím knihoven jako vzdělávacích institucí. Pojetí českých 

knihoven jakožto center vzdělávání, kultury nebo komunity se v dnešní době dostává stále 

více do popředí. Ač není vzdělávání primárním úkolem činností knihoven, každoročně se 

v nich koná mnoho kulturních a vzdělávacích akcí. Pozice knihoven se nicméně odvíjí od 

velikosti obce a dalších faktorů. S tím souvisí silné a slabé stránky knihoven jako 

vzdělávacích institucí, které v kapitole také shrnu.  

Třetí kapitola zhodnotí roli knihoven jako center občanského vzdělávání dospělých. Již jsem 

zmínila, že české knihovny mají velký potenciál k občanskému vzdělávání (nejenom) 

dospělých. V této kapitole se proto podívám na jejich pozici jakožto center občanské 

společnosti. Obsáhnut je i předpokládaný zájem potenciálních účastníků o aktivity zaměřené 

na občanská témata.  
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Čtvrtá kapitola popíše nejčastější metody používané v prostředí českých knihoven, a sice 

přednášku a besedu, ale i ostatní metody. Přinese také téma online vzdělávání, které se 

v poslední době stalo částečně dobrovolným a částečně vynuceným trendem.  

V páté kapitole práce nabídne vhled do činností knihoven šesti okresních měst Jihočeského 

kraje, s jejichž pracovníky byly v empirickém šetření vedeny rozhovory o vzdělávacích 

aktivitách. Jihočeský kraj byl vybrán z toho důvodu, že se jedná o můj rodný kraj. Cílem 

empirického šetření je identifikace vzdělávacích aktivit jihočeských knihoven v oblasti 

občanského vzdělávání dospělých s důrazem na otázku, jak knihovny chápou své možnosti 

a odpovědnost v dané oblasti. 

V poslední kapitole je obsaženo zhodnocení silných a slabých stránek občanského vzdělávání 

dospělých v prostředí knihoven v České republice pomocí tzv. analýzy SWOT, která se opírá 

o teoretické koncepty, existující výzkumy i vlastní empirické šetření.  

Jedním z hlavních východisek této práce je Koncepce rozvoje knihoven v České republice na 

léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 (2020), dokument, jenž obsahuje vizi a strategické 

cíle rozvoje knihoven. Dále se diplomová práce častokrát odkazuje na Občanské vzdělávání 

v knihovnách (2012), analýzu, která zkoumá vzdělávací priority návštěvníků knihoven 

v jednotlivých oblastech občanského vzdělávání. Práce hodně čerpá i z analytické zprávy 

Výzkum priorit v oblastech občanského vzdělávání (2012), která naopak mapuje pohled 

knihovníků a informačních pracovníků a jejich představy zájmu veřejnosti o předložená 

témata občanského vzdělávání. Také se práce inspiruje Analýzou občanského vzdělávání 

dospělých (2010), která svým názvem vypovídá o obsahu, a sice o komplexním zmapování 

občanského vzdělávání dospělých v ČR. 

Diplomová práce se dotýká i velmi aktuální tématiky, a sice covidu nebo okrajově také 

válečné krize na východě Evropy. I tyto současné události lze totiž hodnotit pohledem 

občanského vzdělávání dospělých.   
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1 OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

1.1 Specifikace občanského vzdělávání dospělých 

V České republice neexistuje jednotný teoretický ani politický koncept občanského 

vzdělávání dospělých, také proto může být definování tohoto pojmu poněkud problematické. 

Chybí kvalitní empirická data, s jejichž pomocí by se občanské vzdělávání v ČR dalo 

zmapovat. V odborných i politických debatách se lze setkat s různými pojetími a chápáními 

edukačních aktivit zaměřených na občana. Stejně tak jako v ČR je často odlišně chápáno 

občanské vzdělávání i napříč jinými evropskými zeměmi. Občanské vzdělávání (nejen 

dospělých) totiž odráží kultury a jinakosti zemí, ve kterých vzdělávání probíhá. Každá země 

má tedy k občanským aktivitám jiný přístup, který vychází z jejích tradic, historie, 

mezinárodního kontextu, systému vzdělávání, role státu apod. (Kopecký, 2010a, s. 1, 2; 

SDRUK, 2021, s. 25). Nelze proto systematicky pojmout občanské vzdělávání dospělých 

v Evropě. Dlouhodobě se ale rozvíjí komparativní andragogika, která srovnává přístupy 

a politiky vzdělávání dospělých v jednotlivých státech (Kopecký, 2010b, s. 99).  

V České republice se občanské vzdělávání společně s dalším profesním a zájmovým 

vzděláváním řadí mezi aktivity celoživotního neformálního vzdělávání a učení v období 

dospělosti. Učení je chápáno jako celoživotní proces, který nabývá různé formy, přičemž 

všechny si zasluhují adekvátní pozornost (Průcha, Veteška, 2014, s. 60, 61). 

Občanské vzdělávání zdokonaluje klíčové kompetence, které jsou potřebné pro uplatnění 

v osobním, pracovním, občanském i společenském životě dospělého. Zahrnuje veškeré 

vzdělávací činnosti zaměřené na formování práv a povinností občana, pomáhá mu ke snazší 

adaptaci na měnící se sociální a politické nebo jiné podmínky, vede k lepší socializaci jedince 

a může dotvářet i jeho hodnoty. Občanské vzdělávání dospělých zahrnuje různé oblasti, např. 

právní, etickou, ekologickou, zdravotnickou, filozofickou, náboženskou či politickou 

(ideologickou). Hlavním cílem občanského vzdělávání je podpora kompetence aktivního 

občanství. Občanství je spojeno se členstvím ve společnosti, důležitým motivem občanského 

vzdělávání dospělých je proto občan, který je schopen samostatného a zodpovědného 

rozhodování, umí formulovat i obhajovat své názory v sociálním prostředí, orientuje se ve 

společenském i politickém světě a podílí se na veřejném životě (Kopecký, 2010a, s. 2, 7, 8; 

Dvořáková, Šerák, 2016, s. 116).  
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Pokud budeme brát občanské vzdělávání jako jeden z možných spojovacích článků mezi 

jednotlivcem, komunitou a státem, je potřebnost této oblasti vzdělávání dospělých velmi 

zřetelná. Kvalita zmíněného vztahu je na jedné straně určována vnitřní motivací každého 

občana zajímat se o svět kolem sebe i o druhé, na druhé straně musí být občan vybaven 

potřebnými znalostmi a dovednostmi získanými prostřednictvím vzdělávání a učení. Jak 

vnitřní předpoklady, tak vzdělávání a učení se musí celoživotně rozvíjet (Protivínský, Čáp, 

2012, s. 4). Podobně se k tomu vyjadřuje i zpráva UNESCO (2015), která občanské 

vzdělávání rozděluje na tři koncepce podle kýžených výsledků, přičemž každá koncepce 

označuje oblast učení, na kterou se nejvíce zaměřuje (UNESCO, 2015, s. 14, 15):  

▪ Kognitivně zaměřená koncepce – jde o porozumění a kritické přemýšlení 

o globálních, národních a místních problémech a rovněž o osvojení si znalostí 

o vzájemné provázanosti všech problémů. Tématy občanského vzdělávání, která se 

tohoto konceptu dotýkají, jsou např. lidská práva, rovnost pohlaví či globální 

odpovědnost a solidarita. 

▪ Socio-emocionálně zaměřená koncepce – výsledkem této koncepce vzdělávání je 

pocit sounáležitosti se společností, jde o sdílení hodnot, empatii, sociální 

odpovědnost, solidaritu a respekt k odlišnostem druhých. Proto se témata spojená 

s tímto konceptem týkají (ne)násilí, lidských rozmanitostí nebo udržitelného rozvoje. 

▪ Koncepce zaměřená na chování – vzdělání jako životní styl pro soustavný rozvoj 

občana, jenž efektivně a zodpovědně jedná ve společnosti. 

V současné době je tedy potřeba brát občanské vzdělávání a občanství jako také i z širšího 

rámce než pouze z toho zaměřeného na stát a jeho otázky. Objevuje se téma lokálních, 

regionálních a transnacionálních pohledů na občanství. Některé problémy lze totiž 

v současnosti řešit pouze na nadnárodní úrovni. Stejně tak rozšíření o lokální nebo regionální 

sféry občanství vychází z potřeb dnešní doby, která je zaměřena na princip subsidiarity. 

Občanství by tedy nemělo končit hranicemi státu, ale spíše vycházet z hesla: „Mysli globálně, 

jednej lokálně.“ (Smékal a kol., 2010, s. 18)   

Pokud se vrátím k otázce systematizace občanského vzdělávání dospělých na evropské 

úrovni, navrhuje Kopecký (2010b, s. 103–107) její tři možné způsoby. Jde o vybrané formy 

praxe občanského vzdělávání, vzdělávací politiky a výzkumu.  
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▪ Praxe – Ač je občanské vzdělávání dospělých v jednotlivých evropských zemích 

odlišné, existují i společné rysy a procesy. Mezi tyto společné jevy se mohou zařadit 

např. podoba národního státu, problematika rovného přístupu mužů a žen, pozice 

menšin, agenda lidských práv nebo otázky životního prostředí. 

▪ Vzdělávací politika – Do vzdělávací politiky EU se může započítat řada dokumentů, 

programů mezinárodní spolupráce, odborných analýz nebo empirických šetření. Jejich 

společným znakem jsou snahy o zmapování a podpoření občanského vzdělávání 

dospělých v Unii.  

▪ Andragogický výzkum – Další možností systematizace chápání občanského 

vzdělávání dospělých je vědecká expertíza. Výzkumy se snaží poznávat a vysvětlovat 

realitu. Andragogický výzkum souvisí jak s oblastí praxe, tak s oblastí vzdělávací 

politiky (Kopecký, 2010b, s. 103–107).    

Občanské vzdělávání je záležitostí celospolečenského významu, a proto by jej v určité míře 

měl podporovat a garantovat stát. Problémem může být, jak zajistit, aby tato oblast vzdělávání 

byla nadstranická a aby nepodléhala politickým vlivům. Základní principy občanského 

vzdělávání proto vychází z tzv. Beutelsbašského konsensu z roku 1976 a jsou jimi: zákaz 

indoktrinace, podpora kritického myšlení a vyváženost, tzn., že na kontroverzní témata má být 

nahlíženo z různých úhlů pohledů (Štěrba a kol., nedatováno, s. 5).  

V České republice není pro tuto oblast vzdělávání dospělých na státní úrovni vytvořen žádný 

rámec. Od roku 2014 sice panují snahy o tvorbu dokumentu Koncepce občanského vzdělávání 

v České republice, na jejichž základě proběhlo v roce 2018 setkání subjektů zainteresovaných 

v tématu a vznikl Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České 

republice (Vláda ČR, 2018), avšak výsledná Koncepce zatím chybí, neboť nedošlo ke shodě 

na podobě dokumentu. Zatím tak nejsou pro tuto oblasti určeny žádné prostředky ze státního 

rozpočtu. Ze strany státu se objevuje spíše tendence přenechat tuto oblast vzdělávání 

občanskému sektoru, což se ale může jevit jako problematické. Občanský sektor částečně 

pokrývá vzdělávací aktivity v této oblasti, ale ty se potýkají s nesystematičností 

a neudržitelností. Bez státní podpory (finanční, koncepční, systémové) se vzdělávací aktivity 

štěpí spíše do příležitostných a krátkodobých projektů, které sice mají velký potenciál a je za 

nimi spousta odborné práce, ale které v krátkém čase skončí. Autoři proto z hlediska 
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koncepce doporučují zkombinovat inspiraci ze zahraničních zdrojů s místními zkušenostmi 

a realitou (Čáp, Matějka a Protivínský, nedatováno, s. 11, 14, 17).  

Občanské vzdělávání je zaměřené na všechny věkové skupiny a obsahuje mnoho témat, která 

jsou v této oblasti vzdělávání relevantní. Mezi tradiční oblasti občanského vzdělávání 

dospělých patří aktuální politické otázky, zásady demokracie, náboženské i etnické otázky 

a rasismus, rozšiřování právního vědomí či výchova k rodičovství. S moderní dobou 

přicházejí nová témata, která se mohou v občanském vzdělávání dospělých objevovat. Jedná 

se např. o environmentalistiku, globalizaci a multikulturalismus, mediální a IT gramotnost, 

zdravý životní styl, problematiku zaměstnatelnosti a práce či etiku (Protivínský, Čáp, 2012, 

s. 5). Od vzdělávacích příležitostí pro aktivní občanství se očekává, že umožní dospělým 

aktivně se zapojit do řešení sociálních problémů, jako je „chudoba, gender, mezigenerační 

solidarita, sociální mobilita, spravedlnost, rovnost, vyloučení, násilí, nezaměstnanost, ochrana 

životního prostředí a změna klimatu“ (UNESCO, 2019, s. 12). Jak již bylo řečeno, 

u občanského vzdělávání je problematická jeho nejasná hranice, nemusí tedy být vždy jasné, 

co považujeme za aktivity občanského vzdělávání, a co nikoli. Do jisté míry se mohou 

občanské edukační aktivity prolínat se zájmovým i dalším profesním vzděláváním, což bude 

podrobněji rozpracováno v další podkapitole (Smékal a kol., 2010, s. 14, 15).  

Čáp, Matějka a Protivínský (nedatováno, s. 9) vymezují čtyři oblasti občanského vzdělávání 

dospělých v České republice: 

▪ Organizace a aktivity zaměřené na občanské vzdělávání dospělých – komunitní 

aktivity, osvětové akce, vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj jedince v občanské 

společnosti.  

▪ Zájmové vzdělávání s přesahem do občanského vzdělávání – zájmové aktivity jsou 

obvykle zpřístupněny pro širokou veřejnost a zahrnují většinou nahodilý výběr témat. 

Výhodou je větší zájem ze strany dospělých, nevýhodou naopak je jejich 

nesystematičnost. Jedná se například o vzdělávací akce pořádané veřejnými 

knihovnami. 

▪ Profesní vzdělávání s přesahem do občanského vzdělávání – zahrnuje zpravidla jen 

malou část občanských aktivit, např. kurzy soft skills.   
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▪ Vzdělávání v rámci státní správy – jednotlivé instituce se obyčejně zaměřují pouze na 

oblast své působnosti. Například Ministerstvo financí podporuje kurzy zaměřené na 

finanční gramotnost, Ministerstvo životního prostředí realizuje environmentální 

vzdělávání apod.  

Z daného rozdělení můžeme vidět, že pro většinu vzdělávacích aktivit není občanské 

vzdělávání primárním cílem. Díky svému velkému přesahu je občanské vzdělávání většinou 

součástí spíše jiných oblastí vzdělávání dospělých (Čáp, Matějka a Protivínský, nedatováno, 

s. 9, 10).  

S nejasností hranic aktivit občanského vzdělávání je spojena i poměrně málo zažitá 

terminologie ve společnosti, resp. v odborném i politickém slovníku. V českém prostředí se 

běžně stále používá termín občanská výchova, který však zastřešuje spíše formální vzdělávací 

aktivity pro děti a mládež. Naopak termín politická výchova (vzdělávání) se dříve používal 

jako označení neformálních vzdělávacích aktivit pro občany, kteří se zajímali o oblast 

demokracie a politiky. Tento pojem je však vlivem období normalizace brán poměrně 

pejorativně a dnes už se příliš nepoužívá. V zahraničí se můžeme setkat s pojmy jako civic 

education, citizenship education nebo political education (konkrétně se tento pojem týká 

hlavně německy mluvících zemí). Stejně tak se v poslední době objevují různé termíny 

odkazující na aktivní občanství – např. democratic citizenship (demokratické občanství), 

critical citizenship (kritické občanství) nebo global citizenship (globální občanství) – 

v závislosti na konkrétních vzdělávacích programech a jejich záměrech a přístupech. Ač je 

terminologie v této oblasti vzdělávání dospělých stále pro mnohé nejasná, obsahově je 

občanské vzdělávání dospělých přítomné již v antické době. Dříve byla účast na politickém 

dění brána jako nutnost pro každého občana a byla důležitým prvkem demokracie tehdejší 

doby (Dvořáková, Šerák, 2016, s. 117; UNESCO, 2019, s. 9).  

 

1.1.1 Aktivní občanství  

Hlavním záměrem občanského vzdělávání je podpora kompetence aktivního občanství. 

Podpora občanství v rámci celoživotního učení je významnou deklarovanou prioritou EU, 

která je rozebírána v nejrůznějších politických dokumentech a zprávách. Téma aktivního 

občanství se ale na unijní úrovni řeší spíše jen v obecné rovině. To je dáno tím, že aktivní 

občanství je v pojetí EU spíše neurčitý a obsahově skromný koncept. V dokumentech je raději 
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kladen důraz na sociální a ekonomickou politiku EU s důrazem na zodpovědnost jedinců za 

řešení svých problémů než na aktivní občanství (Kopecký, 2010b, s. 105, 106; Kopecký, 

2010a, s. 22).  

Rada Evropy oproti tomu koncipuje občanské vzdělávání jako vzdělávání k demokratickému 

občanství a k lidským právům. Vydala dokument Charta Rady Evropy o výchově 

k demokratickému občanství a výchově k lidským právům (2010), kterým zahájila iniciativu 

k tomuto vzdělávání. Cílem Charty je zvýšit povědomí občanů demokratických společností 

o jejich právech a povinnostech. Podle tohoto dokumentu pomáhá vzdělávání proti projevům 

rasismu, xenofobie, násilí, extrémismu, diskriminace nebo nesnášenlivosti a přispívá 

k soudržnosti a spravedlnosti. Je kladen důraz na to, aby výsledkem takového vzdělávání bylo 

odpovídající aktivní jednání ve společnosti, nikoli jen pouhé znalosti (Rada Evropy, 2010, 

s. 15, 26). 

Rada Evropy pracuje v dokumentu (2010) s pojmy výchova k občanství a výchova k lidským 

právům. Jsou to vzájemně propojené a doplňující se oblasti, které se však liší zaměřením 

a rozsahem. Výchova k občanství odkazuje spíše k právům a povinnostem jedince a jeho 

aktivní účasti v občanské, politické, sociální, právní, ekonomické a kulturní společnosti. 

Oproti tomu výchova k lidským právům se zabývá širší sférou ve vztahu ke všem aspektům 

lidského života (Rada Evropy, 2010, s. 8).  

Státy by při tvorbě své politiky, legislativy a praxe měly poskytnout každému svému občanu 

příležitost k demokratickému občanství a výchově k lidským právům. Jedná se o učení 

celoživotního charakteru, proto zahrnuje celou řadu zainteresovaných subjektů, např. škol, 

rodičů, médií, politiků, nevládních organizací a také rozličných vzdělávacích institucí (kam 

bychom mohli zařadit knihovny). Mezi těmito subjekty, které mají vliv na vzdělávání, by 

mělo fungovat partnerství a spolupráce na státní, regionální i místní úrovni, aby se lépe 

projevil daný přínos. To platí i o mezinárodní spolupráci (Rada Evropy, 2010, s. 8–10). 

Dokument vznikl jako důsledek rozsáhlých konzultací. Obsahuje cíle, zásady, definice, 

doporučení a návrhy na zlepšení, vše nezávazného charakteru. Přesto myslím, že se jedná 

o významný dokument v oblasti občanského vzdělávání dospělých na evropské úrovni a může 

sloužit jako východisko pro všechny členské státy, které může podnítit a nasměrovat k jednání 

v oblasti aktivního občanství.  
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Mezi konkrétní ukazující kompetence aktivního občanství se řadí: využití voličského práva, 

zájem o politické dění a zapojení se do výkonu politických stran, dobrovolnická činnost, 

organizování aktivit pro komunitu, účast ve veřejných debatách či nenásilné formy protestu 

(De Weerd, Gemmeke, Rigter a van Rij, 2005, s. 3). Podle dvojice autorů Barton a Ho (2022) 

je klíčovým základem jednání aktivního občana zapojení do činností veřejného zájmu – např. 

do řešení chudoby, násilí, diskriminace či klimatických změn. Občanské vzdělávání by mělo 

mířit na rozvíjení hodnot, charakteru a mezilidského chování (Barton, Ho, 2022, s. 3). Na to 

navážu s tvrzením Manifestu pro vzdělávání dospělých ve 21. století (EAEA, 2019), že 

občanské vzdělávání buduje pocit sounáležitosti a odpovědnosti s evropskými principy. 

Participativní demokracie je totiž možná pouze za účasti široké veřejnosti a kritického 

zhodnocení důležitých otázek všemi zúčastněnými stranami (EAEA, 2019, nestránkováno).  

Smékal a kolektiv v Analýze občanského vzdělávání dospělých (2010) píšou o tzv. 

indikátorech aktivního vzdělávání. Mezi tyto indikátory patří znalosti, dovednosti, postoje 

a hodnoty spojené s občanstvím a občanským vzděláváním. Buď je člověk má již osvojené, 

nebo je může získat právě prostřednictvím občanského vzdělávání. Do ukazatelů znalostí patří 

znalost pozadí – politických konceptů, systémů a filozofií/ideologií nebo významných 

historických milníků, jde o pochopení ideologických základů společnosti; faktická znalost – 

týká se aktuálních událostí; a funkční znalost – vychází ze znalosti toho, k čemu mají lidé 

oprávnění a na co mají nárok. Do postojů můžeme zařadit politickou účinnost – přesvědčení 

jedince, že může ovlivnit politické rozhodnutí a procesy. Důvěra v politiku – označuje 

důvěryhodnost politických institucí nebo představitelů a také médií. Zájem o politiku – 

vychází ze zájmu jedince o politické události a z jeho času stráveného nad politickými 

debatami. Mezi hodnoty aktivního občanství řadí autoři toleranci, nenásilí, respektování 

právního systému a respektování lidských práv. Mezi dovednosti aktivního občana by měly 

patřit dovednost kritického čtení a naslouchání, debatní dovednosti a dovednosti psaní, 

empatie a sociální dovednosti (Smékal a kol., 2010, s. 21–23). Dle mého názoru se autoři 

zaměřují pouze na úzce chápaná politická témata občanského vzdělávání, přitom v současné 

době se objevuje více oblastí občanských aktivit.  

Zajímavý je názor, že k aktivnímu občanství patří i porozumění digitalizaci, která je v dnešní 

době příležitostí, výzvou i dopadem na trh práce a vzdělávání a učení. V současnosti totiž 

platí, že pokud chce jedinec dobře plnit svou roli ve společnosti, musí mít dostatečnou úroveň 

digitálních kompetencí (EAEA, 2019, nestránkováno). Podle EAEA (2019) dále platí, že 

43 % dospělé populace v Evropské unii nemá základní digitální dovednosti. Z toho ale 
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vyplývá, že existuje vysoké procento dospělých, kteří čelí sociálnímu vyloučení. Je proto 

nutné zajistit, aby měli všichni dospělí přístup ke vzdělávání digitálních dovedností na 

základní a střední úrovni (EAEA, 2019, nestránkováno).  

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (MŠMT, 2020) přidává k občanskému 

vzdělávání ještě pojem vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Podle této Strategie občanské 

vzdělávání vybavuje občana kompetencemi, které jsou potřebné pro život v demokracii. Jedná 

se například o prosazování demokratických postojů a hodnot, ochranu lidských práv, kritické 

myšlení, zájem o veřejné věci a vzájemný respekt a toleranci. Vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj se pak zaměřuje na otázky spojené se životním prostředím a sociálně odpovědným 

jednáním. Cílem vzdělávání je pochopení vzájemné propojenosti environmentálních, 

sociálních, politických, ekonomických, právních a mediálních hledisek rozvoje současné 

demokratické společnosti jak na národní úrovni, tak celosvětově. K udržitelnému rozvoji patří 

například znalosti a dovednosti o změnách klimatu, lidských právech, genderu, kulturní 

rozmanitosti nebo nenásilném projevu (MŠMT, 2020, s. 32, 33).   

O udržitelnosti se zmiňuje i Manifest (EAEA, 2019), jenž tento pojem spojuje 

s ekonomickými, sociálními a environmentálními rozměry. Občanské vzdělávání dospělých 

nabízí prostor k diskuzi a kreativitě v rozvoji nového životního stylu, nových projektů 

a nových přístupů, které jsou pro udržitelnost a udržitelný rozvoj nezbytné (EAEA, 2019, 

nestránkováno).  

Jak již bylo zmíněno, cílem občanského vzdělávání by v ideálním případě měl být aktivní 

občan. Výsledky studie Ünal a Kaygin (2020) dokazují, že se dospělí v EU často vyhýbají 

odpovědnosti za převzetí role při řešení různých sociálních, a zejména politických problémů. 

V západoevropských zemích se mnoho dospělých domnívá, že sociální problémy nejsou často 

brány v potaz v politických debatách, což v lidech vyvolává pocit odcizení od politiky, a tím 

i od cílů občanského vzdělávání. Dospělí spíše sledují dění, než občansky jednají (Ünal, 

Kaygin, 2020, s. 14).    

Právě těmto negativním dopadům lokálních i globálních změn (nedůvěra v politický, případně 

demokratický systém, neúčast na volbách, skepse vůči státním institucím…) může předcházet 

rozvoj aktivního občanství, které může například podporovat svobodné kritické myšlení v boji 

proti manipulaci nebo populismu. Kritické myšlení je dále důležité proto, aby se občané uměli 

poučit z nejdůležitějších evropských otázek, které se týkají narůstající radikalizace, sociální 
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nerovnosti nebo migrace. Kvůli těmto otázkám je potřeba posílit demokratické postoje, 

toleranci a respekt (EAEA, 2019, nestránkováno). Stabilita demokracie totiž vychází jak 

z fungujících institucí, tak z občanů, kteří se veřejně angažují v její prospěch (Linek, Císař, 

Petrúšek a Vráblíková, 2017, s. 8). Občanské vzdělávání může také fungovat jako určitá 

prevence proti sociálně-patologickým jevům a zároveň přispívat k ekonomicko-sociálnímu 

rozvoji společnosti (Čáp, Matějka a Protivínský, nedatováno, s. 5, 6).  

 

1.1.2 Participace na občanském vzdělávání dospělých  

Bernard (2007) rozděluje participaci na dvě oblasti. Prvním typem je politická participace, 

která vykazuje přímou účast občanů na procesech vládnutí na komunální, regionální 

i celostátní úrovni. Jedná se například o volební účast nebo participaci na formování veřejné 

politiky. Druhým a širším typem je tzv. občanská participace, která vyjadřuje aktivity, při 

nichž se občané účastní veřejného života. Tato širší participace se týká jakéhokoliv zapojení 

občanů do společnosti, nemusí se týkat pouze politických procesů a vládnutí. Jedná se 

například o vytváření občanských sdružení pro volnočasové aktivity nebo dobrovolnickou 

činnost. Avšak ani u této oblasti participace většinou nejde od politiky úplně odhlédnout, 

neboť i tyto aktivity mívají politickou dimenzi a mají nepřímý vliv na politickou situaci 

(Bernard, 2007, s. 28).   

Je důležité poznamenat, že participace/účast na občanských aktivitách, tzv. občanská 

angažovanost, je aktivita, kterou jedinec vykonává zdarma ve svém volném čase a koná ji 

ve prospěch veřejnosti, obce, země nebo pro „obecné blaho“, ne tedy pro sebe, rodinu nebo 

přátele. Nejedná se tedy například o placenou práci v neziskových organizacích nebo studijní 

stáže (Matějka, Krajhanzl, Protivínský a Bakošová, 2015, s. 4).  

Podoby občanské angažovanosti shrnul Osoba (2017), který interpretoval data získaná v roce 

2014. Za indikátory občanské angažovanosti bylo zvoleno šest různých aktivit (Osoba, 2017, 

s. 19):  

▪ „účast na veřejném projednávání k některému z místních problémů;  

▪ účast na dobrovolné akci;  

▪ účast na finanční sbírce; 
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▪ podpis petice; 

▪ účast na demonstraci; 

▪ hlasování v místním referendu“.  

Výzkum zkoumal míru účasti respondentů na veřejných akcích za posledních pět let. Přes 

60 % (n = 1 327 ve věku 18–64 let) dotázaných se v posledních pěti letech zúčastnilo alespoň 

jedné z výše uvedených aktivit. Největší část respondentů (skoro 50 %) se zúčastnila nějaké 

veřejné finanční sbírky. Přibližně čtvrtina respondentů se pak zúčastnila veřejného 

projednávání problému na místní úrovni anebo podepsala petici. Jen asi pětina respondentů 

odpověděla kladně na účast na dobrovolné akci a jen 15 % odpovědělo, že hlasovalo 

v místním referendu. Nejméně respondentů (necelých 5 %) se zúčastnilo demonstrace. Z toho 

vyplývá, že Češi se spíše účastní časově méně náročných aktivit, které nevyžadují přílišnou 

osobní činorodost (Osoba, 2017, s. 19, 20, 27). Osoba ve svém článku poznamenal, že výběr 

indikátorů občanské angažovanosti je spíše omezený. Sám podobu výzkumu nemohl ovlivnit, 

protože se jednalo o data z datového archivu (Osoba, 2017, s. 26).  

Nicméně občanské angažovanosti se věnovali ještě například Matějka, Krajhanzl, Protivínský 

a Bakošová (2015), kteří občanskou angažovanost pojali z širokého hlediska. Mapovali 

občanskou angažovanost z pohledu tří dimenzí, a to konkrétně z pohledu formy aktivity 

(zahrnující 37 forem), obsahu aktivity (zahrnující 59 témat) a rozsahu aktivity (zahrnující 

šestibodovou škálu), čímž získali detailní informace o občanském chování občanů České 

republiky (Matějka, Krajhanzl, Protivínský a Bakošová, 2015, s. 4). Autoři se v něčem 

shodují se zjištěními Osoby (2017). Největší pozornosti Čechů se těší finanční příspěvky. 

Přispívání na různé finanční sbírky se tedy jeví jako nejběžnější forma občanské 

angažovanosti. Shodná či velmi podobná čísla obou zmíněných výzkumů občanské 

angažovanosti se dále týkala aktivit zaměřených na demonstrace nebo podpisy petic (Osoba, 

2017, s. 26; Matějka, Krajhanzl, Protivínský a Bakošová, 2015, s. 15).  

Míra participace se liší v závislosti na úrovni nejvyššího dosaženého vzdělání, neboť nejvíce 

angažovaní byli lidé s vysokoškolským vzděláním, naopak nejméně se do aktivit zapojovali 

lidé se základním a se středoškolským vzděláním bez maturity. Dále míra účasti závisí na 

typu ekonomické aktivity, ukazuje se, že méně se angažuje kategorie studentů a více se 

angažuje skupina osob v domácnosti nebo na mateřské dovolené. Také se participace odvíjí 

od socioekonomického statusu, přičemž významně se angažují příslušníci vyšší třídy, anebo 
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od velikosti místa bydliště, přičemž občané měst o velikosti 20 000–49 999 obyvatel se 

angažují více než občané měst o velikosti 50 000–99 000 obyvatel. Zároveň platí, že 

spokojenější obyvatelé jsou zároveň i ti aktivnější v angažovanosti na občanských aktivitách 

(Osoba, 2017, s. 19–21).   

Osoba (2017) podle mého názoru dobře shrnuje situaci participace na občanských aktivitách 

v České republice. Jak je vidět, Češi jsou poměrně angažovaní, 60 % se jich zúčastnilo 

alespoň jedné zmíněné občanské činnosti. To zhruba odpovídá míře volební účasti (ČSÚ, 

2021, nestránkováno). Otázkou ale zůstává, jak podpořit zhruba 40 % dospělé populace 

k participaci na občanském životě. Jednou z možností je občanské vzdělávání, které jim může 

pomoci předat potřebné znalosti, dovednosti, hodnoty a ovlivnit postoje k účastni na veřejném 

životě.  

Sociální i individuální benefity celoživotního liberálního vzdělávání dospělých popisuje 

studie BeLL (2014), která zkoumala vnímané přínosy účastníků v deseti evropských zemích, 

mj. i v České republice. Liberální vzdělávání dospělých se zaměřuje na rozvoj osobnosti 

jedince prostřednictvím všeobecného vzdělání a širokého rozhledu. Přístup je 

individualistický, pracuje s představou jedince, který je samostatný a má rozvinuté kritické 

myšlení. Snahou je podpora schopnosti občanů participovat na veřejném a politickém životě 

(Kopecký, 2010a, s. 19). Výzkum BeLL popisuje liberální vzdělávání jako neformální, 

neprofesní, dobrovolné a založené na tématech, která nesouvisí s výkonem práce (Manninen, 

Sgier, Fleige et al., 2014, s. 11).  

Výzkum zkoumal přínosy těm osobám, které se v posledních dvanácti měsících zúčastnily 

nějakého dalšího vzdělávání. Výsledky studie ukazují, že účast na celoživotním vzdělávání 

dospělých přináší výhody nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost. Přínosy, které souvisí 

s aktivním občanstvím, nebyly tak znatelné jako ty, které přináší další vzdělávání v oblasti 

rodiny nebo pracovního života jedince. Přesto 30–40 % všech zúčastněných dospělých 

(n = 8 646) zaznamenalo v oblasti aktivního občanství pozitivní změny. Ukazuje se, že 

benefity v této oblasti jsou spjaty s konkrétními tématy kurzů nebo přímo s poskytovateli více 

než jiné kategorie dalšího vzdělávání (Manninen, Sgier, Fleige et al., 2014, s. 11, 58, 70).  

V České republice hodnotilo 989 respondentů, jaké mělo celoživotní vzdělávání dopady, 

přínosy, změny na jejich život. S občanstvím a angažovaností souvisely tři ukazatele, a sice 

Zajímám se o politiku, Více se zapojuji do dění mé komunity a Pravděpodobně se zúčastním 
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dobrovolnické aktivity. Zájem o politiku se nezměnil u 50 % dotazovaných. Dalších 27 % 

hodnotí, že u nich zájem o politiku vzrostl po absolvování aktivit dalšího vzdělávání na toto 

téma. Naopak 23 % jiných odpovědělo, že u nich zájem klesl. Angažovanost v místní 

komunitě zůstala u 67 % dospělých na stejné úrovni jako před absolvováním dalšího 

vzdělávání. 21 % ale uvedlo, že se do komunity teď zapojují více, 12 % oproti tomu méně. 

Pravděpodobnost účasti na dobrovolnické aktivitě zůstala stejná u 67 % lidí. Pouze u necelých 

9 % se po vzdělávání zvýšila a pro 25 % naopak snížila (Manninen, Sgier, Fleige et al., 2014, 

s. 87). Mohu si klást otázku, jaké jsou důvody často malého zvýšení zájmu o oblasti 

občanských aktivit. A čím to je, že naopak poměrně velká část respondentů se dané oblasti 

účastní méně než před dalším vzděláváním? 

Dále mě zaujalo, že ze zmíněných 989 respondentů pouze 18 (1,8 %) uvedlo, že se 

v posledních 12 měsících vzdělávalo v prostředí knihoven, muzeí nebo obcí (municipalities), 

největšími poskytovateli dalšího vzdělávání byly soukromé subjekty a organizace (Manninen, 

Sgier, Fleige et al., 2014, s. 79).  

 

1.1.3 Historický vývoj občanského vzdělávání dospělých v českém 

kontextu 

Za první československé republiky bylo téma občanského vzdělávání dospělých velmi 

rozšířeno a ve společnosti byl kladen důraz na rozvoj lidovýchovy. Osvětově zaměřené 

edukační aktivity byly zaměřené na dospělou populaci a zvyšovaly kulturní a vzdělanostní 

úroveň obyvatel. Popularizace této oblasti souvisela s budováním nového politického 

uspořádání země. Z Československa se stal samostatný demokratický stát, který musel najít 

svou identitu, obhájit svou existenci, řešit ekonomické, sociální a národnostní problémy; 

lidem bylo přiznáno všeobecné volební právo. Na tyto velké změny ve společnosti bylo 

nezbytné reagovat – bylo nutné adekvátní vzdělávání všech vrstev občanů. V té době mělo 

každé významné politické uskupení svůj osvětový program, který byl zaměřen jak na 

politické otázky, tak na oblast kultury nebo umění. Takovéto osvětové programy často 

probíhaly ve vzdělávacích institucích, které zřídila sama vybraná politická strana. Jednalo se 

tak např. o Dělnickou akademii, Ústřední školu dělnickou, Lidovou akademii, Svobodné 

učení selské, Osvětový klub či Socialistickou akademii (Šerák, Dvořáková, 2009, s. 34; 

Beneš, 2014, s. 30; Šerák, 2016, s. 55).  
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Zájem nově vzniklého Československa mít vzdělané občany se projevil v nejrůznějších 

organizačních a legislativních opatřeních. Bylo například zřízeno lidovýchovné oddělení na 

Ministerstvu školství a národní osvěty (Beneš, 2014, s. 31). Dále byl přijat Zákon č. 67/1919 

Sb., o organisaci lidových kursů občanské výchovy, ze dne 7. února 1919 (ČSR, 1919, § 1–§ 

6). V celém Československu byly pořádány bezplatné kurzy občanského vzdělávání, v nichž 

se občané dozvídali o nově zřízeném politickém systému Československa i o svých 

občanských i volebních právech a povinnostech. Toto občanské vzdělávání probíhalo 

v každém městě s okresním zastupitelstvem, kde se zřizovaly tzv. osvětové sbory a komise, 

a bylo financováno od státu i z rozpočtů samotných měst a žup (tehdejší regionální jednotky 

na území ČSR, dnes by se daly více méně přirovnat ke krajům). Šerák dodává, že Zákon 

č. 67/1919 Sb. měl původně ambicióznější cíle – chtěl obsáhnout celou řadu lidovýchovných 

situací, ovšem kvůli politickým, finančním i časovým důvodům byl nakonec redukován pouze 

na občansko-výchovná témata. Zmíněný autor zároveň shrnuje fakt, že zákon dal vzniknout 

prvotnímu osvětovému systému vzdělávání v českých zemích a velkým přínosem byla jeho 

přístupnost všem dospělých obyvatelům, avšak bylo znát, že vznikal narychlo, nebyl 

dostatečně připravován, a nenaplnily se tak jeho deklarované plány (Šerák, 2016, s. 54–55).    

Pro téma diplomové práce je důležitý další zákon z té doby, a to Zákon č. 430/1919 Sb., 

o veřejných knihovnách obecních, ze dne 12. července 1919 (ČSR, 1919, § 1–§ 12). Aby se 

prohloubila vzdělanostní úroveň všech vrstev obyvatel, zřizovaly se v každé obci s více než 

2000 obyvateli veřejné knihovny, které měly vzdělávat naučnou i zábavnou formou. Zákon 

nezapomínal ani na národnostní menšiny, pro které se měly také zřizovat zvláštní knihovny 

nebo oddělení, pokud v obci bylo alespoň 400 osob příslušejících k menšině. V nově 

vybudovaných knihovnách pak byly půjčovny knih, čítárny časopisů a příruční oddělení. 

Zákon č. 430/1919 Sb. se pak také zabýval doporučeními ohledně knihovních rad, které 

zastřešuje ministerstvo školství a národní osvěty. Následné vládní nařízení (ČSR, 1919, § 1–§ 

12) pak dále například upravovalo, jaké knihy mohou tyto veřejné knihovny nabízet, jak mají 

vypadat místnosti, jaké mají být výpůjční podmínky nebo koho ustanovit knihovníkem. Beneš 

k tomu dodává, že celistvost státu tehdy byla na prvním místě a ze zmíněného nařízení tak 

trochu „dýchá“ cenzura (Beneš, 2014, s. 31), což může dokazovat i následující citace z § 1, 

článku 3: „Spisy umělecky a obsahově bezcenné, výtvory nemravného rázu (díla 

pornografická), t. zv. krváky, detektivní a indiánské povídky, které sensačním způsobem 

dráždí fantasii čtenářovu, pamflety, snižující tendenčně celé stavy nebo vrstvy obyvatelstva, 

jakož i díla směřující proti trvání a celistvosti státu československého, nesmějí býti pojata do 
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veřejných knihoven. Ministerstvo školství a národní osvěty si vyhrazuje uveřejňovati seznam 

spisů a výtvorů, které nutno vyloučiti z veřejných knihoven.“ (ČSR, 1919, § 1) 

Po druhé světové válce byl pro probíranou oblast určující také Dekret prezidenta republiky 

č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové, ze dne 26. října 1945, jenž posunul politickou 

a vzdělanostní osvětu opět do popředí zájmu státu. Tentokrát nebyla upřena pozornost pouze 

na občanské vzdělávání, ale zahrnovala širší lidově-výchovné koncepty. „Státní péči 

osvětovou, tj. soustavnou kulturní a státně-politickou výchovu lidu vykonávají místní, okresní 

a zemské rady osvětové (…), které zároveň pečují s hlediska státně-politického i o ideovou 

koordinaci svépomocně organisované veřejné činnosti občanskovýchovné.“ (ČSR, 1945, § 1; 

Šerák, 2016, s. 57, 58) 

V roce 1959 byl vydán osvětový zákon, který odrážel přístup tehdejší politiky k osvětové 

činnosti. Veškeré osvětové činnosti podléhaly kontrole národních výborů KSČ, které měly 

odpovědnost za rozvoj socialistické společnosti. Dokládá to i první paragraf osvětového 

zákona: „Obsahem osvětové činnosti je zejména soustavné šíření vědeckého světového názoru, 

boj proti buržoazním ideologiím a proti přežitkům v myšlení lidí, vysvětlování a prosazování 

politiky Komunistické strany Československa směřující k dovršení výstavby socialismu 

a k upevnění světového míru. Osvětová činnost přispívá ke zvyšování všestranného vzdělání 

pracujících, k výchově uměním a k vytváření podmínek pro bohatý kulturní a společenský 

život.“ (ČSR, 1959, § 1). Vzdělávací činnost tehdy velmi podléhala ideologii, propagandě 

a cenzuře (Beneš, 2014, s. 33).  

Zmíněné zákony a historický podklad dobře znázorňují fakt popsaný na začátku kapitoly, že 

občanské vzdělávání odráží kultury a jinakosti zemí a že se může proměňovat v čase na 

základě politických rozhodnutí, tradic, role státu či systému vzdělávání. 

 

1.2 Vztah občanského a zájmového vzdělávání dospělých 

Již jsem se opakované zmínila, že občanské a zájmové vzdělávání dospělých spolu úzce 

souvisí a do určité míry se překrývají, protože mezi nimi neexistuje přesně vymezená hranice. 

Na začátku kapitoly se tedy pokusím vymezit specifika zájmového vzdělávání dospělých, 

poté tato kapitola shrne rozdílné či podobné vlastnosti obou těchto skupin dalšího vzdělávání 

dospělých.  
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Šerák (2009) vymezuje zájmové vzdělávání jako krátkodobé i dlouhodobé volnočasové 

aktivity, které mohou být edukačního, tvůrčího nebo organizačního rázu a které naplňují 

potřeby jedince (Šerák, 2009, s. 50). Takzvaná Bílá kniha (MŠMT, 2001) definuje zájmové 

vzdělávání jako: „souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších 

systematických, ale i jednorázových činností a aktivit, směřujících k účelnému a efektivnímu 

naplnění volného času a umožňujících získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou 

školní výuku.“ (MŠMT, 2001, s. 54). Díky zájmovému vzdělávání objevují účastníci vlastní 

schopnosti, které mohou rozvíjet, a zároveň tím dochází k jejich seberealizaci 

a sebepoznávání a vytváření sociálních vztahů.  

Cílem zájmového vzdělávání je podle Šeráka (2009, s. 54) všestranně a harmonicky rozvinutá 

osobnost, která je samostatná a zapojuje se do společenských vztahů. Svým způsobem je toto 

cílem i občanského vzdělávání, které má za cíl zdokonalit klíčové kompetence občana, který 

bude rovněž (mimo jiné) samostatný, rozhodný a zapojený do společenského dění. 

Zájmové vzdělávání umožňuje uspokojovat potřeby v rovině osobních zálib a individuálně 

motivovaných znalostí dospělého, které nejsou naplňovány prostřednictvím jiných typů 

vzdělávání (Knotová, 2006, s. 71). Vzdělávací aktivity mohou probíhat individuálně 

i skupinově. Jejich základními znaky jsou dobrovolnost a neformálnost. Mezi funkce 

zájmového vzdělávání dospělých řadíme vzdělávací, seberealizační, kompenzační, relaxační, 

sociálně-integrační, popularizační a adaptační (Průcha, Veteška, 2014, s. 307).    

Šerák (2009, s. 52) dále popisuje charakteristiky zájmového vzdělávání:  

▪ „Zájem;  

▪ volný čas;  

▪ dobrovolnost;  

▪ svoboda výběru;  

▪ místní příslušnost;  

▪ uspokojení potřeb;  

▪ pestrost obsahu;  

▪ neutilitárnost; 

▪ otevřenost;  
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▪ aktivita“.  

Z výčtu charakteristik lze poznat, že se jedná o širokou oblast edukačních aktivit, proto je 

zájmové vzdělávání dospělých jako celek poměrně těžko definovatelné. Jedná se o nejméně 

stejnorodou oblast vzdělávání dospělých, je těžké shrnout, jaké druhy aktivit je vůbec možné 

do této oblasti zařadit. 

Oproti Šerákovi píše Knotová (2006) ve svém článku, že i zájmové vzdělávání může být 

utilitárního charakteru, například když účastník získá kompetence, které lze uplatnit 

v zaměstnání či jeho nejbližším sociálním prostředí (rodině). Zájmové vzdělávání tedy může 

přispívat ke zlepšení profesní kariéry dospělého a rovněž přispívá ke zvyšování míry 

vzdělanosti v celé společnosti (Knotová, 2006, s. 71). Do jisté míry s tímto postojem souhlasí 

i Průcha a Veteška (2014) – ti připomínají důležitost zájmového vzdělávání dospělých, neboť 

významně přispívá ke kultivaci osobnosti. Tvrdí, že zájmové vzdělávání je ve světě 

preferováno stejně jako další profesní vzdělávání. V určitých případech se na zájmovém 

vzdělávání podílejí i podniky, protože vychází z názoru, že kultivace osobnosti zkvalitňuje 

její potenciál (Průcha, Veteška, 2014, s. 307). Manninen pak zmiňuje, že zájmové vzdělávání 

(v orig. non-formal non-vocational adult education1) motivuje dospělé k aktivnímu zapojení 

se do učení dovedností, které do určité míry mohou souviset s výkonem práce a které přináší 

výhody související s kariérou zejména pro méně vzdělané dospělé (Manninen, 2017, s. 321).   

Ač je zájmové vzdělávání svým zaměřením obsáhlé, Zormanová (2017, s. 32) klasifikuje 

zájmové vzdělávání dospělých dle obsahu následovně: 

▪ vědecko-technické a vědecké (modelářské, motoristické činnosti…); 

▪ technicko-praktické (vaření, ruční práce apod.); 

▪ společenskovědní (jazykové kurzy, návštěva kulturních akcí, sběratelství…); 

▪ přírodovědné (včelařství, chovatelství, rybaření, zahrádkaření…); 

▪ estetickovýchovné (výtvarné, hudební, literárně-dramatické aktivity…); 

▪ tělovýchovné, sportovní a turisticky zaměřené (plavání, lyžování, sportovní hry atd.). 

Poněkud přesnější je pak dle mého názoru rozdělení Šeráka (2009, s. 137, 138). Ten vyčlenil 

okruhy edukačních činností zájmového vzdělávání takto: 

 
1 Pojem zcela neodpovídá zavedenému českému odbornému výrazu. 
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▪ „kulturní a estetická výchova,  

▪ pohybová a sportovní výchova;  

▪ cestování a turistika; 

▪ zdravotní výchova; 

▪ environmentální výchova;  

▪ vědeckotechnické vzdělání;  

▪ jazykové vzdělání; 

▪ náboženská a duchovní výchova“.  

Můžeme si všimnout, že některé oblasti zájmového vzdělávání se mohou překrývat 

s občanským vzděláváním, podle charakteristik z předchozí kapitoly. Jedná se např. 

o zdravotní, environmentální nebo náboženskou a duchovní výchovu. Na základě těchto 

poznatků se může konstatovat, že hranice mezi občanským a zájmovým vzděláváním 

dospělých nelze přesně vymezit. Vždy bude záležet na konkrétních případech, konkrétních 

vzdělávacích akcích a jejich účastnících – jejich životních zkušenostech a plánech.  

Stejně jako u občanského, je i u zájmového vzdělávání dospělých těžké vymezit 

jednoznačnou a všeobecně přijímanou odbornou terminologii. Občanské vzdělávání 

dospělých je alespoň často zmiňované v dílech zahraničních autorů, z nichž tato práce také 

čerpala. Nicméně u zájmového vzdělávání dospělých je hledání v zahraničních publikacích 

obtížné, neboť je tato oblast dalšího vzdělávání dospělých z hlediska svého označování 

specifická pouze pro Českou republiku a Slovensko. V České republice se jí dopodrobna 

věnuje Šerák ve své publikaci Zájmové vzdělávání dospělých (2009), ze které diplomová 

práce v této kapitole získala hodně informací. Nicméně přijatelnými ekvivalenty pro zájmové 

vzdělávání v angličtině mohou být pojmy non-vocational education, liberal education, hobby 

education, interest-based education nebo interest education (Dvořáková, Šerák, 2016, s. 113, 

114).   

Stát zájmovému vzdělávání dospělých věnuje ve své politice pozornost jen minimálně. Ve 

strategických dokumentech se objevuje zaměření pouze na děti a mládež. Deficity jsou znát 

především v oblasti systémové, finanční nebo legislativní. Tuto skutečnost můžeme pozorovat 

jak na úrovni České republiky, tak na úrovni jiných evropských států a politik. V České 

republice můžeme vidět malou formu podpory alespoň u témat, která se prolínají 
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s občanským nebo dalším profesním vzděláváním dospělých, konkrétně jde např. o jazykové 

vzdělávání, zdravý životní styl a sportovní výchovu, multikulturalismus či funkční gramotnost 

(Manninen, 2017, s. 321; Dvořáková, Šerák, 2016, s. 116).  

V České republice existuje velká nabídka vzdělávacích kurzů, která je ale nepřehledná 

a postrádá jednotné standardy kvality. Zároveň chybí jednoznačné vymezení kompetencí mezi 

státními orgány, úřady kraji a městy (Zormanová, 2017, s. 34, 35). Podle Knotové (2006, 

s. 75, 76) patří mezi největší bariéry zájmového vzdělávání dospělých taktéž nedostatek 

informací o nabídce edukačních příležitostí a také nedostatek finančních prostředků 

dospělých. Podle autorky je proto důležité o kurzech poskytovat přehledné a dostupné 

informace a vytvářet dostatek relevantních vzdělávacích příležitostí.  

Zájmové vzdělávání dospělých je ve většině případů organizováno státními nebo soukromými 

institucemi, které mají ve svých osnovách také další profesní vzdělávání. Aktivity, které by se 

daly zařadit do sféry zájmového vzdělávání, jsou často provázány s rekvalifikačními kurzy, 

případně rozšiřují profesně-vzdělávací programy. Jedná se např. o kurzy právnického minima 

(podle mého názoru se jedná spíše o občanské vzdělávání), kurzy práce s grafickými editory, 

kurzy zaměřené na mozek a trénování paměti a kurzy zaměřené na počítačové dovednosti. 

Naopak některé kurzy dalšího profesního vzdělávání mají zase potenciální přesah do 

občanského vzdělávání. Jde například o legislativní kurzy, kurzy soft skills nebo kurzy 

zaměřené na vzdělávání zaměstnanců samospráv (Smékal a kol., 2010, s. 32, 33).  

V účasti na zájmovém vzdělávání je převaha žen. Může to být důsledek větší tendence žen ke 

sdružování nebo pestřejší a lákavější nabídky vzdělávacích příležitostí pro ženy. Ty projevují 

zájem především o přednášky se zaměřením na cestování, zdravotní problematiku, hudbu 

nebo literaturu. Muži oproti ženám raději navštěvují přednášky o tématech technického nebo 

politického rázu. Největší skupinou účastníků jsou zaměstnanci. Hned za nimi se nachází 

skupina důchodců a studentů, což je patrně důsledek toho, že mají dostatek volného času, 

neboť nemají rodinné či pracovní povinnosti (Knotová, 2006, s. 72; Šerák, 2009, s. 131).  

Důležitým předpokladem pro účast na zájmovém vzdělávání je alespoň základní souhrn 

znalostí z daného oboru. Nové podněty tak často podněcují účastníka aktivity k jeho dalšímu 

rozvoji (Šerák, 2009, s. 50). Poptávka po vzdělávacích příležitostech nicméně nemusí 

přicházet pouze od začátečníků, kteří se ve svém volném čase chtějí něco naučit, ale i od lidí, 

kteří si svou volnočasovou aktivitu dostatečně osvojili. Zároveň zájmové vzdělávání nemusí 
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být vždy zaměřeno pouze na rozvoj nějakých znalostí či dovedností. Někdo může chtít např. 

zlepšit svůj životní styl či se společensky začlenit (Faché, 2005, s. 267–269).  

Občanské vzdělávání a zájmové vzdělávání dospělých spojuje dobrovolnost a rozhodování se 

o účasti na edukačních aktivitách podle vlastních preferencí jedinců. Kde pak spatřuji 

rozdílnost, je zaměření zmíněných edukačních aktivit. Občanské vzdělávání má ve svém 

základním pojetí poměrně jasné zacílení vzdělávacích činností, zájmové vzdělávání má oproti 

tomu širokou paletu obsahů, přístupů a edukačních aktivit, které jsou většinou spojeny pouze 

orientací do volného času a jejich distancí od profesního uplatnění v životě účastníka. 

Zároveň je zájmové vzdělávání dospělých poměrně specializované a odborné, neboť se 

zaměřuje na specifické zájmy a oblasti vědění. Přesto není účelem zájmového vzdělávání 

příprava na profesní, utilitární užití nabytých dovedností a znalostí. Zájmové vzdělávání 

slouží spíše ke zlepšení kvality individuálního života (Šerák, 2009, s. 46; Dvořáková, Šerák, 

2016, s. 115). 

Zájmové vzdělávání dospělých je tedy zaměřeno na jedince – na jeho rozvoj a seberealizaci, 

kvalitu života, zájmy a efektivní naplnění volného času. Můžeme tak říci, že výhodu ze 

zájmového vzdělávání má pouze onen jedinec (případně jeho blízké okolí). Občanské 

vzdělávání dospělých je sice zaměřeno také na jedince, ale spíše na jeho roli ve společnosti – 

ideálem je jedinec, který je ve společnosti aktivní, umí formovat a obhajovat své názory, má 

přehled o dění a je zodpovědný. Z občansky vzdělaného a uvědomělého dospělého má tak 

profit především společnost, ve které žije. Občanské vzdělávání má tedy silné praktické 

zaměření, jeho cíle se odvíjejí od života ve společnosti druhých (Smékal a kol., 2010, s. 19).  

S tím souhlasí i autoři Barton a Ho (2022, s. 3). Ti říkají, že občanské vzdělávání se zaměřuje 

na jednání o společenských tématech, které ovlivňují kolektiv a které tak vyžadují kolektivní 

úsilí. Občanské vzdělávání by se mělo soustředit na veřejné společenské problémy na místní, 

národní i globální úrovni. 

Naopak co mají tyto dvě oblasti dalšího vzdělávání dospělých společné, je fakt, že jsou svým 

způsobem na okraji zájmu společnosti, resp. politiky. V České republice je spíše reflektována 

třetí oblast dalšího vzdělávání dospělých, a sice další profesní, které je pro dospělé více 

využitelné a zhodnotitelné než právě občanské nebo zájmové. Zájmové vzdělávání dospělých 

je stejně jako občanské teoreticky podchyceno jen málo (Šerák, 2009, s. 46–51). 
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Jak již bylo řečeno, u obou oblastí dalšího vzdělávání dospělých nelze identifikovat jednotný 

systém, legislativu, financování, terminologii… Občanské vzdělávání dospělých figuruje 

i u zahraničních autorů a je známé mimo hranice České republiky či Evropy. Zájmové 

vzdělávání je naopak jako koncept specifické pouze pro naši zemi a Slovensko, není 

mezinárodně uznávané a ve světě se v podobě samostatné oblasti, jak ho známe my, 

neobjevuje. Společným prvkem těchto oblastí dalšího vzdělávání dospělých pak může být 

terminologie obsažená v různých dokumentech o vzdělávací politice EU. Dokumenty totiž 

často obsahují pojem socio-cultural education (sociokulturní vzdělávání), jenž zastřešuje 

a propojuje obě oblasti – jak občanské, tak zájmové vzdělávání dospělých. Uvedu příklad 

dokumentu Non-Vocational Adult Education in Europe (EC, 2007). Případně se ještě používá 

označení leisure education – volnočasové vzdělávání (Dvořáková, Šerák, 2016, s. 114).  

To doplňuje i Manninen, který rovněž slučuje občanské a zájmové vzdělávání dospělých 

dohromady. Píše o neodborném vzdělávání (non-formal non-vocational adult education) 

dospělých, které lze definovat jako vzdělávací aktivity, ve kterých účastníci primárně 

neusilují o získání dovedností souvisejících s prací, ale místo toho „investují do učení pro 

potěšení z intelektuálního růstu“ a učení berou pro vlastní dobro a potěšení. Manninen ale 

zároveň používá pojem liberal adult education, který popisuje jako opak profesního 

(vocational) vzdělávání a do kterého řadí kurzy zaměřené např. na ruční práce, umění, sport či 

historii – jedná se tedy v podstatě o „naše“ zájmové vzdělávání. Také píše o konceptu civic 

education, jenž zahrnuje komunitní vzdělávání zaměřené na sociální růst jedinců s cílem 

posílit jejich role ve společnosti – tedy občanské vzdělávání dospělých, jako ho známe v ČR 

(Manninen, 2017, s. 320–323).  

Pro sféru zájmového i občanského vzdělávání, kam spadá naprostá většina aktivit pořádaných 

knihovnami, je typická omezená výše finančních zdrojů. Pro celou oblast celoživotního 

vzdělávání platí, že finanční zdroje pocházejí zpravidla ze soukromých zdrojů. Zájmové 

a občanské vzdělávání je však hlavní doménou spolkové činnosti a je závislé především na 

grantech nebo dotacích. Velkou změnou v systému financování dalšího vzdělávání se stalo 

členství v EU, která je jedním z nejvýznamnějších zdrojů veřejných financí. Vliv EU je vidět 

např. v kvalitě i kvantitě nabídky celoživotního vzdělávání, ale i v jeho postupné 

profesionalizaci (Šerák, 2014, s. 86).  

V občanském i zájmovém vzdělávání jsou mimo jiné důležité faktory, které ovlivňují účast 

dospělých na edukačních aktivitách. Jedná se například o nabídku vzdělávacích akcí, která se 
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vyskytuje na trhu vzdělávání; o odbornost zaměření aktivit; o flexibilitu a časové rozvržení 

akcí; o dosažitelnost vzdělávacího zařízení z hlediska vzdálenosti od bydliště či cenovou 

dosažitelnost (Průcha, 2014, s. 51).  

 

1.3 Stav vzdělávání dospělých v České republice  

Na závěr kapitoly ještě uvedu obecná čísla a statistické údaje o neformálním vzdělávání 

dospělých v České republice, která pomohou dokreslit situaci v občanském vzdělávání 

dospělých. Budu vycházet z výsledků šetření z roku 2016 o Vzdělávání dospělých v České 

republice (ČSÚ, 2016). V roce 2016 uvedlo 40 % dospělých (18–69 let), že se v posledním 

roce od výzkumu účastnilo alespoň jedné aktivity neformálního vzdělávání. Většina z těchto 

lidí se účastnila pouze té jedné, čtvrtina se zúčastnila dvou a jen asi 11 % se do vzdělávací 

činnosti zapojilo více než dvakrát. Z toho vyplývá, že více než polovina dospělých Čechů se 

dále neformálně nevzdělává vůbec a pouze 4 % dospělé populace se vzdělávají aktivně, 

pravidelně. V České republice dále platí, že se lidé účastní vzdělávacích aktivit s kratším 

trváním, tzn. jejich časové zapojení do neformálních činností je kratší než v jiných zemích 

EU. Češi podle dostupných zjištění preferují krátkodobé, většinou jednodenní, školení/kurzy 

apod. (ČSÚ, 2016, s. 25, 26). 

Jak již bylo zmíněno, v popředí zájmu veřejnosti i státních orgánů je nejvíce další profesní 

vzdělávání. Dospělí jsou ve vzdělávání z velké části motivovaní zlepšením svého postavení na 

trhu práce nebo zlepšením kariérních a pracovních podmínek, a to ve většině případů 

neformálního vzdělávání. Pracovními důvody je konkrétně motivováno 86 % Čechů. 

V pracovně-orientovaném, ale i v „soukromě-motivovaném“ vzdělávání hrají roli 

ekonomické, sociální nebo geografické faktory, úroveň a vyspělost hospodářství, vzdělanostní 

a věková struktura populace anebo právě míra rozvoje občanské společnosti (ČSÚ, 2016, 

s. 24, 27).  

Co se týče charakteristiky účastníků, v účasti na neformálním vzdělávání záleží na 

socioekonomickém postavení jedince, jeho věku, pohlaví, nejvyšším dosaženém vzdělání, 

postavení na trhu práce či jeho příjmu. Tyto faktory, resp. jejich nejrůznější kombinace, pak 

společně s dalšími činiteli vytvářejí předpoklady, podmínky či aspirace k účasti na aktivitách 

dalšího vzdělávání. Obecně se muži více vzdělávají v pracovně-orientovaných kurzech. 

Odráží to rozložení pracovních míst a pozic v České republice, přičemž muži jsou více 
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zaměření na „pracovní soutěž“ a chtějí pracovat na svém profesním rozvoji. Ženy oproti tomu 

pracují spíše na méně placených místech, a z toho důvodu mají více času na zájmové 

a občanské volnočasové vzdělávání (Manninen, Sgier, Fleige et al., 2014, s. 83). Ze všech 

osob, které se účastní neformálního vzdělávání, se pouze pracovně-orientovaných kurzů 

účastní cca 35 % mužů všech věkových kategorií (18–69 let) a cca 25 % žen všech věkových 

kategorií (18–69 let). Ženy jsou oproti mužům více zaměřené na mimopracovní (zájmové 

a občanské) vzdělávání, přičemž jejich účast na něm je přibližně v poměru 10 % ku 5 % 

mužů. Ženy věnují vzdělávání také větší množství svého času než muži. Platí, že čím vyšší 

dosažené vzdělání, tím vyšší účast na aktivitách neformálního vzdělávání a současně i vyšší 

podíl na účasti na občanských aktivitách (ČSÚ, 2016, s. 28, 29; Osoba, 2017, s. 25).  

Vzdělávání pro mimopracovní život tvořilo jen malou část aktivit dalšího neformálního 

vzdělávání. Z celkového počtu realizovaných edukačních činností jich pouze 14 % bylo 

motivováno pro soukromý život jedince. Nejvíce se do volnočasového vzdělávání zapojují 

studenti, kteří aktivity neformálního charakteru často navštěvují i přes souběh s formálním 

vzděláváním. Další velkou skupinou účastníků jsou starobní důchodci, resp. důchodkyně. 

Můžeme si všimnout, že se účast na zájmovém a občanském vzdělávání odvíjí od množství 

volného času, studenti a důchodci mívají volného času více než dospělí v produktivním věku. 

Oproti dalšímu profesnímu vzdělávání ale věnují účastníci zájmového a občanského těmto 

oblastem větší časovou dotaci, a to v průměru dvakrát takovou. Nejčastější motivací k účasti 

na zájmových a občanských (mimopracovních) aktivitách byla snaha prohloubit znalosti 

a dovednosti v oblasti daného zájmu nebo získat znalosti a dovednosti užitečné pro 

každodenní život, zájem zabavit se či touha potkat nové lidi (ČSÚ, 2016, s. 38, 39). 

Poskytovateli vzdělávacích aktivit byly až v polovině případů vzdělávací instituce, které 

nabízejí neformální vzdělávání. Do této kategorie bych zařadila i knihovny, ač autoři šetření 

uvádějí jako příklady jazykové školy, autoškoly, taneční školy apod. Dále byly edukační 

činnosti nabízeny jednotlivci (soukromými osobami, lektory) a formálními vzdělávacími 

institucemi, konkrétně vysokými školami či univerzitami třetího věku (ČSÚ, 2016, s. 40).  

V představovaném šetření bylo dále zjištěno, že země s nejvyšším zapojením dospělých do 

formálního i neformálního vzdělávání jsou Švýcarsko, Nizozemsko, Rakousko a severské 

země Norsko, Švédsko a Finsko. Celoživotní vzdělávání se v těchto zemích stalo běžnou 

součástí života jedinců. Na vysokou účast populace v dalším vzdělávání má vliv především 

flexibilita a individualizace vzdělávacích kurzů a dobré fungování vzdělávacích institucí, ale 
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také zejména výrazná angažovanost státu v této oblasti. Stát se v oblasti vzdělávání významně 

neangažuje pouze v případě Švýcarska, kde jsou veškeré vzdělávací procesy intenzivně 

decentralizovány (ČSÚ, 2016, s. 42). Tento fakt nabízí zajímavý protiklad či doplněk 

k informacím obsaženým v této kapitole o nutnosti podpory státu a státních orgánů v oblasti 

občanského (a potažmo celoživotního) vzdělávání.  
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2 ROLE KNIHOVEN JAKO VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ  

2.1 Knihovny jako vzdělávací instituce 

Společnost stále vnímá knihovny jako instituce na půjčování knih a má nízké povědomí o jimi 

nabízených službách (SDRUK, 2021, s. 74; Národní knihovna ČR, 2020, s. 6). Tento pohled 

na knihovny už ale není aktuální v moderní společnosti a neodpovídá realitě, protože 

knihovny vytvářejí také prostor pro aktivní trávení volného času, nabízejí přístup ke 

kulturnímu dědictví, jsou uměleckými i odbornými centry a zprostředkovávají nejrůznější 

znalosti. Je zřejmé, že se pojetí knihoven mění z klidných míst s knihami na komunitní centra 

s rychlým připojením k internetu a nabídkou volnočasových aktivit (Cigarini, Bonhoure, 

Vicens a Perelló, 2021, s. 2). Knihovny jsou občany vnímány pozitivně jako užitečné 

z hlediska kulturního přínosu, ale vzdělávací činnost knihoven je pro veřejnost spíše 

překvapivá (Národní knihovna ČR, 2020, s. 6, 7).  

Knihovny jsou ale již ze své podstaty místem vzdělanosti. Také v České republice jsou 

tradičními poskytovateli vzdělávacích aktivit – pro děti, mladistvé, dospělé i seniory. 

Historicky jsou i nejstaršími vzdělávacími institucemi a mají v České republice dlouholetou 

tradici. Významně k tomu přispěl i již zmíněný zákon č. 430 z roku 1919, o knihovnách 

obecních, který upravoval zřizování knihoven v každé obci a který byl ve své době jedním 

z nejmodernějších knihovních zákonů. I díky němu se tehdy podařil trend, který trvá až do 

dnešní doby, a to vytvořit nejhustší sít knihoven na světě. Role knihoven je pro oblast 

vzdělávání veřejnosti velmi podstatná i dnes ve 21. století, které je spojováno s digitalizací 

nebo robotizací (Cejpek a kol., 2002, s. 181–186; SDRUK, 2021, s. 73).  

Tato práce se zaměřuje na veřejné knihovny. Systém těchto knihoven je tvořen knihovnami, 

které zřizuje Ministerstvo kultury (Národní knihovna ČR, Knihovna a tiskárna pro nevidomé 

K. E. Macana a Moravská zemská knihovna v Brně), krajskými knihovnami, které zřizují 

orgány krajů, základními knihovnami, které zřizují obce, a specializovanými knihovnami, 

např. technickými, lékařskými, právnickými, pedagogickými nebo muzejními (ČR, 2001, 

§ 3). Dále existují knihovny soukromé.  

V roce 2020 byl celkový počet veřejných knihoven v České republice 5 307. Jen pro 

zajímavost, v roce 1921 byl počet knihoven 6 562 na dnešním území ČR. Můžeme si tedy 

všimnout poklesu o téměř 20 % (Národní knihovna ČR, 2021, nestránkováno). Nicméně i tak 

využije služby veřejných knihoven během svého života 70 % obyvatel a knihovny jsou 
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nejnavštěvovanějšími kulturními zařízeními v České republice (Národní knihovna ČR, 2014, 

s. 4). Níže přikládám tabulku, která shrnuje údaje například o počtu knihoven za rok 2019, 

počtu návštěvníků nebo počtu vzdělávacích akcí pro veřejnost a počtu návštěvníků těchto 

akcí. Informace z roků 2020, 2021 zatím nejsou dohledatelné. Tabulka ukazuje jak souhrnná 

čísla pro celou Českou republiku, tak pro Jihočeský kraj, na který je tato práce ve svém 

empirickém šetření zaměřena, a jejich podíl na celkovém počtu. Zajímavé je, že ač mnozí lidé 

nepovažují knihovny za vzdělávací a komunitní centra, pořádá se v nich vzdělávacích nebo 

kulturních akcí každoročně velké množství, jak vyplývá z tabulky. Kulturních i vzdělávacích 

akcí se v roce 2019 zúčastnilo téměř 3,5 milionů návštěvníků. 

Tabulka č. 1: Statistiky knihoven v roce 2019  

Rok 2019 Celkem v ČR Jihočeský kraj % z celkového počtu 

Počet knihoven  5 307 518 10 % 

Počet návštěvníků knihoven  57 947 094 3 575 334 6 % 

Počet kulturních akcí pro 

veřejnost  

66 670 4 152  6 % 

Počet návštěvníků 

kulturních akcí  

2 316 786 158 335  7 % 

Počet vzdělávacích akcí pro 

veřejnost 

56 448 4 232 7,5 % 

Počet návštěvníků 

vzdělávacích akcí 

1 132 024 71 225 6 % 

Zdroj: NIPOS, 2019, nestránkováno 

Lze si všimnout, že je v tabulce rozděleno pořádání kulturních akcí a vzdělávacích akcí. Kvůli 

statistické přesnosti se akce rozdělují na kulturní a vzdělávací, i když jejich klasifikace může 
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být obtížná. Kulturní akce je akce pro veřejnost, při které se kultivuje osobnost a která 

poskytuje zábavu a estetický zážitek. Od návštěvníků se většinou nevyžaduje aktivní zapojení 

do průběhu aktivity. Typicky se jedná o výstavy, hudební pořady, literární čtení, hraní 

stolních her, divadla jednoho herce, filmové projekce apod. Vzdělávací akce je oproti tomu 

přínosem pro rozvoj vědomostí a znalostí, neboť poskytuje nové informace a poznatky. Od 

účastníka už se často vyžaduje aktivní spoluúčast. Mezi takové akce se řadí školení, kurzy, 

konference, přednášky, výstavy s informacemi, exkurze, lekce, diskuze, workshopy, 

univerzity volného času, komentované hudební a filmové pořady (Smetanová, Pillerová, 

2016, nestránkováno).      

Veřejné knihovny jsou ze zákona povinny vykazovat statistické údaje o svých ročních 

výkonech. Každoroční shromažďování dat veřejných knihoven má velký význam, data jsou 

využitelná především k vnitřnímu řízení knihoven, ale i pro širší využití. Mohou informovat 

například o činnostech knihoven, o využívání finančních prostředků, mohou být zdrojem pro 

národní a mezinárodní srovnávání anebo právě ukazují i počty pořádání kulturních 

a vzdělávacích akcí (Smetanová, Pillerová, 2016, nestránkováno).  

Knihovny svým počtem skýtají velký potenciál pro vzdělávání všech věkových skupin. 

Hlavní charakteristikou knihoven by podle Šeráka (2009) měla být především jejich 

multifunkčnost a multimediálnost. Knihovny by měly fungovat jako informační, společenská 

a vzdělávací centra, jež mimo klasické výpůjčky knih často nabízejí i kulturní program, jako 

je čtení poezie, besedy se spisovateli, výstavy apod. (Šerák, 2009, s. 101). Dále můžeme brát 

knihovny jako komunitní centra, která pořádají aktivity pro členy komunit, ale i pro širokou 

veřejnost. Nabízejí konzultační služby a projekty, aby podpořily účast občanů na veřejném 

životě. Služby takových center pak napomáhají k provázání jednotlivých složek občanské 

společnosti a ke spokojenosti jejích členů. Také mohou sdružovat dobrovolníky a organizovat 

dobrovolnické akce (Smékal a kol., 2010, s. 35).  

Co se týče organizačního zajištění edukačních aktivit pro dospělé, můžeme knihovny zařadit 

do kategorie institucí, jež mají vzdělávání jako dodatkovou, sekundární činnost. Kromě 

knihoven můžeme takto označit i muzea, galerie, zoologické/botanické zahrady nebo 

hvězdárny a planetária (Šerák, 2009, s. 96).  

Důraz na podporu edukační funkce knihoven je zřetelný například v již zmíněném dokumentu 

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 (Národní knihovna ČR, 
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2020). Je to mimo jiné způsobeno rozvojem informační společnosti. Význam informační 

a digitální gramotnosti je nesporný. Příprava všech vrstev společnosti na využívání moderních 

technologií je jedním z klíčových předpokladů přizpůsobení se změnám, zároveň je důležité 

umět se orientovat i v informačních a datových tocích. Informační společnost tak otevřela 

nové možnosti pro rozvoj potenciálu jedinců, na druhou stranu ale dala vzniknout propastem 

mezi vzestupem technologií a jejich každodenním používáním a mezi přizpůsobením se těmto 

změnám. Vzdělávací instituce, mezi nimiž zastávají právě knihovny významnou pozici, 

mohou pomoci tyto dopady změn minimalizovat. Důkazem může být i grantová výzva od 

nadace OSF (která je součástí mezinárodní sítě Open Society Foundations) pro veřejné 

knihovny, která je určená pro pořádání aktivit zaměřených na oblast mediálního vzdělávání 

veřejnosti i knihovníků (Nadace OSF, 2021, nestránkováno). Knihovny mohou reagovat na 

změny životních podmínek lidí v komunitě a ovlivňovat pomocí edukačních aktivit jejich 

kvalitu života, neboť poskytují zázemí bez ohledu na sociální status občana (Mazáčová, 2017, 

s. 40; Petrová, Žitňanská, Müller de Morais a Kellerová, 2021, s. 101).  

Vzdělávací funkce knihoven je dlouhodobý proces, který vyžaduje nové přístupy a metody 

řízení. Mnohdy je realizace vzdělávacích kurzů náročná (hlavně pro menší knihovny). Jednou 

z cest, jak v knihovnách pořádat vzdělávací a kulturní akce, je spolupracovat s partnery ze 

soukromé nebo veřejné sféry. Může se jednat např. o neziskové a další příspěvkové 

organizace nebo soukromé subjekty, které mohou dodat odborné a specializované znalosti, 

zatímco knihovna nabídne prostory, organizační zajištění a propagaci akce. Nabídka 

edukačních aktivit se tímto způsobem může značně rozšířit a obohatit (Národní knihovna ČR, 

2020, s. 14).  

U vzdělávacích nebo kulturních aktivit knihoven hraje důležitou roli spolupráce s jinými 

knihovnami (a obecně napříč celou jejich sítí) ve vzájemném sdílení informací a zkušeností 

nebo úspěšné praxe. Knihovníci mohou ke vzájemné spolupráci použít pestré informační sítě, 

např. workshopy, konference, odborná periodika. Různá doporučení nebo navrhování 

specifických vzdělávacích programů mohou být užitečná, roli hraje i inspirace z úspěšných 

akcí jinde, mj. i v zahraničí. Mimo tradiční metody (přednáška a seminář, kterým se tato práce 

bude věnovat v další kapitole) je možno využít i netradiční workshopy, exkurze, výstavy, 

promítání dokumentárních filmů apod. (Šerák, 2014, s. 85, 86; Protivínský, Čáp, 2012, s. 23, 

24). Se sdílením zkušeností a příklady úspěšné praxe souhlasí i Smékal a kol. (2010), jež 

zmiňují nápad na pořádání konferencí nebo akcí zaměřených právě na výměnu názorů dobré 
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praxe a zkušeností z prostředí občanského vzdělávání (Smékal a kol., 2010, s. 10). Je také 

dobré poučit se z neúspěchu.  

Může se stát, že: „obsahově připravený seminář nebo přednáška neosloví veřejnost tak, jak 

bylo zamýšleno. K tomuto dochází především v situacích, kdy zvolené téma nebylo správně 

navázáno na reálné potřeby konkrétní cílové skupiny a nebylo dané skupině představeno 

zajímavou a odpovídající formou.“ (Protivínský, Čáp, 2012, s. 23)  

Za neúspěchy může také často stát nesystémovost a nekoncepčnost vzdělávacích/kulturních 

aktivit knihoven. Ve školním nebo profesním prostředí bývají přesně určeny cíle, obsah 

i účastníci vzdělávání, v knihovnickém prostředí na tyto kroky často nejsou čas, finanční 

prostředky nebo potřebné kompetence a zkušenosti knihovníků. V praxi je tak proto používán 

spíše mechanický přístup k organizaci aktivit, kdy se obecné vzdělávací postupy používají na 

konkrétní přednášky a akce (Šerák, 2014, s. 86, 87).  

I v prostředí knihoven je tedy zapotřebí myslet na základní didaktické principy vzdělávání 

dospělých. Vzdělávací akce by měly reflektovat zkušenosti a různé životní zážitky účastníků, 

kteří se tak sami mohou stát zdrojem pro vzdělávání. Zároveň se většinou účastníci sami rádi 

zapojují do vzdělávacích programů. Dospělí se obecně nejlépe učí praxí, praktickými 

ukázkami a sdílením svých zkušeností. Platí, že pokud chtějí knihovny naplnit svou roli 

vzdělávacích a „občanských center“ pro veřejnost, je dodržování těchto principů stejně jako 

formulování jasných cílů, skupin účastníků nebo metod stěžejní (Protivínský, Čáp, 2012, 

s. 24). 

Pozice knihoven jako komunitních, občanských a případně poradenských center závisí na 

velikosti obce, ve které sídlí. Na vesnicích je knihovna často jediným místem nabízejícím 

osvětovou nebo poradenskou činnost, ve větších městech figuruje knihovna spíše jako 

vzdělávací instituce. Sami pracovníci knihoven jsou přesvědčeni o potenciálu těchto institucí 

jakožto vzdělávacích a občanských center (Protivínský, Čáp, 2012, s. 22). Aby knihovny 

mohly skutečně svůj potenciál využít naplno, je nezbytné zajistit svým pracovníkům 

dostatečný profesní rozvoj. Příprava profesního rozvoje knihovníků se musí odvíjet od rolí 

knihoven v jednotlivých lokalitách a musí odpovídat skutečným potřebám lidí v nich 

fungujících. V závislosti na velikosti obce se trochu mění i předpokládaný zájem občanů 

o jednotlivá témata občanského vzdělávání (Protivínský, Čáp, 2012, s. 22; SKIP, 2012, s. 15).   
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I když se knihovny a jejich role v posledních letech mění, z knihoven se stávají občanská, 

vzdělávací, kulturní nebo komunitní centra, neměly by „zapomínat na svou tradiční roli: 

shromažďovat, zpracovávat, dlouhodobě uchovávat a přívětivě zpřístupňovat kulturní 

a vědecké dědictví.“ (Brožura, 2020, s. 15)  

 

2.2 Silné stránky knihoven jako vzdělávacích institucí 

Knihovny mají oproti jiným (konkurenčním) vzdělávacím institucím řadu výhod. Jednou 

z nich je tradice. Knihovny poskytují primárně informační služby, ale historicky jsou spojeny 

s celou řadou osvětových a vzdělávacích aktivit. Navíc evropská představa vzdělanosti je 

spojena především s knihami i knihovnami. Další předností knihoven je jejich serióznost. 

Tato přednost vychází ze zmíněné tradice těchto institucí, které jsou chápany jako seriózní 

a důvěryhodné a které podle veřejnosti garantují kvalitu a relevantní obsah pořádaných 

aktivit. Další výhodou knihoven pro tvorbu kulturních/vzdělávacích aktivit je jejich vytvořené 

zázemí, např. samotná budova a její technické vybavení, informační zdroje či stabilní okruh 

návštěvníků knihoven. Zároveň bývají knihovny často umístěny v centrech měst a obcí, takže 

jsou obvykle dostupné všem občanům. Stále více se hledí na jejich bezbariérový přístup nebo 

existenci dětských koutků. V těchto případech je zřejmá jejich role v oblasti sběru, 

uchovávání a předávání kulturního dědictví, např. ústních tradic, vzpomínek, kronik, stejně 

tak role jako centra místního kulturního a komunitního dění (Šerák, 2014, s. 84, 85).  

Předností knihoven je dále jejich neformálnost, která vychází z dobrovolné účasti občanů na 

aktivitách. Ty bývají obsahově pestré a dávají prostor pro kreativitu, inovace, flexibilitu 

a variabilitu. Nabídka akcí totiž vychází z jiných principů než školské nebo pracovně-

orientované vzdělávání. Cílem většinou nebývá příprava na profesní použití získaných 

znalostí a dovedností, ale spíše rozšiřování obzoru účastníkům a smysluplné trávení jejich 

volného času pomocí kultivace osobnosti a seberealizace (Šerák, 2014, s. 85).  

Knihovny jsou pro vzdělávání vhodné především svým (bezpečným a přívětivým) zázemím, 

ale i možností nabídnout vzdělávací obsah, který nemusí být jinde dostatečně akcentován 

(Mazáčová, 2017, s. 42).  Klíčovým prvkem k úspěšné tvorbě vzdělávacích programů v rámci 

knihoven je nejenom obsah, ale i jeho provázanost s metodami a dobře vyspecifikovanou 

cílovou skupinou účastníků (Protivínský, Čáp, 2012, s. 23). Návštěvníci knihoven jsou velmi 

různorodí – jak z hlediska demografie, tak z hlediska motivů a zájmů (Šerák, 2009, 102). 
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Z tohoto důvodu musí knihovna umět nabízet vhodnou a širokou škálu různých vzdělávacích 

a kulturních akcí, aby se zavděčila všem skupinám své klientely.   

Brožura (2020) pro knihovníky zmiňuje, že je důležité, aby vzdělávací kurzy pro občany byly 

podnětné a užitečné vzhledem k jejich lokalitě. Organizátoři vzdělávacích aktivit by tak měli 

vycházet z potřeb lidí, kteří bydlí v dosahu dané knihovny, a prohlubovat jejich vztah k místu 

bydliště nebo zájem, jak ho pozitivně ovlivňovat. Měli by také spolupracovat s místními 

institucemi a partnery (Brožura, 2020, s. 7, 10, 11). Přitom je důležité umět ve vzdělávání 

reagovat na nové trendy, kterými jsou v současné době především rozvoj technologií 

a digitalizace. S tím souvisí změna vzdělávacího obsahu i způsobu, jakým se předává dále 

(Národní knihovna ČR, 2020, s. 6; Mazáčová, 2017, s. 43, 44).  

Knihovna je tedy jedním z nástrojů rozvoje kompetencí pro celoživotní učení v neformálním 

prostředí. Mezi kompetence pro celoživotní učení se podle EU řadí například komunikace 

v mateřském a případně i cizím jazyce, schopnost pracovat s digitálními technologiemi, 

sociální a občanské schopnosti nebo kulturní povědomí. Rozvoj těchto aktivit může 

zabezpečit právě veřejná knihovna s knihovnickým personálem, jenž je schopen vytvářet, 

organizovat, vést a také evaluovat vzdělávací programy v lokální komunitě (Mazáčová, 2017, 

s. 44).   

Knihovny mohou také svým prostředím a svými aktivitami napomáhat k začleňování jedinců 

na okrajích společnosti či mimo ni. Sociální vyloučení je založeno především na genderové, 

etnické, náboženské nebo kulturní odlišnosti. Takoví lidé pak většinou nemohou participovat 

na aktivitách, na něž aspirují či k nimž by je jejich občanství opravňovalo. Tito občané (např. 

senioři, matky samoživitelky, nezaměstnaní, Romové…) mohou pociťovat stigmatizaci 

vyloučením i na úrovni vzdělávání. Aby bylo možné jejich větší sociální začlenění, je nutné je 

podpořit právě k dalšímu vzdělávání. Tito lidé pak budou mít větší šanci se zapojovat např. ve 

společnosti, demokracii, ekonomice, kultuře nebo umění (Mazáčová, 2017, s. 41; EAEA, 

2019, nestránkováno). Knihovny zajišťují rovný přístup ke svým činnostem, zdrojům 

i vzdělávání.  
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2.3 Slabé stránky knihoven jako vzdělávacích institucí 

Knihovny jsou ideálním místem pro setkávání, debatování, vzájemné poznávání, komunitní 

činnost i pro celoživotní neformální vzdělávání. Poskytují příležitost pro mezigenerační 

dialog, propojují lidi napříč sociálními vrstvami a pomáhají s integrací a soudržností 

společnosti. Avšak aby tyto role mohly knihovny zastávat, musí mít odpovídající prostory 

a technické vybavení, knihovníky nebo dobrovolníky se zkušenostmi s celoživotním 

vzděláváním a finanční zdroje například z dotací nebo výzev Ministerstva kultury. Může ale 

docházet k výrazné diferenciaci mezi jednotlivými knihovnami, které byly aktivní a zajistily 

si finance na svůj provoz z dotačních zdrojů, a mezi těmi, které těchto výzev nevyužily. 

Zároveň se ale knihovny nemohou zapojovat do projektových a grantových výzev určených 

pro vzdělávací instituce, neboť jim obecně není vzdělávací role přisuzována. Složky systému 

veřejných knihoven jsou různorodé. Jejich provozovateli mohou být obce, kraje, státní 

instituce nebo soukromé subjekty. Různorodé mohou být i jejich priority, specializace či 

cílové skupiny (Brožura, 2020, s. 6, 7; Šerák, 2014, s. 85; Národní knihovna ČR, 2020, s. 2; 

Cigarini, Bonhoure, Vicens a Perelló, 2021, s. 2).  

Knihovny podporují rozmanitost myšlenek a názorů a umožňují přístup k informacím, které 

jsou pro občany užitečné a důležité. Dále nabízí možnost vzájemného učení a vzdělávání se, 

formulování otázek společného zájmu a řešení s tím spojených problémů nebo prohlubování 

porozumění jiným názorům napříč různými skupinami občanů (Kranich, 2010, s. 20). 

Knihovny jsou jedním z nástrojů svobody a demokracie, a mohou být tedy závislé na politické 

kultuře státu. Zároveň se ale ukazuje, že nejsou ze strany veřejné správy vnímány jako 

podstatné instituce a jejich vyjednávací pozice nebývají vždy vysoké. Veřejné knihovny 

nejsou většinou obsaženy ve strategických dokumentech rozvoje jiných resortů než 

Ministerstva kultury a ani obcí a krajů (Národní knihovna ČR, 2020, s. 3). To se projevuje jak 

v ekonomickém zastřešení činnosti knihoven, tak ve mzdovém ohodnocení pracovníků. 

Přitom se neutrální prostředí knihoven ukazuje jako ideální pro rozvoj principů občanské 

společnosti (Národní knihovna ČR, 2020, s. 3). 

Ze své podstaty nejsou knihovny komerčními organizacemi. Plní službu veřejnosti, a tím jsou 

zcela závislé na příspěvcích zřizovatelů. Rozpočet přidělený knihovnám bývá předem daný 

a pokryje jejich povinné výdaje, už ale většinou nereaguje pružně na jejich aktuální potřeby, 

a tak knihovny často musí rezignovat na svůj rozvoj. „Chybí systematická podpora rozvoje 

knihoven jako vzdělávacích, občanských a komunitních institucí ze státního, krajských 
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a obecních rozpočtů.“ (Národní knihovna ČR, 2020, s. 5) Rozvoj komunitních aktivit tak 

většinou vychází ze samotné motivace knihovnických pracovníků, kterým ale kromě finanční 

podpory chybí často i ta metodická (Národní knihovna ČR, 2020, s. 10). Zajímavé však je, že 

jen „něco přes třetinu (36 %) české veřejnosti si myslí, že si veřejné knihovny zaslouží větší 

finanční podporu“ (TNS, 2013, s. 5).  

Koncepce z roku 2020 předpokládala, že se brzy dostaví ekonomická stagnace či regrese 

společnosti (což se zřejmě i vlivem pandemie splnilo). Finanční podpora nejenom knihoven 

závisí na ekonomických cyklech hospodářství a v krizích bývá zdrojů pro vzdělávání obecně 

nedostatek. Naopak ale v dobách krizí nebo stagnací nejvíce nabývají na důležitosti centra 

občanské společnosti, sociální práce, kultury a i vzdělávání (Národní knihovna ČR, 2020, 

s. 5). 

Ač má ČR knihovnický zákon, který je oproti jiným zemím výjimečný a který přímo definuje 

knihovnu jako zařízení poskytující informační služby všem bez rozdílu, vzdělávací role 

knihoven není v zákoně jasně ukotvena. Chybí podpora například v oblastech gramotnosti 

(mediální, čtenářské, informační, digitální). Ale právě rozvíjení mediální, čtenářské, 

informační a digitální gramotnosti dává jedinci žijícímu v globální informační společnosti 

možnost orientovat se v nárůstu informačních zdrojů a v práci s informacemi (Mazáčová, 

2017, s. 43). Chybějící podpora je zapříčiněna tím, že vzdělávání jako takové je v gesci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale činnost knihoven spadá do gesce 

Ministerstva kultury. Tím může docházet k nepropojení oblasti vzdělávání s knihovnami, což 

může mít za následek vynechání knihoven z programů na podporu vzdělávání. Přitom pro 

podporu vzdělávací role knihoven je zcela stěžejní jejich zanesení do meziresortních strategií 

ministerstev. Zmínku o knihovnách můžeme najít v již zmíněné Strategii vzdělávací politiky 

České republiky do roku 2030+, kde je význam knihoven jako vzdělávacích institucí spíše 

naznačen (Národní knihovna ČR, 2020, s. 3; MŠMT, 2020, s. 39; SDRUK, 2021, s. 73). 

Pokud by se podařilo propojit činnosti těchto dvou ministerstev např. pomocí spolupráce 

knihoven se vzdělávacími neziskovými organizacemi, mohla by vzniknout úspěšná synergie 

tradičního a nového přístupu ke vzdělávacím aktivitám. Žádoucí a užitečné by jistě bylo 

i propojení formálního a neformálního vzdělávání, tedy spojení činností škol a knihoven (Čáp, 

Matějka a Protivínský, nedatováno, s. 17; Brožura, 2020, s. 11).   

Pro plnění role knihoven jako vzdělávacích, komunitních a občanských center je také důležité 

prostorové zajištění pro jejich činnosti. Nejde přímo jen o studovny nebo učebny, ale spíše 
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o prostory k setkávání, komunikaci nebo sdílení zkušeností. Nedostatek nebo nevhodnost 

místa vyplývá ze skutečnosti, že většina knihoven sídlí v prostorách, které nebyly stavěny se 

zaměřením na knihovnickou a vzdělávací činnost. Taková místa by měla být bezbariérová, 

aby byla přístupná všem bez rozdílu věku nebo postižení, a dostatečně velká, světlá, vybavená 

apod. (Národní knihovna ČR, 2020, s. 13; Šerák, 2014, s. 87).  

Jak již bylo napsáno v předchozích kapitolách práce, občanské a zájmové vzdělávání 

dospělých není v ČR systematičtěji ukotveno. Alespoň částečnou legislativní oporu má další 

profesní vzdělávání, které je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Vzdělávací aktivity 

v dalších dvou oblastech jsou roztříštěné a nekoordinované. Pro knihovny to může znamenat 

zajímavou příležitost v situaci převisu poptávky nad nabídkou, ale zároveň komplikace 

v zabezpečení a podpoře těchto aktivit (Národní knihovna ČR, 2020, s. 4).  

Ovšem poptávka po celoživotních nebo konkrétně občanských vzdělávacích aktivitách není 

v prostředí knihoven úplně zřejmá, i když mnoho knihoven edukační činnosti nabízí. Tato 

skutečnost souvisí s tím, co se psalo na začátku kapitoly, a totiž že lidé často nevnímají 

knihovny jako nástroj vzdělávání a instituce, které jim pomohou s rozvojem znalostí 

a dovedností (Národní knihovna ČR, 2020, s. 7).    

V současné době je tedy v popředí především další profesní vzdělávání, zatímco občanské 

a zájmové vzdělávání se může potýkat s nezájmem ze strany státu nebo občanů. Stát se ve 

svých strategiích zaměřuje spíše na formální vzdělávání dospělých nebo rekvalifikace. 

Rovněž může být problémem proměnlivá kvalita nabízených služeb v oblasti občanského 

vzdělávání dospělých. Edukačních aktivit (nejen) o občanských tématech může být pak velké 

množství. S tím souvisí i často nepřehledná nabídka kurzů. Tato skutečnost se může dotýkat 

i vzdělávání v knihovnách. Poskytovatelé vzdělávacích aktivit navíc nemusí mít žádnou 

odbornou způsobilost nebo kvalifikaci. Jak bylo zmíněno v jednom z předchozích odstavců, 

často chybí metodická podpora knihovníků v rozvoji komunitních a občanských aktivit. Platí, 

že kompetence knihovníků se v oblasti celoživotního vzdělávání veřejnosti liší. Knihovníci si 

tyto znalosti a dovednosti osvojují především v praxi, a tak se kvalita nabízených edukačních 

aktivit může lišit knihovna od knihovny. Přitom s narůstající edukační rolí knihoven bude 

potřeba, aby knihovny přizpůsobily výběr a profesní vzdělávání svých pracovníků, jimž se 

v podstatě mění pracovní role i postavení. V prostředí knihoven bude do budoucna 

pravděpodobně více přibývat pracovních pozic pro specialisty vzdělávání. Pracovníci se 
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budou muset rozvíjet v učení druhých (Šerák, 2009, s. 93, 95; Národní knihovna ČR, 2020, 

s. 10; Pavelková, 2016, nestránkováno; Brožura, 2020, s. 11).   

Knihovníci mají totiž častěji zkušenosti s aktivitami pro děti a mládež než s aktivitami 

zaměřenými na dospělé. Mezi pracovníky knihoven bývá velmi málo jedinců, kteří mají 

metodické, didaktické nebo koncepční kompetence na dostatečné úrovni pro pořádání 

vzdělávacích nebo kulturních akcí pro dospělé. Zkušenosti s aktivitami pořádanými primárně 

pro děti a mladistvé nelze mechanicky aplikovat do sféry dospělých (Šerák, 2014, s. 86).  

Nedostatečná kvalifikace pracovníků knihoven v oblasti vzdělávání dospělých může mít za 

následek již zmíněnou odlišnou kvalitu nabízených akcí v jednotlivých knihovnách. Může se 

odrazit i v atraktivitě nebo efektivitě nabízených aktivit. Přitom knihovny mají i díky svému 

širokému záběru velký potenciál ke konání edukačních aktivit zážitkového typu. Ty jsou však 

náročné z hlediska didaktických, psychologických a komunikačních kompetencí organizátorů 

takových akcí. Proto jsou nejčastějšími programy ty, které jsou založené na tradičním pojetí 

vzdělávání dospělých, a frontální přednáška zůstává nejrozšířenější metodou. Je snadno 

realizovatelná, osvědčená, levná, avšak pro mnohé neatraktivní a ne příliš efektivní (Šerák, 

2014, s. 87).  

Z hlediska pořádání vzdělávacích a komunitních akcí je dále důležité plánovat rozvoj těchto 

aktivit. „Realizaci vzdělávací akce by měla především předcházet analýza potřeb a požadavků 

(formou průzkumu veřejného mínění, osobními rozhovory, zadáním organizátora či obce nebo 

rozborem dokumentů)“ (Šerák, 2014, s. 87), které přinesou stanovení zamýšleného cíle, tedy 

toho, co by účastníci měli umět nebo vědět po skončení programu. V mnoha knihovnách však 

chybí systematicky prováděné průzkumy vzdělávacích a komunitních potřeb nebo preferencí. 

Nezřídka se tak plánují občanské aktivity ad hoc. Chybí většinou i evaluační nástroje pro 

hodnocení kvality nebo dopadu proběhlých kurzů. Pokud už knihovna má systém hodnocení, 

je spíše založen na kvantitativních výkonnostních údajích, který formou zpětné vazby ověřuje 

spíše spokojenost posluchačů. Chybí ale kvalitativní zastřešení hodnocení, které by mělo 

funkci kontrolní a zkušební. Knihovny pak většinou nejsou schopny identifikovat efektivitu 

svých služeb a činností (Šerák, 2014, s. 87; Národní knihovna ČR, 2020, s. 14; SDRUK, 

2021, s. 155). Výzvou do budoucna tak pro knihovny může zůstat využívání sociologických, 

analytických a statistických metod. I když samozřejmě platí, že ne vše může být empiricky 

měřitelné.  
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V posledních letech se navíc role knihovníků začala výrazně měnit. Je potřeba, aby knihovník 

byl multifunkční a aby byl například trochu psycholog, mediátor, sociální pracovník, 

moderátor, učitel, dramaturg a producent, grafik, skladník, manažer nebo informatik. 

Současný knihovník by měl určitě mít tyto kompetence: umět nalézt správné informace, 

rozhodovat se informovaně (mít kritické myšlení) a umět informace sdílet (komunikace); 

využívat svých talentů (být kreativní) a být koordinovaný (pracovat v synergii). Na druhou 

stranu je důležité znát své limity v knihovnické odbornosti a nebát se zvát odborníky i mimo 

sféru knihovny (SDRUK, 2021, s. 79). 

Z hlediska věkové struktury je v knihovnách zaměstnáno nejvíce lidí středního a staršího 

věku, konkrétně 30 % z nich patří do skupiny 41–50 let a 29 % patří do skupiny 51–60 let. 

Pracovníků nad 60 let je v knihovnách cca 13 %. Naopak podíl nejmladších pracovníků se 

oproti minulým letům zmenšil na 9 %. Platí, že více starších pracovníků je ve veřejných 

knihovnách než v těch specializovaných. Trend stárnutí navíc stále pokračuje nejen 

v knihovnách, ale i v celé populaci. U pracovníků knihoven byl však vždy výraznější. Dále 

platí, že z 85 % jsou na pozicích pracovníků knihoven zastoupeny ženy. Zajímavé je, že je 

velké zastoupení žen (86 %) i na vedoucích pozicích knihoven, což v jiných oborech nemusí 

být příliš typické (SDRUK, 2021, s. 134–142).  

Tyto skutečnosti (feminizace knihovnické profese, zvyšující se věkový průměr pracovníků 

nebo také vysoká míra délky jejich pracovního poměru) kladou požadavky na celoživotní 

vzdělávání a neustálou aktualizaci znalostí a dovedností. Je potřeba toto spojit s vytvořením 

„silné a kvalitní nabídky pro rozšiřování kompetencí pracovníků knihoven v oblasti užívání 

informačních technologií, vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit.“ (SDRUK, 2021, 

s. 151)  
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3 ROLE KNIHOVEN JAKO INSTITUCÍ OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Primárním úkolem činností knihoven není (občanské) vzdělávání. Jak již bylo zmíněno, tyto 

instituce mají edukativní aktivity jako dodatkovou, sekundární činnost, ještě společně 

například s muzei, galeriemi nebo hvězdárnami. Od roku 2009 působí v České republice 

Centrum občanského vzdělávání, které bylo nejprve součástí Masarykovy univerzity v Brně, 

od roku 2014 působí na Fakultě humanitních studií v Praze. Dále není v ČR v podstatě žádná 

další organizace, jejíž hlavní cíl by byl zaměřen jen na občanské vzdělávání. Proto jsou pro 

rozvoj občanské společnosti důležité organizace, které svou činností a aktivitami také 

přispívají k naplňování ukazatelů aktivního občanství a v občanském vzdělávání se angažují. 

Do skupiny těchto organizací nepochybně spadají i knihovny. Knihovny se navíc zaměřují na 

komunitní programy, což se jeví jako nejefektivnější forma občanského vzdělávání. 

Komunitní činnosti totiž rozvíjí i postoje, které souvisí s politickou participací. Velká část 

občansko-osvětových činností zároveň podporuje rozvoj kritického myšlení (Smékal a kol., 

2010, s. 7, 8).   

V praxi na otázku, zda knihovny reflektují současná témata nebo problémy v prostředí jejich 

měst nebo regionu, odpověděly, že necelá polovina z nich (47 %) o nich pouze informuje, 

22 % knihoven na témata upozorňuje a pouze 9 % aktivně připravuje diskuze a do dění ve 

městě se zapojuje. Zbytek knihoven v České republice si myslí, že aktuální témata a problémy 

do knihoven nepatří, či je tato oblast nezajímá (SDRUK, 2021, s. 30, 31).  

Knihovny obvykle nejsou veřejností vnímány jako nástroje pro rozvoj občanské společnosti. 

Přitom cílem je, aby se staly do roku 2030 přirozenými centry občanského a komunitního 

života. Důkazem může být např. zvyšující se počet pořádaných kulturních nebo vzdělávacích 

akcí pro veřejnost, na které chodí stále více lidí (Smetanová, Pillerová, 2016, nestránkováno). 

Role knihoven jakožto míst pro setkávání a sdružování lidí „by měla být ukotvena ve 

strategických dokumentech na úrovni vlády i samosprávy, a občané by měli mít příležitost 

sami se do komunitní činnosti zapojovat a podněcovat vznik nových místních aktivit.“ 

(Brožura, 2020, s. 6) Problém tkví například v tom, že na lokálních úrovních nejsou 

dostatečně identifikovány potřeby komunit ve vztahu ke knihovnám a vzdělávání. Když 

nejsou potřeby komunit zjištěny, nedochází k jejich propojení s knihovnami a jejich zdroji 

(např. informačními, kompetenčními nebo prostorovými). To právě může být příčinou 

nedostatečného či nevhodného zacílení nabídky služeb a vzdělávání. V knihovnách, kde je 
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dobře komunikována jejich vzdělávací role a je srozumitelně prezentována nabídka aktivit, je 

po edukativních činnostech i větší poptávka (Národní knihovna ČR, 2020, s. 15).  

O vzdělávání na témata zaměřená na vytváření návrhů vzdělávacích programů a aktivit pro 

veřejnost nebo na metodiku, „jak zjišťovat vzdělávací potřeby rozvoje občanské gramotnosti“ 

(Protivínský, Čáp, 2012, s. 22) u občanů, mají více zájem zaměstnanci knihoven větších měst. 

Také je patrné, že knihovníci menších i větších měst by se rádi dále vzdělávali na téma Jak 

otevírat knihovnu pro veřejnost a její aktivity (Protivínský, Čáp, 2012, s. 22). Rovněž by měli 

zájem dále se vzdělávat ve zlepšování propojenosti místních skupin obyvatel, v činnostech 

informačních a poradenských center pro řešení občanských problémů, jak zapojovat místní 

komunitu do činností knihoven nebo jak více zapojovat občany do místního veřejného dění, 

např. účast na zastupitelstvech (SKIP, 2012, s. 13; Protivínský, Čáp, 2012, s. 22).  

Poradenská centra (i když ne přímo knihovny) zmiňuje i Analýza občanského vzdělávání 

dospělých (Smékal a kol., 2010, s. 10), která je označuje jako vhodné nástroje pro rozvoj 

občanské angažovanosti, protože jejich aktivity mohou dosáhnout k širokému spektru 

cílových skupin, obsáhnou systematicky všechny oblasti občanského vzdělávání a mohou mít 

případně dlouhodobý efekt.   

Mnoho knihovníků by se rádo dále vzdělávalo i v lektorských přístupech a komunikačních 

dovednostech. Naopak s nejmenším zájmem se setkalo téma Jak vést debatu o politických 

aktualitách, a přitom zůstat nadstranický. Pracovníci knihoven mají zřejmě obavy, aby půda 

knihoven zůstala neutrální a nepolitizovaná, do politických debat se raději nechtějí pouštět. Je 

proto lepší nabízet politická témata jako přirozenou součást jiných, ať už se jedná 

o vzdělávání pracovníků knihoven nebo jejich návštěvníků (SKIP, 2012, s. 13; Protivínský, 

Čáp, 2012, s. 22). Stejně ale je z oblasti dalšího vzdělávání pracovníků knihoven největší 

zájem o témata rozvíjející podporu čtenářské gramotnosti, využití sociálních sítí a současnou 

literaturu. Velký zájem veřejných knihoven je ale i o témata zaměřená na vzdělávací funkci 

knihoven (48 %) a jejich komunitní roli (44 %). Pracovníci knihoven mají zájem 

i o vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností nebo lektorských a prezentačních 

dovedností (SDRUK, 2021, s. 144, 145).  

Zajímavé jsou další dva výzkumy zaměřující se na preference návštěvníků veřejných 

knihoven v oblasti občanského vzdělávání (Protivínský, Čáp, 2012) a na priority veřejnosti 

v oblasti občanského vzdělávání podle knihovníků a informačních pracovníků (SKIP, 2012). 



47 
 

Ze strany návštěvníků knihoven je velký zájem o proměnu těchto institucí v komunitní 

a vzdělávací centra. I ze strany pracovníků knihoven panuje přesvědčení, že knihovny mají 

značný potenciál stát se vzdělávacími centry pro veřejnost. Podle většiny autory oslovených 

návštěvníků je celoživotní vzdělávání se v občanských tématech nutností. Problematickou se 

však může stát přeměna tohoto názoru v účast na konkrétních vzdělávacích aktivitách, neboť 

projevený zájem ještě nemusí znamenat návštěvu akce (SKIP, 2012, s. 6; Protivínský, Čáp, 

2012, s. 9, 10, 24).  

Podle výzkumu Protivínského a Čápa (2012) jsou pro návštěvníky veřejných knihoven 

některá občanská témata zajímavější než jiná. Potencionálně nejvyšší zájem by byl 

o vzdělávání v právní problematice, konkrétně o právech spotřebitelů či vztahu občana 

a úřadů. Velký zájem by měli návštěvníci knihoven o lekce na téma jejich regionu a obce 

a seznámení se s historií památek v okolí nebo zajímavými osobnostmi. Další potencionálně 

zajímavé vzdělávací kurzy by se týkaly např. osobního rozvoje (jak zvládat konflikty nebo jak 

zvládat stres), zdravého životního stylu (jak pečovat o své zdraví), kontextu historických 

událostí a dnešku (jak rozumět historickým událostem, které dodnes ovlivňují naše okolí), 

životního prostředí (jak chránit životní prostředí ve svém okolí) nebo informačních 

technologií (jak efektivně využívat ve svém životě informační technologie) a jiných 

(Protivínský, Čáp, 2012, s. 11). Tato skutečnost jen dokazuje tvrzení z Brožury (2020) 

v jednom z předchozích odstavců, kde se zmiňuje důležitost edukačních aktivit zaměřených 

na užitečná témata spojená především s lokalitou občanů a knihoven. S tím souvisí i to, že 

přibližně dvě třetiny veřejnosti v České republice si myslí, že knihovny jsou efektivní 

v naplňování potřeb obce (TNS, 2013, s. 5).  

Pozoruhodný je pohled na předpokládaný zájem občanů o určitá témata ze strany pracovníků 

knihovny. Ti se vyjadřovali k nabízeným tématům občanského vzdělávání a hodnotili, zda by 

se setkala s vyšší potenciální účastí. Do jisté míry se údaje shodují s předchozím odstavcem. 

Pracovníci knihoven odhadovali vyšší účast na přednáškách zaměřených na zdravý životní 

styl, osobní rozvoj, vztah k regionu a lokálnímu společenství, přístup k obhajobě svých práv 

nebo ochranu životního prostředí. Zároveň by ale podle knihovníků byl předpokládaný zájem 

i o témata spojená s aktivním stárnutím a mezigenerační solidaritou, prevencí kriminality 

a šikany, světem práce nebo korupce (SKIP, 2012, s. 8). Z velké části se preference 

návštěvníků i odhady knihovníků shodují, ale témata týkající se aktivního stárnutí a solidarity 

nebo korupce jsou na zadních místech zájmu veřejnosti, a naopak na předních místech 
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očekávaného zájmu veřejnosti z pohledu pracovníků knihovny; tento „rozpor“ v očekáváních 

je jistě zajímavý.  

Zároveň je zajímavé, že i na spodních příčkách zájmu se obě složky výzkumů více či méně 

shodují. S nejmenším zájmem veřejnosti by se potýkaly přednášky týkající se ekonomické 

krize (příčiny, vznik, dopad), rozboru aktuálních politických kauz, možností ovlivňování 

lokální politické situace (kontrola činnosti zastupitelstva a opozice) a témata týkající se již 

zmíněného aktivního stárnutí nebo korupce (Protivínský, Čáp, 2012, s. 11). Z pohledu 

knihovníků by se s nejmenším předpokládaným zájmem pořádaly akce ohledně politických 

konceptů, systémů a filozofií, základních demokratických hodnot, soužití majorit a minorit, 

lokální politiky nebo politických kauz a událostí obecně a všeobecně rozvoje občanských 

kompetencí (SKIP, 2012, s. 8, 9).  

Podle Smékala a kolektivu je z jednotlivých občanských oblastí kladen největší důraz na 

funkční gramotnost, faktické znalosti a sociální dovednosti. Naopak oblastmi, které by bylo 

potřeba ještě rozvíjet, jsou podle autorů skoro veškeré složky aktivního občanství, politické 

postoje (důvěra v politický systém a činnost) a znalost (politického, historického nebo 

filozofického) pozadí pro interpretaci současného dění (Smékal a kol., 2010, s. 8).  

Tato skutečnost, ač z roku 2010, se zajímavě doplňuje s výsledky z již zmíněných dvou 

výzkumů SKIP a Protivínského a Čápa z roku 2012, které se zaměřovaly na identifikaci 

předpokládaného zájmu o aktivity občanského vzdělávání. Z těchto dvou šetření vyplývá, že 

na prvních místech aktivit, o které by byl nejvyšší předpokládaný zájem, se držela témata 

právní problematiky, historie v daném regionu, osobního rozvoje, zdravého životního stylu, 

informačních technologií nebo prevence kriminality a korupce (SKIP, 2012; Protivínský, Čáp, 

2012). Do velké míry by se tyto konkrétní výseče občanského vzdělávání mohly obsáhnout do 

funkční gramotnosti, faktických znalostí nebo sociálních dovedností, o kterých píše Smékal 

a kol. (2010), a tím by se dalo do určité míry potvrdit, že je o tyto oblasti skutečně zájem a je 

na ně kladen důraz.  

Jak již bylo popsáno výše, oblasti občanského vzdělávání vhodné pro další rozvoj jsou podle 

Smékala a kol. (2010, s. 8) aktivní občanství obecně a politické znalosti. Témat s možným 

politickým zaměřením či přesahem je ve veřejných kurzech spíše minimum, a to kvůli 

obavám knihoven z neudržení neutrality a nadstranickosti anebo kvůli nezájmu společnosti. 

O témata, která se zaměřují na různé pohledy interpretací současného dění, také nebyl 
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předběžný zájem. To se tedy shoduje s informacemi Smékala a kol., že tyto oblasti 

občanského vzdělávání nejsou příliš podchyceny a je potřeba je do budoucna rozvíjet (Smékal 

a kol., 2010, s. 8).  

Zajímavě toto zjištění doplňuje anketa od SDRUK (2021), která zjišťovala postoje 

190 českých knihoven (různého typu i velikosti) k demokracii a k diskuzi o ní. V první otázce 

se zjišťovalo, zda se knihovny nějakým tématům kulturních, vzdělávacích a komunitních 

aktivit vyhýbají. Více než polovina z nich uvedla, že ne. Také ale 35 % uvedlo, že se vyhýbá 

tématům o politice, 16 % náboženství, 8 % sexuální orientaci, 8 % ezoterice, 4 % domácím 

násilí a 3 % ekologii (SDRUK, 2021, s. 29). Pokud už jsou zmíněná témata občanského 

vzdělávání v nabídce knihoven, jedná se nejčastěji o metodu besed a poté výstav. Zároveň se 

dotázané knihovny setkaly i s nesouhlasem s organizováním těchto akcí, resp. o těchto 

tématech, ze strany veřejnosti (23 %), ale i ze strany zřizovatele (10 %) nebo knihovnického 

týmu (10 %). Nesouhlas byl například z důvodů malého předpokládaného zájmu veřejnosti, 

negativní zkušenosti ze stran knihovnické komunity nebo obavy z předvolební politické 

kampaně (SDRUK, 2021, s. 29, 30).  

Pozoruhodné dále je, že skoro 70 % dotázaných účastníků výzkumu (CVVM, 2020) o sobě 

tvrdí, že rozumí politice a politickému dění. Tento názor mělo více mužů než žen. Navíc 

došlo oproti předchozímu výzkumu z roku 2018 k nárůstu souhlasu s tvrzením, že se občané 

považují za dostatečně způsobilé a informované k účasti na politickém dění, konkrétně mělo 

takový pocit 37 %. Naopak pro cca 60 % je politika složitá a necítí se jí rozumět (CVVM, 

2020, s. 1). Z toho tedy může do jisté míry vyplývat, že občané nemají o politická témata 

vzdělávacích kurzů zájem, neboť se již cítí dostatečně vzdělaní a sečtělí v této oblasti, ale na 

druhou stranu by vzdělávání o politické problematice bylo pro velkou část občanů užitečné. 

Mnoho lidí cítí frustraci ze současného politického dění, což může vést k jejich apatii nebo 

rezignaci na občanské aktivity. Dlouhodobě například kolísá zájem o účast ve volbách, ta se 

pohybuje se v rozmezí pouhých 60 %. Občanská výchova ve školách bývá zaměřena spíše na 

teoretické poznání než na praktické zkušenosti občana a jeho práv nebo roli ve společnosti. 

Například z výzkumu o angažovanosti občanů a jejich porozumění politice z roku 2020 

(CVVM, 2020) vyplývá, že „77 % dotázaných je přesvědčeno, že se politické strany zajímají 

více o hlasy voličů než o jejich názory“ (CVVM, 2020, s. 1). Pouze 20 % občanů ČR souhlasí 

s tím, že se zvolení politici zajímají o to, co si lidé myslí (CVVM, 2020, s. 1). Je potřeba 

vnitřní motivaci k participaci podporovat a hledat nová řešení a místa, kde bude moci každý 
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rozvíjet nebo posilovat své znalosti, dovednosti a postoje důležité pro život v občanské 

společnosti a demokracii. A právě knihovny jsou vhodným místem pro rozvoj občanské 

společnosti, neboť je v nich možné pracovat s veřejností od dětského až po seniorský věk 

(Protivínský, Čáp, 2012, s. 4).   

Souhrnná zpráva UNESCO (2019) reflektuje nutnost občanského vzdělávání, které by podle 

ní mělo probíhat jak na formální úrovni (spíše pro děti a mladistvé), tak na úrovni běžného 

neformálního života formou předávání zkušeností a znalostí dospělým. Díky tomu by měly 

být přístupové body ke vzdělávání více k dispozici, konkrétně se zpráva zmiňuje 

o zdravotních střediscích, kulturních domech nebo právě knihovnách, a občanské vzdělávání 

dospělých by mělo být reflektováno stejně jako jiné neformální vzdělávací aktivity 

(UNESCO, 2019, s. 24).  

Problém může nastat u dospělých, kteří nemají zájem se dále občansky vzdělávat. Mohou mít 

averzi vůči některým pojmům a tématům, která jsou s aktivním občanstvím spojena. 

V současnosti si lze například všimnout jednoho faktu. Do oblasti politiky vstupuje specifická 

sféra, a to tzv. subpolitika. Tímto pojmem se dá označit to, co dříve nebylo označováno za 

politické, ale v dnešní době už to za politické považovat lze. Jedná se např. o různé 

ekologické spolky a hnutí, spotřebitelské organizace, hnutí za lidská práva nebo pochody za 

rovné příležitosti pohlaví a menšin. Tyto a další oblasti lze učinit předmětem veřejných 

diskuzí, a tím se zpolitizují (Kopecký, 2010, s. 5). Je pak obtížné změnit již utvořené názory 

a postoje k občanství a vzdělávání se v něm. Proto je důležité nutnost občanského vzdělávání 

dobře komunikovat na veřejnosti, aby došlo k jeho uvědomění jako společenského závazku. 

Pro přínosy občanského vzdělávání je potřeba zajistit finanční podporu a stabilitu této oblasti 

z dlouhodobého hlediska (Smékal a kol., 2010, s. 9).  

Mnoho knihoven i jiných organizací na vzdělávání dospělých má ve svých nabídkách kurzy 

zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, do kterých mohou patřit sociální dovednosti jako 

komunikační a prezentační schopnosti, ale i sebe-rozvojové aktivity na zvládání stresu 

a konfliktů a k podpoře asertivity. Právě sociální dovednosti pomáhají jedinci s mezilidskými 

vztahy, a tím i s životem ve společnosti (Smékal a kol., 2010, s. 33, 34).  

Samostatným okruhem občanského vzdělávání dospělých může být demokracie a nauka o ní 

jako o konceptu. Úvahy o demokracii jsou i v dnešní době velmi důležité, protože ji veřejnost 

často bere za samozřejmou a běžnou věc. Přitom demokracie je křehkou záležitostí, na které 
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je potřeba neustále pracovat. Dopomoci k tomu mohou knihovny, neboť jejich vztah 

k demokracii vychází z jejích komunitních rolí a z jejich principů rovného přístupu pro 

všechny, takže toto téma by jimi mělo rezonovat (SDRUK, 2021, s. 15). 

Na závěr kapitoly chci v krátkosti sdílet příklady dobré praxe fungování knihoven v zahraničí. 

Jako pozoruhodná se jeví zpráva Libraries as community hubs (2019), která předkládá zjištění 

ze šesti případových studií knihoven ve Velké Británii, které jsou koncipovány jako 

komunitní centra v tom smyslu, že jsou umístěné v jedné budově s dalšími službami, např. 

školkou, posilovnou, informačním centrem, muzeem, kavárnou, poštou nebo dokonce 

policejní stanicí. Výzkum zjistil, že knihovny mají dobré předpoklady být hlavní součástí 

komunitních center, protože působí důvěryhodně a mají důležité postavení v rámci spolupráce 

jednotlivých služeb. Ukazuje se, že umístění knihoven v komunitních centrech je výhodné jak 

pro ně samotné, tak i pro ostatní služby a obyvatele. Za úspěchem těchto společných center 

stojí podle zjištění schopnost odrážet místní potřeby a schopnost na ně reagovat (Arts Council 

England, 2019, s. 2, 7).  

Podobně to funguje i v severských zemích. V posledních letech se tamější pojetí knihoven 

mění v nový koncept. Knihovny se snaží navázat bližší kontakt se svými návštěvníky a oslovit 

i ty nové. Mohou se nacházet v obchodech nebo existovat jako samoobslužné a pojízdné 

knihovny. Knihovny tak mohou být všude, kde jsou lidé (Nordic Public Libraries 2.0, 2010, 

s. 81). Zároveň se v severských zemích nacházejí knihovny v komunitních centrech ve smyslu 

neformálních meziodvětvových středisek nejrůznějších aktivit. Knihovny sdílí místo s dalšími 

obecními službami, dobrovolnickými spolky nebo jednotlivci – podnikateli. Knihovnické 

služby jsou rovněž často kombinovány s těmi poradenskými, zdravotními nebo službami 

zaměřenými na pomoc s hledáním zaměstnání (Nordic Public Libraries 2.0, 2010, s. 92).  
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4 METODY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH POUŽÍVANÉ V KNIHOVNÁCH 

V OBLASTI OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

4.1 Přehled vzdělávacích metod 

Metoda znamená postup či proces, kterým se dosahuje cíle. Ve vzdělávání dospělých je 

metoda způsob vědomého a uspořádaného vzdělávacího procesu lektora, který stimuluje učení 

dospělého se záměrem dosáhnout co nejefektivněji a nejkvalitněji vzdělávacího cíle. 

V podstatě jde o nástroje, pomocí nichž účastníci kurzu nabývají či rozvíjí své znalosti, 

dovednosti a postoje (Langer, 2016, s. 149; Mužík, 2011, s. 28, 29).   

Metod vzdělávání dospělých je velké množství. Podle Langera (2016, s. 150) pak výběr 

vhodné metody záleží na několika faktorech: 

▪ cíl vzdělávací akce (jaké poznatky si mají účastníci akce odnést); 

▪ cílová skupina (jaké je složení, velikost a charakteristika skupiny účastníků); 

▪ obsah výuky (co je náplní vzdělávací akce, jaké je její téma); 

▪ prostředí výuky (nejen prostory, ale i jejich vybavení); 

▪ čas; 

▪ finance; 

▪ lektor. 

Důležité je zmínit, že v praxi se v konkrétních vzdělávacích aktivitách může uplatňovat 

několik různých metod, které se vzájemně střídají a doplňují. Je proto podstatné, aby lektor 

uměl vybrat a použít vhodné metody pro konkrétní kurzy a aktivity. Mixem metod vzniká 

možnost odstranit nedostatky jedné metody a využít výhod druhé. O použití vhodných metod 

by se mělo rozhodovat už při plánování akce, zároveň je ale velmi podstatná i případná 

flexibilita přístupu. O úspěchu vzdělávací akce totiž rozhoduje i schopnost přednášejícího 

reagovat na okamžité nenadálé situace, umění přizpůsobovat se jim a tyto změny předvídat. 

Metody mají obecný a univerzální charakter, průběh pak závisí na konkrétních podmínkách 

edukační reality – např. na složení účastníků (jakého jsou věku, vzdělání, motivace…), 

prostorových dispozicích nebo zkušenostech lektora/přednášejícího. Role 

lektora/přednášejícího je během vzdělávacích akcí klíčová. Lektor totiž disponuje vlivem na 
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účastníky. Zaujímá hlavní pozici, k níž se upíná pozornost posluchačů (Šerák, 2009, s. 69, 70; 

Langer, 2016, s. 151, 152; Plamínek, 2014, s. 32, 156).  

Podle Šeráka (2014, s. 88) existují v zásadě čtyři typy přednášejících: 

▪ Interní zaměstnanci knihovny – znají výborně prostředí a požadavky knihovny, navíc 

jsou vždy k dispozici. Nevýhodou je jejich nedostatečná odbornost ve vzdělávání 

dospělých. 

▪ Profesionální lektoři – mají živnostenské oprávnění a lektorováním se většinou živí, 

takže je zaručena profesionalita a odbornost. Na druhou stranu mohou být takoví 

lektoři finančně nároční, odlišní v kvalitě či v ochotě a může být náročný jejich výběr. 

▪ Odborníci na konkrétní oblast – většinou jde o experty nebo specialisty, kteří chtějí 

seznámit veřejnost s novými informacemi a poznatky z jejich oboru. Takoví odborníci 

garantují kvalitu obsahu, avšak mohou mít složitý nebo nesrozumitelný výklad. 

▪ Dobrovolníci – jde například o členy různých neziskových organizací přednášející na 

osvětová témata. Specifickým typem pak mohou být členové místních komunit, např. 

pamětníci nebo zajímavé osobnosti. Takovým lidem většinou nechybí zápal, znalost 

problematiky a mají malé nebo nulové finanční požadavky, avšak otázkou je kvalita 

realizace. 

Zde je však potřeba připomenout, že vzdělávání dospělých v prostředí knihoven je poměrně 

specifické. Na vzdělávací akce má přístup každý, tudíž cílová skupina účastníků je většinou 

„namíchaná“ nejen věkově, ale i z hlediska velikosti skupiny, vzdělanostní úrovně, motivace, 

zálib, očekávání apod. S tím souvisí další faktory výběru metody, např. čas nebo finance. Jako 

metody tak logicky bývají nejčastěji zvoleny přednášky či besedy (Šerák, 2014, s. 87; Čáp, 

Matějka a Protivínský, nedatováno, s. 14), protože jsou z organizačního hlediska nejméně 

náročné, ale zároveň nejvíce dostupné všem účastníkům.  

I přesto, že účastníci vzdělávacích akcí bývají různorodí, je podle Protivínského a Čápa 

(2012) potřeba při tvorbě edukačního obsahu hledat odpovědi na tři základní otázky.  

▪ Co? Co bude předmětem vzdělávání; jaké složky osobnosti se mají rozvíjet; jaké jsou 

cíle aktivity; na jaké vzdělávací potřeby se reaguje? 
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▪ Koho? Kdo se bude vzdělávat; pro koho bude vzdělávací program určen; jaká je 

cílová skupina? 

▪ Jak? Jak se bude vzdělávat; jaké se zvolí metody; jak zaujmout účastníky; jak 

vyjdeme vstříc cílové skupině? (Protivínský, Čáp, 2012, s. 23).  

Ke zmíněným třem otázkám se musí přistupovat systematicky, ne se zaměřovat na jejich 

jednotlivé části. Změnou jednoho článku dojde k ovlivnění dalších dvou. Volba tématu nebo 

vzdělávacích cílů například ovlivňuje zaměření cílové skupiny a naopak. Rovněž je klíčové 

přizpůsobovat metody vzdělávání co nejlépe potřebám dané skupiny a obsahu (Protivínský, 

Čáp, 2012, s. 23). 

Diagnostika cílové skupiny by měla být důležitým krokem tvorby vzdělávací aktivity. Od 

stanovení profilu účastníků se odvíjí další kroky, jako například právě výběr formy a metod, 

výběr pomůcek nebo techniky. Tento krok bývá pro knihovny velmi obtížný, protože většina 

nabízených programů je otevřená pro širokou veřejnost (Šerák, 2014, s. 87). Otázkou zůstává, 

o jaký typ metody mají účastníci zájem. Obecně spíše převládá názor, že vzdělávací akce mají 

být pro účastníky co nejvíce pestré, neotřelé, moderní, ne-stereotypní a ne-rutinní, na druhou 

stranu na akce často zavítají dospělí staršího věku, pro které naopak to „nemoderní“ pojetí 

aktivit může být právě lákavé a bezpečné. Lidé mohou být podle Plamínka (2014, s. 31) 

z pohledu preferované metody rozděleni na tři skupiny 

▪ ti, kteří preferují zvukové podněty – rádi a dobře naslouchají, vhodnou metodou pro 

ně je přednáška; 

▪ ti, kteří potřebují vidět – pro ně je dobré promítat či kreslit, vizualizovat jim obsah; 

▪ ti, kteří upřednostňují pohyb či prožitek – jim je příhodné nabídnout hry nebo 

modelové situace.  

Platí, že některé metody jsou vhodnější spíše pro formální a školní prostředí, naopak některé 

jsou natolik specifické, že jsou „jako dělané“ pro další vzdělávání dospělých. Přednáška má 

svůj původ ve formálním školském systému, beseda má naopak velkou tradici už od dob 

osvětových činností národního obrození. Přednáška je dle Langera výkladově ilustrativní, 

neboť jsou při ní předávány nové či složitější informace vetší skupině vzdělávaných. Beseda 

se pak řadí do dialogických metod, protože vyžaduje vyšší míru zapojení účastníků – směřuje 

totiž k rozvoji kritického myšlení a úsudku, analýze problémů a argumentaci při navrhování 
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jejich řešení. Pro obě ale podle Šeráka platí, že jsou to metody teoretické, podle Mužíka 

(2011, s. 29) jde v případě besedy neboli diskuze spíše o teoreticko-praktickou metodu 

(Langer, 2016, s. 152; Šerák, 2009, s. 68–70; Mužík, 2011, s. 29).  

Pokud se bavíme o metodách vzdělávání dospělých, je důležité popsat také formy vzdělávání 

dospělých. Forma je organizační rámec a způsob řízení výuky, metoda je pak postup 

lektora/přednášejícího při zprostředkování znalostí, dovedností či návyků. Forma vzdělávání 

je v určitém smyslu nadstavbou metod – v rámci jedné vzdělávací formy může být více 

různých metod. Základní rozdělení forem vzdělávání dospělých je na prezenční, distanční 

a kombinované. Mezi další formy se řadí např. individuální, skupinové, frontální, smíšené, 

jednorázové či cyklické. Ve vzdělávání dospělých se nejvíce využívá prezenční forma výuky 

(Zormanová, 2017, s. 117; Mužík, 2011, s. 96; Šerák, 2009, s. 77), avšak nutno podotknouti, 

že vlivem událostí posledních dvou let se musela velká část edukačních aktivit přesunout do 

online prostředí a změnit se na distanční či kombinovanou formu. 

 

4.2 Přednáška  

V občanském vzdělávání dospělých je nejrozšířenější metodou jednorázová přednáška. 

Z hlediska financí, času i organizace je totiž relativně nenáročná. Také se můžeme setkat 

s přednáškovými cykly, které bývají dlouhodobé a na témata stejného či různého zaměření. 

Přednáška se jako metoda opírá o výklad přednášejícího, jenž sděluje své poznatky, 

zkušenosti nebo informace. Jedná se v podstatě o monolog, kdy převažuje jednosměrná 

komunikace přednášejícího a pasivita účastníků, kteří převážně naslouchají. Přednáška tak 

klade velké nároky na didaktické kompetence přednášejícího (Šerák, 2009, s. 71; Mužík, 

2011, s. 100). Toto může přinášet problémy, neboť přednášející může být odborník z praxe 

s mnohaletými zkušenostmi, ale nemusí umět mluvit před publikem, může mluvit naopak 

příliš dlouho, nemusí umět pracovat s pozorností nebo motivací účastníků atd. 

Přednáška mívá zpravidla tuto strukturu: úvod – jádro – závěr. V úvodu přednášející představí 

hlavní téma, cíl a základní časový rámec. V jádru přednášky pak přednášející mluví o tématu, 

které může doplňovat různými tezemi a přidanými informacemi. Stěžejní je plynulý přednes, 

aniž by přednášející předčítal text např. z prezentace. Postup výkladu může být lineární, kdy 

lektor postupně rozvíjí motiv krok za krokem, nebo cyklický, v němž se po určité části lektor 

vrací zpět a rozšiřuje již dříve vykreslené téma o další poznatky. Na závěr přednášky by pak 
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měl být souhrn všech poznatků a jejich provázání s konkrétními oblastmi ze života účastníků 

(Šerák, 2009, s. 71; Langer, 2016, s. 155, 156). 

Přednáška jako jedna z klasických učebních metod má své výhody i nevýhody. Většinově je 

orientovaná na lektora, na kterého jsou kladeny jisté předpoklady a nároky. Jedná se 

především o výborné rétorické schopnosti, umění dobře členit obsah a být názorný. Nároky 

jsou kladeny nejen na přednášejícího, ale i na účastníky. Mezi hlavní potřebné učební 

dovednosti účastníků patří naslouchání, kladení otázek, případně zapisování si poznámek 

(Mužík, 2011, s. 90, 97). U lektora je dále velmi důležitá pečlivá příprava předem (Langer, 

2016, s. 155). Ač přednáška jako metoda klade na přednášejícího velké nároky na 

kompetence, je podle Plamínka (2014) nejsnadnější metodou. Přednášející totiž může plně 

kontrolovat, jak bude přednáška probíhat. Přednáška však vždy nese nebezpečí, že 

přednášející bude mluvit o tématu, které nebude posluchače zajímat, nebo že se účastníci akce 

mnoho nedozví (Plamínek, 2014, s. 135). Účastníci nemají žádný vliv na průběh vzdělávací 

aktivity a nenesou odpovědnost za celý proces ani za jeho výsledky (Mužík, 2011, s. 94). 

Podle Langera (2016) mezi hlavní výhody přednášky patří možnost předávat ucelené 

informace velkému množství posluchačů v co nejkratším čase. Přednáška je také nejlépe 

použitelná k výkladu teoretického učiva (předávání znalostí, nikoli dovedností). Je vhodná pro 

nová témata, která například nejsou obsažená v literatuře. Je poměrně levná a není náročná na 

prostor a vybavení (s. 155). 

Mužík (2011, s. 90) zařazuje mezi výhody přednášky:  

▪ systematické předání vědomostí za krátký časový úsek; 

▪ snadná proveditelnost; 

▪ nezávislost na reakci účastníků. 

Naopak mezi nevýhody patří žádná (nebo jen minimální) zpětná vazba a interaktivita 

účastníků. Posluchači mají při přednášce pasivní role, v nichž pouze naslouchají, a nijak se 

nepodílí na průběhu akce. Díky tomu je pro ně mnohdy náročné udržet si pozornost při 

monologu přednášejícího. Pro přednášejícího je tak obtížné motivovat a aktivizovat publikum 

(Langer, 2016, s. 155). Při přednášce dále hrozí nebezpečí záplavy informacemi. Učební efekt 

je také závislý na řečnických kompetencích přednášejícího (Mužík, 2011, s. 90). 
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Od toho se logicky odvíjí nejčastější chyby přednášejících. Může se jednat o nedostatečnou 

přípravu přednášky, kdy se lektor zasekne a neví, jak dále pokračovat. O nesystematičnosti 

výkladu jako další chybě již byla řeč. Přednášející může také mluvit příliš rychle či pomalu. 

Mnohdy si navíc nemusí všímat neverbálních projevů účastníků – např. postupného vzniku 

šumu a hovoru, když se účastníci začínají bavit mezi sebou. Jako chyba se může brát i přílišná 

obsahová náročnost a „hutnost“ výkladu (Langer, 2016, s. 158). Mužík dále doplňuje další 

chyby přednášek, které se do velké míry odvíjejí od již zmíněných Langerem. Jedná se 

například o nezajímavý přednes (monotónnost, neosobité vystupování lektora), odcizení se od 

úrovně posluchačů (používání cizích slov či akademických termínů), nerespektování 

účastníků (neodpovídání na dotazy či zlehčování otázek), porušení logických vazeb 

v souvislosti výuky (nedokončování myšlenek, neshrnování poznatků) a komunikační 

zlozvyky jako nadměrné užívání určitých slov, mumlání, prskání, zesměšňování se gesty 

apod. (Mužík, 2011, s. 102). 

 

4.3 Beseda neboli debata nad tématem 

Další metodou využívanou při občanském vzdělávání dospělých je beseda neboli diskuze nad 

tématem. Stěžejním specifikem je dialog s účastníky besedy, kteří si rozhovorem 

s přednášejícím utvářejí či prohlubují své vědomosti a hodnoty. U besedy je důležitý 

proaktivní přístup a možnost účastníků pokládat dotazy či vyjadřovat své názory. 

Také je u účastníků předpoklad předběžných znalostí nebo zkušeností. Proto je vždy vhodné 

organizovat besedu na téma nějaké problematiky, ve které se účastníci alespoň trochu 

orientují a mohou přispět do diskuze. Role lektora/přednášejícího se u besedy redukuje více 

než u přednášky, kde je komunikace vedena jednostranně, ale zároveň se dá u besedy 

předpokládat, že pro lektora bude více náročná na řízení. Přednášející má za úkol představit 

probírané téma a naznačit otázky či problémy, nad kterými lze diskutovat. V občanském 

vzdělávání v knihovnách není neobvyklý ani úvod formou projekce, např. dokumentárního 

filmu o znečišťování vody, nad kterým se pak diskutuje. Přednášející by měl v účastnících 

besedy podnítit zájem o danou problematiku a přimět je k participaci na dialogu. Z tohoto 

důvodu jsou důležité dobré komunikační i psychologické předpoklady lektora, který musí 

umět zvládat „rozproudit“ diskuzi v situaci, kdy návštěvníci nejeví o diskuzi zájem, např. 

kvůli malé atraktivnosti tématu (Šerák, 2009, s. 71, 72; Mužík, 2011, s. 90).  
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Diskuze má oproti monologické přednášce tu výhodu, že v ní dochází k výměně zkušeností 

mezi lektorem a posluchači navzájem. Diskuze mohou být podle Plamínka (2014) řízené nebo 

volné. Během řízených diskuzí účastníci produkují užitečné poznatky, které jsou 

zprostředkovány vlivem lektora (Plamínek v tomto případě píše o tzv. facilitátorovi). 

Strukturované diskuze mohou být zapříčiněné příliš složitým, citlivým nebo neznámým 

tématem nebo pasivní povahou účastníků. Oproti regulovaným diskuzím jsou volné 

diskuze jen minimálně vázané nějakou strukturou. Mohou být pouze limitovány předem 

danými a sdílenými pravidly např. „mluví vždy jen jeden účastník“ (Plamínek, 2014, s. 135, 

136). 

Díky této metodě se účastníkům rozvíjí schopnost komunikace, argumentace či akceptace 

kritiky. Zároveň se učí samostatnému myšlení, kreativitě, případně i kooperaci. 

U besed/diskuzí bývá na straně účastníků i přednášejícího větší motivace i aktivizace. 

Účastníci jsou tedy při besedě více zapojeni než při přednášce, neboť do ní mohou zasahovat 

a přispívat svými názory a zkušenostmi. Jejich odpovědi zároveň mohou sloužit jako 

průběžná zpětná vazba pro přednášejícího, díky níž si lektor může ověřovat pochopení svého 

výkladu (Langer, 2016, s. 161; Mužík, 2011, s. 90).   

Mezi nevýhody besedy neboli diskuze nad tématem patří eventualita, že rozhovory budou 

narušovat systematičnost přednášky. Při přílišné délce také hrozí ztráta motivace účastníků, 

zároveň je ale na diskuzi potřeba vymezit dostatečnou časovou dotaci. Omezený čas je totiž 

kontraproduktivní, může posluchače demotivovat k vyjadřování a zapojení se. Také je potřeba 

dobré přípravy přednášejícího, případně i účastníků. Přednášejícímu se v podstatě v průběhu 

vzdělávací akce změní role na moderátora diskuze. Při přednášce má přednášející roli experta, 

mistra, je zdrojem znalostí a zkušeností. Jako moderátor musí následně zajistit, aby se diskuze 

vůbec rozproudila nebo aby se případně vrátila zpět do mantinelů tématu, pokud od něj 

uhnula jinam, musí umět respektovat odlišnost názorů a zapojit všechny účastníky, kteří chtějí 

něco sdílet, ale také dodržovat časový rámec nebo shrnout závěr (Mužík, 2011, s. 90, 95; 

Langer, 2016, s. 161, 165).  
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4.4 Ostatní metody vzdělávání dospělých používané v knihovnách 

v oblasti občanského vzdělávání  

Mezi další metody vzdělávání dospělých, které je možné využít v knihovnách, jsou exkurze 

nebo workshopy.  

Workshop lze definovat jako setkání nad určitým problémem či okruhem problémů. Účelem 

setkání je řešení těchto problémů za pomoci synergického efektu účastníků. Při workshopu 

bývají zpravidla přítomni specialisté na danou problematiku a nějaký moderátor. Výstupem 

této metody je konkrétní výsledek např. v podobě dokumentu (strategie řešení, koncepce, 

návrh apod.) nebo přímo v podobě produktu (model, hotový výrobek), se kterým se může dále 

pracovat. Workshop je v poslední době často používaným termínem pro různorodé edukační 

aktivity pro dospělé. Často se jako workshop univerzálně označují i nevhodné vzdělávací akce 

(Zormanová, 2017, s. 129; Langer, 2016, s. 160, 161).   

Exkurze je metoda vzdělávání realizovaná mimo vzdělávací instituci. Nejčastěji jde 

o návštěvu místa, kde se v přirozeném prostředí nachází jevy a činnosti probíraného tématu. 

Exkurze tak slouží jako názorné a praktické vysvětlení obsahu vzdělávací akce, protože 

přenáší vzdělávací aktivity do prostředí praxe pomocí konkrétních ukázek. Exkurzí může být 

například nějaký zájezd či pěší výlet, ale i prohlídka určitého zařízení, podniku, instituce 

apod. Jde o metodu, která většinou doplňuje jiné metody vzdělávání dospělých (v rámci 

exkurze může organizátor akce použít například přednášku, besedu, promítání), a je tedy 

metodou doplňkovou. Exkurze bývá náročná na organizaci, neboť se musí většinou zařídit 

doprava, příp. stravování, a vyřídit administrativa. Zároveň je důležité a složité předat 

účastníkům jak nutné organizační, tak odborné informace o tématu. Jedná se však o vysoce 

efektivní nástroj vzdělávání dospělých, při kterém dochází k propojení teorie s praxí, účastníci 

mají možnost seznámit se přímo s prostředím a klást otázky přímo na místě exkurze. (Langer, 

2016, s. 184; Zormanová, 2017, s. 129). 

 

4.5 Online vzdělávání jako moderní forma vzdělávání dospělých 

V současnosti se nelze nezmínit o využívání moderních informačních a komunikačních 

technologiích ve vzdělávání dospělých. O online výuce se tato práce zmiňuje především 

proto, že okolnosti pandemie posledních dvou let zajistily tomuto typu velký „boom“. Mnoho 
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vzdělávacích institucí bylo nuceno přesunout své kurzy do online prostředí, neboť se lidé 

nemohli potkávat naživo. Z tohoto důvodu se e-learning a obecně distanční formy vzdělávání 

velmi rozmohly a staly se trendem. I knihovny své kurzy a přednášky nabízely často online 

formou. 

V prostředí knihoven mohou typicky probíhat dva typy online kurzů. Online seminář neboli 

webinář je edukační přenos informací mezi lektorem na jedné straně a účastníky semináře na 

druhé straně. Komunikace probíhá většinou synchronně a oboustranně. Webinář má 

stanovenou dobu trvání, přičemž účastníci se připojují ze svých zařízení v konkrétní čas 

a sdílejí s lektorem online prostředí. Účastníci takovéhoto webináře mají možnost ptát se 

přímo přednášejícího pomocí obrazu a hlasu nebo položit písemně otázku do chatu, a může 

tak probíhat diskuze. Druhým typem online kurzu je pak videoseminář/videopřednáška. 

Videoseminář je oproti webináři jednosměrný. Tok informací jde pouze od lektora směrem 

k posluchačům, kteří s ním nemají možnost interakce. Videoseminář může mít například 

i formu záznamu webináře s diskuzí. Výhodou videosemináře je časová flexibilita pro 

posluchače, protože mohou přednášku poslouchat kdykoliv, případně si její části vracet 

a poslouchat znovu. Veřejné přednášky jsou pak k dispozici například na stránkách knihoven 

či na kanále YouTube (Veteška, 2016, s. 211–218).  

Nutno říci, že online forma vzdělávání dospělých nevyhovuje všem. Pro dospělé starších 

generací, kteří nemají digitální znalosti či nemusí mít přístup k počítači nebo internetu, může 

být online přednášení demotivující. Online výuka je tedy dobrou volbou, pokud nelze zajistit 

„živý“ a osobní přístup ke vzdělávání, avšak jen jako dočasné náhradní řešení. Zároveň je ale 

zajímavé, že je možné brát pandemii jako novou příležitost pro neformální vzdělávání 

dospělých. Online výuka totiž může dosahovat k více lidem (za předpokladu, že mají digitální 

znalosti a přístup k připojení), neboť je flexibilnější (Smékalová, 2020, nestránkováno). 

Mezi nevýhody digitálního vzdělávání tedy můžeme zařadit již zmíněnou nízkou motivaci ke 

studiu, která může být způsobena nepřítomností lektora „face to face“. Zároveň se může 

objevovat i pocit osamělosti a izolace a také tzv. sociální vzdálenost. Na účastníky jsou dále 

v online prostředí kladeny vyšší nároky na pozornost a disciplínu. Neznalost výpočetní 

techniky či dokonce její nevlastnění jsou dalšími nevýhodami online vzdělávání. K tomu se 

mohou přidat nepříznivé dopady na zdraví dospělého, který sezením u počítače namáhá své 

krční a zádové svaly, zápěstí, zrak apod. Naopak výhodami jsou flexibilita času i prostoru, 
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finanční úspora či možnost vystupování odborníků z celého světa (Langer, 2016, s. 203, 204; 

Zormanová, 2017, s. 183, 192; Mareš, 2013, s. 160, 161).  

S digitálním a online vzděláváním souvisí ještě další termín, a sice digitální gramotnost. Té 

rozumíme jako souboru kompetencí (znalostí, dovedností, postojů a hodnot), jež jsou 

nezbytné k bezpečnému, kritickému, sebejistému a tvořivému využívání informačních 

technologií. Digitální gramotnost je důležitá především v posledních letech, kdy dochází 

k rychlému rozvoji digitálních technologií. Vývoj technologií má celospolečenský dopad 

a nové technologie vyžadují odpovídající reakce uživatelů i institucí (např. knihoven). 

Knihovny se na nové technologie snaží adaptovat a využívat je. Jejich prostřednictvím mohou 

například komunikovat na sociálních sítích a přiblížit se tím k většímu počtu uživatelů 

a návštěvníků. Moderní technologie také výrazně přispívají k demokratizaci přístupu 

k informacím a vzdělávání, zároveň je ale důležitá právě digitální gramotnost k ověřování 

pravdivosti a spolehlivosti těchto dat a informací. Vzdělávací instituce by měly svou činností 

přispívat k digitálním kompetencím, neboť v posledních letech je vztah účastníků vzdělávání 

k digitálním technologiím důležitým fenoménem vzdělávacího procesu (MPSV, 2017, s. 2; 

Národní knihovna ČR, 2020, s. 8, 9).    

Co se týče vzdělávacích technologií v knihovnách, zatím narůstá jen pozvolna počet 

knihoven, které se zaměřují mimo prezenčního vzdělávání i na to distanční a které využívají 

vzdělávací technologie jako například interaktivní tabule, elektronické matriály k výuce, 

webináře či online konzultace. Opět je to vlivem nedostatku financí anebo nedostatečnými 

digitálními kompetencemi knihovníků. Nezbývá než konstatovat, že potenciál knihoven pro 

digitální vzdělávání zatím není úplně využit (Národní knihovna ČR, 2020, s. 12).  

Zásadním projektem online vzdělávání v prostředí knihoven je nepochybně Virtuální 

Univerzita třetího věku (VU3V). Osoby se statusem důchodce (i invalidního) se schází 1x za 

čtrnáct dní ke společnému sledování připravených video-přednášek v konzultačních 

střediscích, do kterých spadají i knihovny. Účastníkům jsou k dispozici výukové materiály, 

které jim poskytne koordinátor kurzu. Po každé přednášce mohou účastníci společně 

diskutovat nad tématem a vyplní test. Každý kurz obsahuje 6 video-přednášek v průběhu 

semestru. VU3V je určena především pro seniory, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou 

účastnit prezenčních přednášek Univerzity třetího věku, nicméně mají zájem o další 

vzdělávání. VU3V tak představuje alternativu ke klasickým přednáškám pomocí využití 

moderních komunikačních technologií a internetu (PEF, 2018, nestránkováno).   
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5 EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ: STAV OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

DOSPĚLÝCH V KNIHOVNÁCH OKRESNÍCH MĚST JIHOČESKÉHO 

KRAJE  

5.1 Cíl empirického šetření 

V této kapitole představím a vyhodnotím informace získané ze šesti rozhovorů, které jsem 

vedla s pracovníky knihoven okresních měst Jihočeského kraje. Bohužel s knihovnou ve 

Strakonicích se mi i přes opakované snahy nepodařilo spojit, neozvali se mi, neměli zřejmě 

o rozhovor zájem. Okresních měst je v Jihočeském kraji sedm, mně se podařilo shromáždit 

odpovědi ze šesti z nich. Jihočeský kraj byl vybrán především proto, že se jedná o můj rodný 

kraj, Písek je mé rodné město, navíc význam tohoto kraje lze považovat za jakýsi střed mezi 

centrem (Prahou) a periferií severozápadních Čech.  

Cílem empirického šetření je identifikace vzdělávacích aktivit jihočeských knihoven v oblasti 

občanského vzdělávání dospělých. Záměrem je zjistit stav občanského vzdělávání dospělých 

v těchto knihovnách, tedy, zda v knihovnách okresních měst Jihočeského kraje probíhá 

občanské vzdělávání dospělých, a pokud ano, o jaké aktivity se jedná, jakým způsobem 

občanské vzdělávání probíhá, jací jsou jeho účastníci a další otázky s tím spojené.   

Empirickým šetřením doplním, rozpracuji či koriguji informace, které vyplývají 

z teoretických východisek diplomové práce. V empirickém šetření dále hledám pravidelnosti 

či podobnosti odpovědí respondentů. V rámci empirického šetření jsou představeny tyto 

výzkumné otázky: 

▪ Jak knihovny okresních měst Jihočeského kraje chápou smysl občanského vzdělávání 

dospělých, jaký mu připisují význam?  

▪ Jaké aktivity v oblasti občanského vzdělávání dospělých knihovny nabízejí? 

▪ S jakými problémy v oblasti občanského vzdělávání dospělých se knihovny potýkají?  

Výzkumné otázky jsou dostatečně široké, aby nedošlo k vytlačení důležitých jevů 

a informací.  

Teoretická východiska v kvalitativním výzkumu slouží především k tomu, aby dopomohla při 

formulování výzkumných cílů a otázek. Občanské vzdělávání dospělých v prostředí knihoven 

je tradiční i aktuální téma vzdělávání dospělých i andragogiky, přesto nepatří k často řešeným 
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otázkám praxe i oboru. Občanské vzdělávání dospělých v oblasti působení knihoven je stále 

se rozvíjející oblast, která se vyvíjí spolu s vlivy a změnami ve společnosti. Tato sféra má 

potenciál i tradici, a ač nemusí být v České republice příliš rozvinutá, není rozhodně 

zanedbatelná.  

 

5.2 Metodika a respondenti empirického šetření 

Pro empirické šetření jsem zvolila kvalitativní techniku sběru dat, která umožňuje relativně 

hloubkově prozkoumat široce pojatý koncept (resp. s ním spojenou praxi), kterým občanské 

vzdělávání dospělých bezpochyby je. Důležité je zaměření na knihovny v okresních městech 

Jihočeského kraje a jejich přístup k občanskému vzdělávání dospělých. Konkrétní technikou 

sběru dat se stal polostrukturovaný rozhovor.  

Polostrukturovaný rozhovor vychází z předem připraveného seznamu otázek, které se 

v průběhu rozhovoru mohou dále rozvinout, neboť tazatel má v průběhu rozhovoru možnost 

klást doplňující otázky, tj. zjišťovat podrobnosti a detailnější informace. Potřebná je jak 

příprava, tak i pečlivé řízení rozhovoru (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 160–168).  

Realizované rozhovory trvaly většinou kolem 30 minut a probíhaly od konce února do 

začátku března 2022 nejčastěji telefonicky, jeden osobně a v jednom případě jsem 

požadované informace získala písemnou cestou. Obsahově jsou otázky v šetření cíleny tak, 

aby navazovaly na zjištění uvedená v teoretické části diplomové práce, seznam otázek je 

uveden v příloze. Ke každé knihovně uvedu i obecné informace o městu a jeho obyvatelích, 

abych do potřebné míry propojila zejména demografickou situaci se vzděláváním dospělých 

v dané knihovně. 

Shromážděná data z rozhovorů jsem dále zpracovala pomocí otevřeného kódování. Kódování 

je základní technika kvalitativní metody rozhovoru. Kódování rozděluje získaná data do 

jednotlivých fragmentů (indikátorů), které se následně třídí a kategorizují podle různých 

kritérií (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 90, 91).   

Respondenti byli zástupci knihoven v okresních městech Jihočeského kraje. Jak již bylo 

zmíněno, respondentů bylo šest, sedmého zástupce knihovny jihočeského okresního města 

Strakonice se mi nepodařilo kontaktovat.  
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Pracovníci knihoven zde nebudou jmenovitě uvedeni a v tomto smyslu byl všemi podepsán 

informovaný souhlas s poskytnutím údajů, který je rovněž přílohou této práce. Bližší 

specifikace respondentů (věk, pohlaví, vzdělání...) není pro potřeby šetření relevantní, neboť 

všechny odpovědi jsou za jednotlivé instituce vyhodnoceny jako celek. Upřesnění osobních 

údajů by navíc mohlo ohrozit anonymitu jednotlivých osob. Ve třech knihovnách jsem 

komunikovala s jejich řediteli a v dalších třech s pracovníky, kteří mají na starost akce pro 

veřejnost a vzdělávání.   

Rozhovory se, jak jsem uvedla výše, uskutečnily na přelomu února a března 2022, přičemž 

březen je každoročně měsícem čtenářů. Letošním tématem této akce je udržitelnost, která 

bezesporu spadá do občanského vzdělávání. Proto se na tuto akci spojenou s pořádáním 

různých událostí na téma právě udržitelného rozvoje odkazovaly všechny oslovené knihovny 

v souvislosti s občanským vzděláváním dospělých. Jinak ale knihovny o občanském 

vzdělávání mnoho nevěděly, resp. měly ho spojené převážně jen se vzděláváním o úzce 

pojímané politické tématice, kterému se ve většině případů vyhýbaly, protože chtějí zůstat 

apolitické (viz níže). 

Aktuálně široce tematizovanou problematiku udržitelnosti zahrnuje např. šetření zdroji, 

recyklaci, ochranu přírody, úsporu energie i solidaritu mezi lidmi. Udržitelnost je ostatně 

nepochybně s knihovnami spjata. Půjčování knih šetří zdroje, rozvojem čtenářství a čtenářské 

gramotnosti se zvyšuje povědomí o světových problémech a knihovna může být i institucí, 

která o udržitelném rozvoji vzdělává veřejnost (Městská knihovna Tábor, 2022, 

nestránkováno).  

 

5.3 České Budějovice 

České Budějovice jsou statutární město v Jihočeském kraji, které má přibližně 95 tisíc 

obyvatel. Na demografické složení obyvatel má ve školním roce výrazný vliv i Jihočeská 

univerzita. České Budějovice jsou oblíbeným cílem turistů, neboť mají mnoho historických 

památek a odehrává se v nich mnoho kulturních akcí. Knihovna se nachází jen kousek od 

centra. Jako jedinou z níže vybraných spravuje tuto knihovnu Jihočeský kraj, nikoli samotné 

město. 
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Knihovna v posledních letech podle svého zástupce zapojeného do šetření hodně pracovala na 

tom, aby byla nejen místem na půjčování knih, ale i komunitním, vzdělávacím a kulturním 

centrem. Tuto roli knihovny se daří postupně naplňovat, protože návštěvníků různých 

vzdělávacích nebo kulturních akcí přibývá. „Ale nejsme schopni úplně rozdělit kulturní 

a vzdělávací akce, my prostě fungujeme tak, že děláme akce pro veřejnost.“ (odpověď na 

otázku č. 3). Knihovna také programově nerozlišuje zájmové a občanské vzdělávání 

dospělých.  

Knihovna spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi nebo sdruženími, které knihovnu 

využívají jako vzdělávací centrum a kterým nabízí prostor pro konání akcí. Výstupy těchto 

akcí jsou pak společné. Jedná se například o klub aktivních seniorů Aktiv, který v knihovně 

pořádá Virtuální univerzitu třetího věku nebo kurzy na ovládání mobilních telefonů, tabletů 

apod. Dále využívá českobudějovickou knihovnu jako vzdělávací centrum 

například Jihočeské muzeum, které v knihovně pořádá historické přednášky. Návštěvníci 

většinou nerozlišují, kdo za přednáškami stojí, ale do knihovny chodí za novými poznatky. 

„Českobudějovická knihovna je tedy určitě považována za vzdělávací, kulturní a komunitní 

centrum, kam chodí veřejnost za informacemi i společenským setkáváním.“ (odpověď na 

otázku č. 1). 

Finanční rozpočet na zajištění vzdělávání by prý klidně mohl být vyšší. „Financí není nikdy 

dost. Musíme se vejít do limitů,“ (odpověď na otázku č. 2) přiznává zástupce knihovny. 

Hlavním úkolem knihovny v Českých Budějovicích je plnění knihovnických funkcí a zbytek 

funkcí se snaží z finančního rozpočtu také pokrýt, zároveň aktuálně usiluje o získání grantů 

od města a ráda by dosáhla i na grant z Ministerstva kultury na vzdělávání knihovníků.  

Co se týče metod, jsou v českobudějovické knihovně těmi nejběžnějšími přednášky a besedy. 

Jedním z důvodů je to, že tyto metody jsou přirozeně nejvíce nabízené přednášejícími, kteří 

oslovují knihovnu s nabídkou programu. V této knihovně funguje přípravný tým, který má na 

starosti dramaturgii a organizování vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost. Většinou na 

rok dopředu se plánují velké akce, které vyplývají z dotačních programů nebo souvisí 

s významným hostem, kterého je potřeba oslovit dostatečně dopředu. Zároveň ale existuje 

i prostor pro přednášející, kteří se sami nabídnou v kratším časovém horizontu. Sama 

knihovna nenabízí dlouhodobé kurzy, jako je tomu v ostatních jihočeských knihovnách, ale 

pouze jednorázové přednášky/besedy/workshopy. 
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Témata vzdělávacích a kulturních činností bývají napříč spektrem. Knihovna nabízí 

přednášky o literatuře, jedná se o veřejná čtení, besedy s autory apod. „Snažíme se 

představovat především regionální autory, ale zveme i autory celostátního věhlasu. Účastníky 

také velmi zajímá historie Českých Budějovic nebo vše kolem Šumavy,“ (odpověď na otázku 

č. 6) komentuje výběr témat zástupce knihovny. O regionální témata je tedy větší zájem než 

o ta obecnější. Českobudějovická knihovna dále spolupracuje a sdílí praxi s knihovnami jak 

v Jihočeském kraji, tak i na celostátní úrovni. Komunikace s ostatními knihovnami funguje 

dobře i jako zdroj inspirace na pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. Zdroje inspirace jsou 

v knihovně různé.  

Během první vlny covidu omezila knihovna pořádání veškerých přednášek. Poté, co se situace 

dočasně zlepšila, začali lidé do knihovny zase chodit. Při druhé vlně ale knihovna musela opět 

svou činnost omezit, tak akce přesunula alespoň do online prostředí. „Ač se přednášky 

a besedy v online prostředí docela dařily, jedná se logicky o trochu jiný zážitek. Vzdělávací 

a kulturní akce v online prostředí nejsou plnohodnotnou náhradou za ta živá vystoupení,“ 

(odpověď na otázku č. 8) hodnotí českobudějovická knihovna. Online akce navštěvovali lidé 

z mladší i starší generace.  

Online vzdělávání pak zůstalo trendem ve vzdělávání knihovníků. Ukazuje se, že do 

budoucna budou online nástroje důležitým komunikačním kanálem mezi veřejností 

a knihovnou, ale i mezi knihovnami navzájem. Knihovna v Českých Budějovicích tedy na 

online komunikaci a prostředky zaměřuje svá školení pro ostatní knihovníky v regionu. 

Občané ale stále chodí do knihovny raději osobně. S covidem souvisí i plán českobudějovické 

knihovny na letošní rok, a to „dostat se do stavu před pandemií, nalákat ztracené čtenáře 

a nejlépe přilákat i ty nové pomocí nabízení zajímavých akcí, které se díky dobré propagaci 

dostanou k občanům. Zatím se nám to daří,“ (odpověď na otázku č. 10) myslí si dotazovaný 

pracovník. Propagace probíhá na webových stránkách knihovny, na sociálních sítích i pomocí 

informačních kanálů ve městě, např. plakátů či příspěvků v místních novinách.   

Další profesní vzdělávání knihovníků probíhá v českobudějovické knihovně každý rok. 

Součástí jsou jak knihovnická témata, tak i oblasti zaměřené například na IT. Knihovna 

vzdělává i knihovníky v regionu a témata kurzů se vypisují podle toho, o co je zájem i jaké 

jsou požadavky knihoven. Obsahy vzdělávacích školení pro knihovníky se v posledních 

letech změnily, dříve byly například vyžadovány kurzy na základní počítačové funkce Word 
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nebo Excel, dnes mají knihovníci zájem o IT témata, která jsou více specializovaná, zaměřená 

třeba na webové publikování, tvorbu videí nebo online komunikaci. 

Témata občanského vzdělávání nabízí knihovna víceméně příležitostně. Knihovna se snaží 

zůstat nestranná a být místem pro všechny, takže se politickým tématům spíše vyhýbá, 

resp. objevují se například jako předměty výstav, které mají vzdělávací charakter. Knihovna 

se podle svých slov vyhýbá politické agitaci a prezentování aktivních politických stran nebo 

názorů, ale reaguje na aktuální dění, které hýbe společností, a umí na tuto poptávku ze strany 

veřejnosti zajistit vzdělávací program. „Když byla anexe Krymu, tak jsme zareagovali 

přednáškou našeho historika, knihovnu také navštívil například náš velvyslanec v Americe, 

pořádají se přednášky o situaci v Africe nebo na Blízkém východu, kde se politice úplně 

vyhnout nedá. Spíš se chceme vyhnout té propagaci v současnosti aktivních politiků.“ 

(odpověď na otázku č. 12).  

Jako další příklad určité podoby občanského vzdělávání mohu vybrat přednášky z oblasti 

filozofie, kterých se účastní děti a senioři. Vytváří se tak prostor pro mezigenerační 

komunikaci a porozumění, které jsou spojené s naukou o světě a filozofických otázkách. Dále 

i tuto knihovnu čekají aktivity na téma udržitelnosti, která vyplývá z akce Březen – měsíc 

čtenářů. 

 

5.4 Český Krumlov 

Český Krumlov je historické město, které má zhruba 13 tisíc obyvatel. Město je významné 

kulturní středisko pořádající řadu festivalů a akcí. Knihovna v Českém Krumlově se nachází 

v centru. V Českém Krumlově funguje knihovna i jako komunitní, kulturní a vzdělávací 

centrum, nicméně její hlavní činností je stále půjčování knih. I když se podle knihovny obě 

role prolínají.  

Knihovna nabízí různé druhy aktivit. „Obtížně se nám rozlišuje, jestli nabízené aktivity 

zařadit do kulturní nebo vzdělávací sféry,“ (odpověď na otázku č. 3) zaznívá podobný názor 

jako u českobudějovické knihovny. Knihovna pořádá akce pro školy, dospělou veřejnost 

i seniory. Ale nejvěrnějšími návštěvníky českokrumlovské knihovny jsou bezesporu právě 

senioři, na které knihovna také nejvíce cílí. Aktivity v této knihovně jsou jednorázové 

i dlouhodobé. Mezi dlouhodobé kurzy pro dospělé knihovna řadí Trénink paměti seniorů nebo 

Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V), mezi jednorázové spadají besedy a přednášky na 
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rozmanitá témata. „Pevná a početná seniorská základna je pro nás výhodou, senioři rádi 

navštěvuji námi pořádané akce. Oni považují navštěvování vzdělávacích akcí za smysluplné 

trávení volného času i za takovou společenskou událost.“ (odpověď na otázku č. 14).  Zároveň 

je to ale slabá stránka, protože by knihovna prý potřebovala větší zájem veřejnosti i širší 

okruh návštěvníků. 

Zřizovatelem knihovny je město, které knihovnu finančně zajišťuje dostatečně, což knihovna 

hodnotí jako silnou stránku. „Na aktivity knihovny totiž nejsou potřeba nějaké náročné 

finanční prostředky, které by rozpočet zatěžovaly,“ (odpověď na otázku č. 2) dodává zástupce 

knihovny. Knihovna v Českém Krumlově žádá i o různé granty, ale většinou spíše na 

technické vybavení.  

Co se týče opory výběru témat vzdělávacích akcí, ten bývá různý. Fungují třeba nápady od 

jiných knihoven, ale krumlovská knihovna se nebrání například i inspiraci z časopisů apod. 

Knihovna také oslovuje zajímavé lidi napřímo a zve je do knihovny, případně sami autoři 

a přednášející mohou oslovit knihovnu (např. cestovatelé nebo fotografové). Charakter města 

je spoluurčován jeho historickou podobou a hodně obyvatelů se o historii zajímá. Proto je 

největší zájem o přednášky a besedy zaměřené právě na historickou tématiku a lokální 

motivy. Velmi oblíbené jsou akce spojené se Šumavou. Workshopy nejsou příliš úspěšné, 

o rukodělné dílny apod. není zájem. „Nejsou to podle mého názoru úplně činnosti, které by 

měla knihovna nabízet,“ (odpověď na otázku č. 5) doplňuje pracovník. Oblíbené jsou ale 

i exkurze třeba na českokrumlovský zámek. Akce se většinou plánují z měsíce na měsíc, 

i když ty pravidelné jsou v kalendáři déle. Hojně se propagují na různých sociálních sítích 

a kanálech.  

Knihovna v Českém Krumlově sleduje ostatní knihovny, inspiruje se jinými akcemi, „ale 

s nikým konkrétně nespolupracujeme, spíše tak o sobě víme“ (odpověď na otázku č. 7). 

Knihovna naopak spolupracuje s místními neziskovými organizacemi, kterým například 

poskytuje prostory k jejich akcím.   

Přes pandemii online akce neprobíhaly vůbec. Jednak to bylo z důvodu zavřené knihovny, ale 

i z důvodu velké cílové skupiny seniorů, kteří se online nechtěli moc připojovat. „Nepouštěli 

jsme se do toho. Ani jsme si to nedokázali představit, jak by to probíhalo,“ (odpověď na 

otázku č. 8) přemýšlí zástupce knihovny. VU3V ale fungovala i během covidu, zapojení 

senioři měli možnost připojit se z domova.  
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Co se týče pořádání občanského vzdělávání dospělých, v českokrumlovské knihovně 

neprobíhá spíše vůbec. Pro děti ano. Dříve prý probíhaly lekce o bezpečnosti seniorů na 

internetu, které se bezesporu do občanského vzdělávání dospělých zahrnout dají, ale ty už 

neprobíhají delší dobu. „Možná je to tím, že už jsou si senioři na internetu jistější,“ (odpověď 

na otázku č. 12) spekuluje pracovník. „Každopádně o tyto lekce zájem již není,“ dodává. 

Knihovna se podle jejího zástupce snaží být apolitická, takže neprobíhají ani žádné přednášky 

o demokracii a politice. Občas prý knihovna poskytne prostory pro politické akce, ale od těch 

se organizačně distancuje. Z předchozí části práce vyplynulo, že tento přístup není neobvyklý. 

Knihovny nemají tendence pouštět se do organizování akcí spojených s politikou. Deklarují 

snahu zachovat knihovnickou půdu neutrální a nadstranickou a navíc předpokládají, že 

o témata o politické problematické nebude ze strany účastníků zájem.  

Za hrozbu knihovna identifikuje ústup od čtení knih a čtenářské gramotnosti. Knihovna 

vyjádřila obavy o své uplatnění v budoucnosti. Děti do knihovny v Českém Krumlově moc 

nechodí, a tak se bojí o svou roli v budoucnu, až tato dětská generace dospěje. 

 

5.5 Jindřichův Hradec 

Jindřichův Hradec je město s přibližně 21 tisíci obyvateli. Knihovna se nachází mimo centrum 

města. To znamená, že knihovnu prý příliš nenavštěvují občané střední generace. Zato senioři 

jsou jejími častými návštěvníky také proto, že do knihovny jezdí městská hromadná doprava. 

Knihovnu prý lidé berou jako kulturní centrum, ale funguje samozřejmě většinově jako 

centrum půjčování knih. Jako vzdělávací centrum se knihovna sama neidentifikuje.  

Městská knihovna v Jindřichově Hradci má velmi malý rozpočet na pořádání přednášek nebo 

besed pro veřejnost. „To víte, z rozpočtu se musí pokrýt i dětské oddělení, takže to je na počtu 

akcí pro dospělé znát. Většina přednášejících jsou ti, kteří za vystupování pro veřejnost nic 

nechtějí. Což se samozřejmě může promítat do kvality těchto akcí,“ (odpověď na otázku č. 2) 

konstatuje zástupce jindřichohradecké knihovny. Akce se však knihovna snaží vybalancovat 

tak, aby v nabídce pro dospělé byly cestopisy, historie (jak celková, tak regionální) a také 

nějaké další vzdělávací aktivity, např. o duševním zdraví. Oblíbené jsou také besedy s autory 

knížek. Funguje zde i VU3V. Ač jsou finanční možnosti této knihovny spíše omezené, snaží 

se o rozmanitost, ale na „osvětu“ už to prý úplně nestačí. Knihovna se zapojuje i do 
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grantových výzev, ale jsou to granty zaměřené na knihovnickou techniku a systémy, nikoli na 

vzdělávání. 

Na akce chodí často ustálená skupina lidí, respektive seniorů, která má v oblibě především 

cestopisy a besedy s autory a na pořádané přednášky a besedy chodí ráda a často. Nejvíce 

převládá metoda přednášky, zatímco workshopy, semináře či jiné interaktivnější metody 

nejsou tak časté. „Ty jsou totiž finančně náročnější. Nicméně přednášky jsou stejně 

u veřejnosti nejoblíbenější.“ (odpověď na otázku č. 4). Nejvíce lidí chodí na témata nějak 

související s regionem.  

S tématy přednášek nebo besed chodí většinou sami přednášející, kteří svou akci nabídnou 

knihovně. Když je nějaká speciální událost, jako například již zmiňovaný Březen – měsíc 

čtenářů, osloví knihovna zajímavého hosta sama. „Naše knihovna má však menší přednáškový 

sál, kam se vejde okolo 40 lidí, a tak se občas akce s významným přednášejícím musí 

přesunout do městského sálu s větší kapacitou,“ (odpověď na otázku č. 14) komentuje 

pracovník. Tuto skutečnost identifikuje knihovna jako svou slabou stránku, ještě společně se 

svou polohou trochu dále od centra. Aktivity pro veřejnost nicméně knihovna hojně 

propaguje, například pomocí letáků vyvěšených na několika místech po městě či na sociálních 

sítích.  

Další profesní vzdělávání pracovníků knihovny zde probíhá, pracovníci si většinou vybírají 

online školení, i když se už pomalu začínají konat i akce naživo. Vzdělávání je ale úzce cíleno 

na knihovnickou profesi, takže je zaměřené spíše na katalogizaci, knihovnický systém nebo 

práci s knihovnickými programy.  

Do pořádání akcí vstoupil i v této knihovně covid, který zastavil i dříve rozjeté projekty (např. 

trénování paměti). Sama knihovna během lockdownu online přednášky nenabízela, ale 

alespoň na svých stránkách zprostředkovávala online akce pořádané jinými většími 

knihovnami. Pracovník odpovídá: „Online aktivity jsme nenabízeli i z důvodu, že naši 

návštěvníci jsou převážně seniorského věku a výpočetní techniku chodili před covidem 

využívat k nám do knihovny, protože ji sami doma neměli.“ (odpověď na otázku č. 8). 

Občanské vzdělávání probíhá v této knihovně na téma udržitelnosti, které je pro tento rok, jak 

bylo uvedeno výše, spjato se všemi knihovnami. V jindřichohradecké knihovně ale 

neprobíhají žádné občansko-vzdělávací akce týkající se jakékoliv politické oblasti. O další 
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témata spojená s občanským vzděláváním (např. ekologie) není prý ze strany veřejnosti 

zájem, takže je knihovna nenabízí na pravidelné bázi. 

Do budoucna by byla knihovna ráda za větší finanční prostředky na poskytování akcí pro 

veřejnost. Chtěla by být považována za vzdělávací centrum. „Spíše bychom ale potřebovali 

externího lektora, který by zajišťoval kvalitní vzdělávací obsah, a partnera, který by pomohl 

se spolufinancováním,“ (odpověď na otázku č. 10) uvádí zástupce knihovny. Samy 

knihovnice „za pultem“ si na pořádání vzdělávacích akcí úplně netroufají. Vzdělávacími 

akcemi by chtěla knihovna nalákat čtenáře, kterých ubývá. Lidé se navíc během pandemie 

odnaučili chodit do knihovny a je těžké je dostat zpět, protože mají stále obavy z nákazy 

a nechtějí se úplně sdružovat.  

 

5.6 Písek 

Písek má přibližně 30 tisíc obyvatel a díky svým památkám a historickému centru je to velmi 

navštěvované město. V Písku je vysoký počet středních škol a jedna soukromá vysoká škola. 

Také je pozoruhodné, že okres Písek má společně s Hradcem Králové nejvyšší podíl seniorů 

(ČSÚ, 2018, nestránkováno). Tyto faktory mohou mít na vzdělávání v Písku vliv. Písecká 

městská knihovna je jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice. V roce 2019 

se přesunula do moderně upravené budovy bývalé školy, která je pro knihovnu a její činnosti 

směrem k veřejnosti velmi vhodná. Nachází se v centru a je bezbariérová s velkými prostory 

pro studium, čtení či setkávání, kde nechybí ani kavárna. Nová knihovna vznikala za podpory 

IROP (Integrovaný regionální operační program) s cílem udělat z knihovny komunitní 

a vzdělávací centrum. Zajímavostí určitě je, že písecká knihovna má jako jediná z knihoven 

okresních měst Jihočeského kraje samostatné oddělení zaměřené na vzdělávání, ve kterém 

pracují čtyři pracovnice. 

Knihovna je v pořádání kulturních a vzdělávacích akcí poměrně velmi aktivní. V průměru se 

v knihovně odehraje 150 akcí za rok a 20 výstav. Jedná se o besedy, přednášky, nejrůznější 

workshopy (tvůrčí psaní nebo výtvarné workshopy), autorská čtení i komunitní akce 

zaměřené např. na začleňování cizinců. Výstavy jsou přístupné na každém ze tří pater 

knihovny, takže se často obměňují a mívají různý charakter – informativní, zájmový, pro děti, 

regionální, řemeslný apod. „Pro naši knihovnu a dramaturgii akcí pro veřejnost je důležitá 

pestrost. Nejdůležitější bod v pořádání aktivit je ale furt podpora čtenářství,“ (odpověď na 
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otázku č. 1) tvrdí zástupce písecké knihovny. Proto se hojně objevují věci na podporu 

literatury a knihovního fondu, např. autorská čtení, setkávání se spisovateli a křty knížek. 

Zvou se regionální autoři i celorepublikově známí. Také sami návštěvníci knihovny mohou 

přijít s námětem, koho by si přáli vidět či jaká témata je zajímají, a knihovna se jim pak snaží 

vyhovět. „Umíme reagovat na poptávku veřejnosti,“ (odpověď na otázku č. 5) dodává 

pracovník. 

Písečané navštěvují nejvíce akce spojené s regionálními tématy. „Největší zájem je o metody, 

při kterých nemusí být dospělí příliš aktivní, takže o přednášky. Lidi si téma rádi poslechnou, 

nechtějí ale interagovat, nejsou na to zvyklí,“ (odpověď na otázku č. 4) doplňuje pracovník. 

Tento přístup dospělých není neobvyklý. Ve vzdělávání dospělých v prostředí knihoven je 

přednáška nejrozšířenější metodou i z toho důvodu, že je nejjednodušší i z hlediska 

organizace a financí.  

„V rámci dlouhodobých kurzů neformálního vzdělávání je to odlišné, tam už se účastníci musí 

zapojovat, s tím ale dopředu počítají,“ (odpověď na otázku č. 4) vysvětluje pracovník 

knihovny. Knihovna se nezaměřuje na jednu specifickou cílovou skupinu jako například 

kolegové z jiných knihoven, kteří působí primárně na seniory. Podle svých slov se „snaží(me) 

nabízet témata pro širokou veřejnost napříč všemi generacemi. I pro ty, kteří nejsou 

zaregistrovaní. Ideálním cílem je pak tyto nečleny nalákat k registraci, a získat tím nové 

čtenáře a uživatele.“ (odpověď na otázku č. 5). 

Knihovna má několik učeben – jazykovou, řemeslnou, digitální, polytechnickou a výcvikovou 

kuchyňku, v nichž probíhají pravidelné kurzy podle zaměření učeben. V jazykové učebně 

probíhá výuka angličtiny, italštiny a francouzštiny. Mimo klasické jazykové vzdělávání pro 

děti a dospělé nabízí knihovna i konverzační kluby v rodných jazycích cizinců, kteří v Písku 

již trvale žijí. V Písku se jedná o 3 000 cizinců a knihovna spolupracuje na jejich začleňování, 

učí je češtinu. V digitální učebně probíhá vzdělávání na témata spojená s počítači a jejich 

funkcemi nebo fotografický klub. Tuto učebnu nabízí knihovna i pro své partnery z řad 

neziskových organizací, které ji mohou využít pro své potřeby, například pro rozvoj digitální 

gramotnosti svých klientů. Řemeslná dílna je velmi oblíbená jak pro děti, tak dospělé. V ní 

probíhají kreativní kroužky a rukodělné a šicí ateliéry. Na této učebně je podle zástupce 

knihovny hezky vidět, jak se vzdělávání propojuje s komunitním životem, protože zde 

funguje dobrovolnická práce. Vyrobené dárkové předměty jdou pak na dobročinné účely 

například na podporu nemocnic a neziskových organizací.   
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V polytechnické místnosti se vyučují předměty technického charakteru, matematika, fyzika, 

biologie apod. a je většinově využívána dětmi. Pro děti zde funguje i doučování na přijímací 

zkoušky. Nad touto učebnou se nachází pozorovatelna, ze které se dají pozorovat hvězdy. 

Zajímavostí je, že pozorování hvězd probíhalo i během epidemie covidu, a to online. 

Ve výcvikové kuchyňce se pořádá kurz vaření pro děti, připravuje se i sobotní vaření pro 

dospělé se zaměřením na různé typy kuchyní a stylů jídel. Během covidu probíhaly i online 

workshopy vaření zahraniční kuchyně, v nichž lektorovali již zmínění cizinci žijící v Písku. 

Ty pak vyvrcholily osobním setkáním a malým venkovním festivalem Book and Food, který 

měl vzdělávací charakter, ale zároveň šlo o komunitní akci lidí se společným zájmem.  

Díky již zmíněnému IROP jsou všechny kurzy zdarma. Po skončení udržitelnosti projektu 

bude toto vzdělávání placené, i když ne na komerční úrovni, ale spíše na symbolické, aby 

bylo přístupné pro všechny. „Kurzy zdarma mohou být ale i kontraproduktivní. Zájemci se ve 

velkém počtu přihlásí, ale už pak nemusí mít dostatečnou motivaci chodit,“ (odpověď na 

otázku č. 3) stěžuje si respondent.  

V době covidu se knihovna to, co ze vzdělávání šlo, snažila převést do online formy. 

Knihovna zvládla na neočekávanou situaci zareagovat rychle a přesměrovala aktivity do 

online prostředí ihned. Ne každý byl ale ochoten se připojit, na druhou stranu se v online 

prostředí přihlašovalo hodně lidí v produktivním věku, kteří fyzicky dříve nechodili z důvodu 

nedostatku času apod. „Dělaly se například i výstavy za sklem pro lidi, kteří si chodili pro 

kávu s sebou, nebo se výstavy i digitalizovaly.“ (odpověď na otázku č. 8). Z akcí se pořizovaly 

záznamy, které knihovna vyvěsila na své sociální kanály. „V současné době už fungují 

přednášky a vzdělávací aktivity naživo, návštěvnost je ale mnohdy kvůli neočekávaným 

karanténám proměnlivá. Některé aktivity zůstávají v online podobě na přání jednotlivců, pro 

které je to lepší,“ (odpověď na otázku č. 8) dodává pracovník. Díky online prostředí je daleko 

dostupnější i další vzdělávání pracovníků knihovny. Vzdělávají se v knihovnických 

systémech, informační gramotnosti nebo v tématech spojených s pověřením knihovny 

regionální funkcí.  

Písecká knihovna se dále snaží propojovat formální a neformální vzdělávání pomocí lekcí pro 

mateřské, základní a střední školy. Pro širokou veřejnost nabízí knihovna kulturní 

a edukativní aktivity. Některé z nich jsou pravidelné cykly, např. Promítej i ty nebo čtenářský 

klub, nebo jednorázové přednášky. Knihovna usiluje o rozmanitost, takže nabízí témata 

zaměřená více vědecky (např. o neurologii), ale i zaměřená na společenské vědy, aby si každý 
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vybral. S tím souvisí i to, že knihovna se snaží o popularizaci vědy a všímá si, že je to 

v současné době trend.  

Jako zdroje inspirace slouží webové stránky a sociální sítě jiných knihoven, knižní festivaly 

nebo veletrhy, ceny Magnesia Litera a sledují se i „trendy“ autoři. S jinými knihovnami ta 

písecká příliš nespolupracuje. V budoucnu by chtěla knihovna udržet nastavenou frekvenci 

a kvalitu své práce a oslovovat stále širokou veřejnost k návštěvě. Knihovna se snaží čtenáře 

oslovovat na facebookové stránce a jiných sítích, dále spolupracuje s regionálním tiskem, 

vylepuje plakáty, nabízí záložky do knížky s měsíčním programem, spravuje vlastní YouTube 

kanál, vytvořila promo film a spolupracuje i s jinými kulturními zařízeními ve městě.   

Písecká knihovna je spravována městem, takže od něj má rozpočet daný vždy na rok. 

Rozpočet má knihovna na nákup knih a také na vzdělávání. S rozpočtem od města je 

knihovna víceméně spokojená, „i když vždy by samozřejmě mohl být vyšší.“ (odpověď na 

otázku č. 2) Na druhou stranu má ale knihovna své sponzory, s nimiž spolupracuje a kteří jí 

s financemi pomáhají. Jedná se o firmy kolem Písku, kterým knihovna nabízí reklamu anebo 

také kurzy češtiny pro pracovníky z ciziny. Knihovna žádá i o granty z ministerstev. Jak již 

bylo řečeno, dlouhodobé kurzy jsou placené z projektu IROP.   

Do občanského vzdělávání dospělých by bylo jistě možné zařadit každoměsíční cyklus 

Promítej i ty. Toto promítání v písecké knihovně je součástí festivalu dokumentárních snímků 

neziskové organizace Člověk v tísni a po projekci následuje beseda s odborníky na dané téma 

projekce. Objevují se při něm oblasti spojené s občanskou sférou, jako ekologie, feminismus, 

LGBT, lidská práva, demokracie apod. Do občanského vzdělávání dospělých dále může 

spadat cyklus „zelených“ přednášek Co se děje v lese, který vychází ze spolupráce se Střední 

lesnickou školou v Písku, a dále obecně ekologický okruh aktivit a akce zaměřené na 

komunitu kolem Písku a regionální prácheňskou oblast. O IT tématiku klesl zájem, možná už 

se dospělí a primárně senioři naučili s technologiemi, například na přednášky 

o kyberbezpečnosti nechodí lidé téměř vůbec. V březnu čekaly knihovnu také akce zaměřené 

na udržitelnost. Písecká knihovna je podle mého názoru vhodnou ukázkou skutečnosti, které 

jsem si během rozhovorů všimla a kterou více rozvedu v závěru kapitoly. A sice, že knihovny 

samy o sobě tvrdí, že aktivity z občanského vzdělávání nenabízejí, přitom ale v jejich nabídce 

přednášek a jiných akcí tato témata reflektována jsou. Jen je knihovny takto nekategorizují.  
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Městská knihovna v Písku je dle slov jejího zástupce apolitická, ale nevyhýbá se politicko-

občanským aktivitám. V knihovně se dřív pořádaly politické debaty nebo přednášky 

o populismu anebo před volbami knihovnu navštívili lídři různých politických stran. 

Knihovna by prý v těchto tématech měla být aktivní a vzdělávat veřejnost. V knihovnické 

komunitě jsou na tyto otázky vedeny debaty, zda mají knihovny politicko-občanské aktivity 

nabízet, anebo ne.   

 

5.7 Prachatice 

V Prachaticích žije přibližně 11 tisíc obyvatel. Jsou druhým nejmenším okresním městem 

v České republice. Prachatice mají historické jádro a v samém centru sídlí i Městská knihovna 

Prachatice, která v loňském roce oslavila 100 let existence. Knihovna v Prachaticích už na 

svých webových stránkách výrazně deklaruje, že je také centrem celoživotního vzdělávání. 

Zároveň však nechce být vnímána jako typické místo pro „besedy“, ale snaží se svou činnost 

posunout dál. Každé dva měsíce mění své výstavy, které bere jako samozřejmou součást 

celoživotního vzdělávání a které obsahují široké spektrum zaměření.   

Knihovna nabízí velké množství aktivit pro děti i dospělé. „V Prachaticích jsou velmi 

rozvinuté sociální služby, což hraje roli i ve vzdělávání v naší knihovně. Je tu také velká 

skupina seniorů, která se chce dále vzdělávat a je v tomto ohledu aktivní,“ (odpověď na 

otázku č. 3) hodnotí zástupce prachatické knihovny.  

Knihovna je ve spojení s předsedy spolků pro seniory, takže senioři si do prachatické 

knihovny našli cestu a jsou jejími častými navštěvovateli. Společně se Seniorskou občanskou 

společností pořádá Akademii třetího věku. Knihovna se na Akademii vždy snaží zvát hosty, 

kteří jsou ve svém oboru velmi úspěšní a mají věhlas. Tím si knihovna zajišťuje svou prestiž, 

díky níž se na Akademii každoročně hlásí kolem 60 účastníků i z širokého okolí. Zhruba před 

10 lety vznikla v prachatické knihovně Univerzita třetího věku, jejíž kurzy mají shodné znaky 

jako vysokoškolské denní studium, od imatrikulace až po obhajobu závěrečné práce 

a promoci. Studenti v seniorském věku jsou prý velmi rádi za možnost tuto univerzitu 

navštěvovat na malém městě, jako jsou Prachatice. Pracovník zároveň dodává: „Dostali jsme 

možnost si sami určovat náplň výuky v semestrech, můžeme tak pružně reagovat na poptávku 

studentů. Během lockdownu jsme například do Univerzity zařadili předmět o cestování po 

jižních Čechách, ze kterého byli seniorští účastníci nadšení.“ (odpověď na otázku č. 3). 
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Prachatická knihovna nabízí i Virtuální univerzitu třetího věku. Pro seniory je také možnost 

Trénování paměti s certifikovanou lektorkou. Každý měsíc se v knihovně koná také literární 

kavárna se zajímavým hostem. Další nabídkou je mezinárodní projekt Erasmus+ pro dospělé, 

resp. pro seniory, ve spolupráci s Litvou a Slovinskem. Aktuální projekt je zaměřen na 

obsluhování nástrojů informačních technologií, což jde ruku v ruce s bezpečností na internetu 

a dalšími okruhy.    

Dá se tedy shrnout, že prachatická knihovna nabízí kvalitní program pro seniory. „Senioři 

jsou zároveň naší největší cílovou skupinou,“ (odpověď na otázku č. 3) tvrdí respondent. 

Knihovna poskytuje pestrou nabídku na vysoké úrovni, aby knihovna dostála svému účelu, 

a sice centra celoživotního vzdělávání. „Podle mě je to vidět i na skladbě účastníků, ti 

knihovnu a její akce navštěvují i ze širokého okolí a každou vzdělávací akci dokážou naplnit,“ 

(odpověď na otázku č. 3) hodnotí zástupce prachatické knihovny. Podle mého názoru se této 

knihovně opravdu daří svou rozmanitou roli naplňovat a je pozoruhodné, jak na malém městě 

může knihovna zastávat tak významnou funkci. Cílem knihovny je udržet kvalitní nabídku 

vzdělávacích a kulturních akcí i do budoucna, „neboť jsme pyšní na naše renomé centra 

celoživotního vzdělávání, které je mezinárodní, nadčasové a kvalitní.“ (odpověď na otázku 

č. 10).  

Se seniorskou účastí souvisí i nejčastější metody. Jsou jimi klasicky přednáška a beseda. Je 

tomu tak z důvodu požadavku ze strany veřejnosti. „Naše knihovna by se s jinými metodami 

klidně přizpůsobila, není pro nás problém nabízet jiné, avšak není o ně zájem,“ (odpověď na 

otázku č. 4) odpovídá zástupce. Prachatická knihovna vnímá rozdíl u aktivit pro děti, u nich se 

změnil průběh akcí, děti chtějí být více aktivní. Senioři jsou zvyklí na obvyklý styl a průběh 

přednášek nebo besed.  

Co se týče zaměření témat, knihovna nabízí různou formou regionální i obecná témata. „Mohu 

uvést konkrétní příklad, kdy na Univerzitě třetího věku probíhá cyklus přednášek o cestování 

po Jihočeském kraji, oproti tomu na Virtuální univerzitě třetího věku senioři poslouchají 

o cestování po Arménii,“ (odpověď na otázku č. 6) reaguje pracovník. Knihovna se snaží vše 

propojovat se zájmem veřejnosti. I když je pravda, že ani v této knihovně nechybí oblíbené 

téma Šumavy, o které je, jak už bylo uvedeno, velký zájem i v jiných knihovnách. Lidé sami 

mohou projevit zájem o téma, knihovna se jim bude snažit vyhovět. 
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Finančních prostředků na zajištění vzdělávání má podle svých slov knihovna dostatek. 

Množství jejích projektů je hrazeno externě, například z dotací a grantů Jihočeského kraje 

nebo Ministerstva kultury, Erasmus+ jde z EU. Část akcí je i doplácena samotnými seniory, 

ale jedná se spíše o symbolické částky.   

Prachatická knihovna se potýká s limitovaným prostorem, který má k dispozici. „Sídlíme sice 

ve dvou krásných historických budovách, ale pro knihovnu 21. století jsou nevhodné,“ 

(odpověď na otázku č. 14) vysvětluje pracovník. Prostor limituje knihovnu i v plánech do 

budoucna. Je velmi členitý a vzdělávací místnost je malá. Dá se tam konat jen omezené 

množství akcí pro menší počet účastníků, např. jazykové vzdělávání. Ale místnost se nachází 

v bývalém sklepení, kde je vlhko a zima. Když se pořádá větší akce, je potřeba ji přesunout do 

městského sálu, což ubírá prestiž knihovně. Také je konstatován nedostatek počítačů pro 

veřejnost, počítačová učebna chybí úplně.  

Městská knihovna Prachatice nabízí i témata přinejmenším volněji spojená s občanským 

vzděláváním. Dospělí mohou navštěvovat dlouhodobé kurzy zaměřené na péči o tělo a zdraví. 

Je také velký zájem o regionální motivy vzdělávání spojené s historií, Šumavou nebo 

cestováním.  

Prachatická knihovna má partnerské vztahy s mnoha knihovnami v Čechách, ale 

spolupracovala i s knihovnami v Německu, Litvě, Norsku nebo Slovinsku. Spolupracuje 

například i s Jihočeskou univerzitou, konkrétně s její Teologickou fakultou, a mnohými 

dalšími organizacemi. Knihovna v Prachaticích je pověřena výkonem regionálních funkcí 

a funguje u ní spolupráce, sdílení zkušeností nebo domlouvání se ohledně vzdělávání také 

s jinými knihovnami. Užitečné je i sdílení tipů na knihy mezi samotnými knihovníky, co kdo 

kde načetl a může doporučit dál uživatelům a návštěvníkům knihovny.   

Během pandemie nabízela knihovna online přednášky z různých oblastí od literatury po 

astronautiku. Online akcí se účastnili i lidé, kteří za normálních okolností chodili do práce 

a neměli na vzdělávání čas. Proto na online přednášky bylo často násobně víc přihlášení než 

u těch běžných a fyzických. „Do budoucna ale online vzdělávání zachovat nechceme,“ 

(odpověď na otázku č. 8) komentuje zástupce. Sice má výhody, ale pracovníci v knihovně si 

jednoznačně všímají, že se lidé chtějí zase potkávat naživo. 

I v této knihovně zaznělo téma udržitelnosti. „Tomuto tématu se věnuje knihovna už dlouho, 

snažíme se propojovat udržitelnost s běžnými tématy každodenního života,“ (odpověď na 
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otázku č. 12) doplňuje pracovník. Politické oblasti se prachatická knihovna vyhýbá též, 

knihovna musí být, jak to sama chápe, apolitická. Přímo občanských vzdělávacích aktivit 

knihovna podle svých slov nenabízí mnoho.  

 

5.8 Tábor 

Město Tábor je druhé největší město v kraji, má skoro 35 tisíc obyvatel. Tábor je také spojen 

s historií a kulturou. Knihovna se nachází v blízkosti centra a je veřejností nejvíce vnímána 

jako instituce na půjčování knih, současně jsou však její uživatelé zvyklí i na kulturní 

a vzdělávací akce. Využívání knihovny jako komunitního centra je spíše v začátcích. 

Táborská knihovna by ráda uvítala více finančních prostředků na zajišťování vzdělávání. 

Nicméně se snaží využívat dotací a grantů, v poslední době např. těch od Nadace OSF (Open 

Society Foundations) nebo programu Knihovny 21. století.     

Knihovna v Táboře trvale nabízí kurzy Virtuální univerzity třetího věku, trénování paměti 

(mozkovou posilovnu), kurzy výpočetní techniky a s tím spojené PC poradenství. Jedná se 

o tradiční témata, kterým se knihovna věnuje už delší dobu. Dále knihovna pořádá přednášky 

pro seniory na různá témata, např. mediální vzdělávání. Pro veřejnost jsou také dostupné 

přednáškové cykly Vesmírný Tábor, a to z toho důvodu, že se na střeše knihovny nachází 

hvězdárna. Pravidelné přednášky o lidském těle zase souvisí se zájmy a původními profesemi 

knihovnic. Také jsou v knihovně vzdělávací akce Brain&Breakfast (vzdělávání spojeno se 

snídaní) a přednášky k tématu již zmiňované udržitelnosti. Cyklus Brain&Breakfast je 

specifickým formátem, neboť se jedná o přímý přenos, bez účasti lektora „naživo“. 

Do knihovny pak mohou lidé přicházet i kvůli jednorázovým vzdělávacím akcím např. 

o cestování. Nejčastějšími metodami jsou přednáška a beseda.  

Témata vzdělávání neplánuje táborská knihovna rozšiřovat. Chce zachovat aktuální nabídku, 

která vychází ze strategie knihovny. Veřejnosti tak nabízí vzdělávání v jejích prioritních 

oblastech, kterými jsou práce s informacemi, orientace v on-line světě, zdravý životní styl, 

astronomie, literatura. Do budoucna se plánují více věnovat mediálnímu vzdělávání a přidat 

přednášky a besedy týkající se současných témat jako migrace a jiné kultury.   
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Oproti ostatním knihovnám převládají v té táborské spíše obecnější témata než lokální. Akce 

z oblasti občanského vzdělávání zatím nepatří v táborské knihovně k nejnavštěvovanějším 

programům. „Obvykle je totiž větší zájem o témata, která zrovna rezonují společností,“ 

(odpověď na otázku č. 6) odpovídá na otázku pracovník. Knihovna se nicméně na aktuální 

situace a problémy snaží reagovat a nabízet odpovídající vzdělávací akce. Dalším kritériem 

úspěchu akce je fakt, zda je přednášející známá osobnost, ať už celostátně, nebo v místě.  

Táborská knihovna využívá různé zdroje inspirace. „Využíváme facebookovou skupinu 

Knihovny knihovnám i doporučení knihovnických organizací jako SKIP nebo SDRUK. 

Zároveň jsme v bližším kontaktu s několika knihovnami, kterých se ptáme na zkušenosti,“ 

(odpověď na otázku č. 7) komentuje respondent. Zároveň se táborská knihovna snaží sladit 

program s ostatními kulturními institucemi a spolky ve městě. Spolupracuje i s řadou místních 

spolků, se kterými pořádá výstavy zaměřené na jejich činnost nebo výstavy spojené 

s prodejem výrobků chráněných dílen. Dále knihovna nabízí své prostory ke konání akcí 

místních spolků a pro různé finanční sbírky.  

I v této knihovně ovlivnil covid účast na vzdělávacích aktivitách. Účast citelně klesla i přesto, 

že se část akcí přesunula do online prostoru. Zástupce knihovny dále uvádí: „Letos už ale 

začíná chodit více lidí. Stále část přednášek streamujeme, ale počet sledujících není velký.“ 

(odpověď na otázku č. 8). S pandemií covidu možná souvisí trend, kterého si všimli 

v táborské knihovně. Tolik lidí už nenavštěvuje PC kurzy, když už, tak je zájem spíše 

o individuální poradenství. Zároveň stoupá zájem o mediální vzdělávání, VU3V i mozkovou 

posilovnu. 

Další profesní vzdělávání pracovníků knihovny probíhá jak v oboru knihovnictví, tak 

v dalších oborech, např. ve znalostech anglického jazyka. Knihovna využívá i nabídku 

krajských knihoven a dalších organizací, které nabízejí vzdělávání v oblasti pedagogického 

minima, práce se seniory, hlasové průpravy, grafických a počítačových programů, práce 

s informacemi, PR a propagace, strategického plánování a dalších.   

Za své silné stránky považuje knihovna svou stabilní skupinu seniorů, která navštěvuje již 

zaběhnuté a tradiční vzdělávací a kulturní aktivity, ale i ty, které knihovna začíná nabízet 

nově. Skupina seniorů byla i u jiných knihoven silnou základnou účastníků pořádaných akcí.  

Knihovna v Táboře má také dobře vybavenou přednáškovou místnost v přízemí knihovny, 

která má k dispozici dataprojektor, notebooky, kvalitní ozvučení, streamovací zařízení 
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a nabízí různé možnosti uspořádání. Za úspěch považuje získání grantu OSF na vzdělávání 

i spolupráci s místními neziskovými organizacemi, kterým nabízí prostor pro jejich 

vzdělávací činnost.  

Za slabé stránky považuje Městská knihovna Tábor to, že „neumí(me) příliš oslovovat mladší 

ročníky než dospělé kolem 60 let. Je to nejspíše z toho důvodu, že nemá(me) ucelenou 

a trvalou nabídku témat, která by těmto mladším ročníkům vyhovovala.“ (odpověď na otázku 

č. 14). Jednotlivé akce, které knihovna připraví namátkově, nejsou moc navštěvované. Ač je 

přednášková místnost dobře vybavená, její kapacita je malá. Větší akce se tak musí pořádat ve 

vypůjčeném prostoru, což není ideální. Knihovna také identifikuje, že nemá dostatečnou 

personální kapacitu na zajišťování vzdělávacích akcí pro dospělé ve větším měřítku. „Většina 

zaměstnanců knihovny je v přímých službách a rozpočet nedovoluje vymezit místo pro 

zaměstnance, který by se mohl věnovat jen vzdělávání, ani zaplatit lektora, který by se tomu 

věnoval trvale,“ (odpověď na otázku č. 14) dodává pracovník.  

 

5.9 Analýza rozhovorů a diskuze 

Při tvorbě otázek pro rozhovory jsem výrazně vycházela z předchozích kapitol této práce, 

resp. ze zjištění v nich uvedených. Proto jsem se ptala pracovníků mimo jiné na roli jejich 

knihoven jakožto vzdělávacích a kulturních center, na finanční a personální zajištění, 

konkrétní aktivity a nejběžnější metody. Rovněž mě zajímaly zdroje inspirace nebo další 

profesní vzdělávání pracovníků a pak samozřejmě přímo občanské vzdělávání dospělých 

v rámci aktivit knihoven.  

S ohledem na první výzkumnou otázku mohu celkově konstatovat, že občanské vzdělávání 

dospělých v knihovnách Jihočeského kraje zatím není podle mého názoru rozvinuté tak, jak 

by mohlo být. Knihovny samy přiznávají, že občanská témata do vzdělávání příliš nezařazují, 

protože o ně není velký zájem. Naproti tomu je třeba připomenout, že většina knihoven si pod 

pojmem občanské vzdělávání představila pouze to zaměřené na úzce pojímanou politiku. 

Většina knihoven se také shodla, že politické sféře, která do občanských aktivit pro dospělé 

spadá, se vyhýbá. Výjimkou je písecká knihovna, která přednášky nebo diskuze o politice 

nabízí, ale ani v této knihovně nepanuje jednoznačný názor, zda je to dobře, anebo ne. 

Skutečnost, že se knihovny (mnou zmíněné, ale i ostatní v celé ČR) vyhýbají politickým 

tématům, není až tak neobvyklá, a to i toho důvodu, že veřejnost o tuto oblast vzdělávání 
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nejeví přílišný zájem (SDRUK, 2021, s. 29, 30; Protivínský, Čáp, 2012, s. 11). Občané v ČR 

se cítí být v politické oblasti vzdělaní dostatečně, a navíc o politických problémech denně 

slýchají natolik, že už pak nemají chuť o tom dále slyšet ve volném čase.  

Výstupy z mých rozhovorů vztahující se k této skutečnosti se zajímavě doplňují s výzkumem, 

který jsem uváděla v jedné z předchozích kapitol. Výzkum od SDRUK (2021) ukazuje 

postoje českých knihoven k nejrůznějším otázkám, mimo jiné i k vyhýbání se určitým 

tématům. Více než polovina knihoven uvedla, že se žádnému tématu nabízenému 

v knihovnickém prostředí nevyhýbá. Ale 35 % knihoven uvedlo, že se vyhýbá právě politické 

oblasti (SDRUK, 2021, s. 29). Mohu shrnout, že knihovny v okresních městech Jihočeského 

kraje spadají také do této kategorie, neboť se většinově organizování akcí na témata spjatá 

s politikou vyhýbají.  

Ve vazbě na první výzkumnou otázku jsem si všimla jednoho zajímavého trendu, který se 

objevil u všech mnou dotazovaných knihoven. Z rozhovorů i teoretických podkladů tedy 

vyplynulo, že část knihoven se občanskému vzdělávání vyhýbá. Dle mého názoru tomu tak 

úplně není. Mnoho knihoven totiž nabízí přednášky nebo dlouhodobé kurzy celoživotního 

vzdělávání, které by svým obsahem podle mě do sféry občanského vzdělávání dospělých 

spadaly. Mohu vybrat často zmiňované vzdělávání seniorů v IT gramotnosti, již zmíněnou 

péči o zdraví, ale obecně i regionální témata o přírodě nebo historii. Z toho vyplývá, že 

knihovny občanské vzdělávací aktivity pro dospělé de facto pořádají, jen je takto 

nekategorizují. To souvisí s problematikou, která rezonuje celou prací, a sice že občanské 

vzdělávání dospělých není nikde jednoznačně ukotveno a nikdo nedokáže přesně říct, co do 

této oblasti spadá a co ne. Od toho se odvíjí další problematické faktory, a to že tato oblast 

vzdělávání dospělých je obtížně „hodnotitelná a měřitelná“.  

Mohu si dále klást otázku, zda tedy nějaká témata spadají do občanského vzdělávání „více“ 

a některá „méně“. Z předchozích kapitol práce vyplynulo, že pojetí občanského vzdělávání 

dospělých se mění podle okolností ve společnosti daného státu nebo kultury. Objevují se nové 

problémy a témata, která společností rezonují a která svým zaměřením mohou do občanského 

vzdělávání spadat. Jako příklad mohu uvést ekologii nebo problematiku genderu, které před 

několika lety třeba ani ještě ve veřejném prostoru neexistovaly, resp. neexistovalo o nich 

všeobecné povědomí. Mohu tedy zhodnotit, že „tradiční“ pojetí občanského vzdělávání ve 

společnosti stále je, jihočeské knihovny si ho spojovaly s politickým vzděláváním, s účastí ve 

volbách nebo zájmem o politické diskuze. Za pár let mohou být s občanským vzděláváním 
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přímo spojována témata, která dnes do této sféry veřejností zatím často řazena nejsou. Může 

se jednat například o již zmíněnou ekologii či problematiku genderu, ale 

i o multikulturalismus, IT gramotnost nebo zdravý životní styl.  

S druhou výzkumnou otázkou souvisí problém, proč některé knihovny vzdělávání o politické 

problematice nenabízejí. Knihovny shodně uvedly, že toto téma do knihoven nepatří. Mají být 

údajně nadstranické, často se opakovalo slovo „apolitické“. Otázkou zůstává, zda je tento 

přístup v dnešní době vhodný. Knihovny by se jakožto centra vzdělanosti podle mého názoru 

neměly vyhýbat žádnému z témat, která souvisí s aktivním občanstvím a životem ve 

společnosti obecně. Jak již bylo řečeno, knihovny aspirují na to, stát se institucemi 

občanského a komunitního života. A politické otázky (i „jen“ na komunitní úrovni) do života 

občanů spadají. Na druhou stranu rozumím tomu, že pro knihovny nemusí být pořádání akcí 

s politickou tématikou lehké, neboť se mohou setkávat s určitým odporem ze strany 

veřejnosti, ale i ze strany zřizovatele nebo samotného knihovnického týmu (SDRUK, 2021, 

s. 29, 30).  

Problematika nadstranickosti přitom není jen otázkou pro knihovny. Celé občanské 

vzdělávání nesmí podléhat přímým politickým vlivům. Zákaz indoktrinace a podpora 

kritického myšlení jsou jedny z principů, ze kterých tato oblast vzdělávání dospělých vychází. 

Ale právě oblast politické informovanosti a následné angažovanosti by podle Smékala a kol. 

(2010, s. 8) potřebovala být rozvíjena více. Například demokracie je v dnešní době v podstatě 

brána za samozřejmou (SDRUK, 2021, s. 15), což ale může být pro tento křehký koncept 

nebezpečným východiskem. Demokracie je v ohrožení, když se mezi členy společnosti 

vytrácí její podpora a hroutí se její instituce (Linek, Císař, Petrúšek a Vráblíková, 2017, s. 8). 

Dále je zajímavé, že demokracii mnohem méně podporují mladší generace než starší (Linek, 

Císař, Petrúšek a Vráblíková, 2017, s. 23). Na demokracii je proto potřeba neustále pracovat 

a neustále o ní debatovat. Knihovny jsou pro to vhodné svými nástroji i prostředím, neboť 

z principů demokracie vychází. Umožňují rovný přístup pro všechny a jsou důležitými 

institucemi pro komunitní život.  

Z mého pohledu může být problematická ještě jedna stránka věci, a sice kdo dnes určuje, co je 

politické, a co ne. Všechny v šetření zahrnuté knihovny hlásaly, že jsou apolitické. Jenže 

v dnešní době souvisí s politikou mnoho věcí, troufám si říci, že naprostá většina. Zástupci 

knihoven například často mluvili o přednáškách o zdraví a péči o něj. Ale i zdraví může být 

politickým tématem, které je často skloňované na nejrůznějších vládních a politických 
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úrovních. Jak navíc zmiňoval Kopecký (2010), v posledních letech do sféry politiky vstupuje 

tzv. subpolitika, tedy jakási tendence věci politizovat. To, co dříve politické nebylo, se dnes 

za politická již považovat dá, neboť je to předmětem veřejných diskuzí (Kopecký, 2010, s. 5). 

Koneckonců i udržitelnost, hlavní téma pro knihovny v měsíci březnu, je téma, které může 

mít politický podtext. Proto se může zdát prohlášení knihoven, že jsou apolitické, poněkud 

zavádějící.  

Další otázka rozhovoru směřovala na styl výběru vzdělávacích aktivit. Výběr témat pro 

pořádání vzdělávacích aktivit by neměl být náhodný. Je potřeba zvolit zaměření na cílovou 

skupinu, přizpůsobit tomu vhodnou metodu/metody a vybrat pomůcky či techniku 

(Protivínský, Čáp, 2012, s. 23; Šerák, 2014, s. 87). Ve mnou oslovených knihovnách toto 

neprobíhá, výběr témat je u všech víceméně náhodný. Záleží na tom, jak velký rozpočet daná 

knihovna má, nebo například i na tom, kdo se jí ozve s nabídkou přednášky. Z předchozích 

kapitol ale také vyplynulo, že pořádání edukačních činností v prostředí knihoven je oproti 

jiným institucím specifické právě rozmanitou skupinou účastníků, kterou mnohdy spojuje 

pouze společný zájem, takže zacílení na konkrétní skupinu není v knihovnách vůbec 

jednoduché. Uvědomují si to i knihovny Jihočeského kraje, které nabízejí své aktivity spíše 

podle toho, jaká je poptávka ze strany jejich účastníků, příp. podle toho, co se právě děje ve 

společnosti. Zdroje inspirací jsou u knihoven také různé, někdo hledá nápady v časopisech, 

další se inspiruje činnostmi jiných knihovnických týmů.  

Také se potvrdil předpoklad, že lidé nejvíce navštěvují témata spojená s lokalitou, ve které 

žijí. Tento fakt se objevoval v teoretických východiscích (např. Protivínský, Čáp, 2012; 

Brožura, 2020) a vyplynul i z mých rozhovorů. Největší zájem měli jihočeští občané o historii 

svých měst, okolní přírodu anebo lokální osobnosti či spisovatele. Zajímavé je, že jen 

táborská knihovna uvedla, že nabízí více obecných témat než těch regionálních. Obecná 

témata v táborské knihovně odráží společenské nálady, to znamená, že knihovna svou činností 

reaguje na aktuální témata, která se v té které době objevují. Regionální témata můžeme 

zařadit do občanského vzdělávání. Souvisí totiž se členstvím v komunitě dané obce (Smékal 

a kol., 2010, s. 18). Všechny mnou zpovídané knihovny také spolupracují s neziskovými, 

zájmovými či jinými kulturními organizacemi v dané lokalitě. Spolupráce s lokálními 

organizacemi je další nepřímou podporou občanské společnosti, která je mimo jiné prostředím 

pro učení dospělých.  
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Většina pracovníků knihoven mi už v úvodu rozhovoru deklarovala, že se jejich knihovny 

snaží nejen o „klasickou“ knihovnickou činnost, tedy půjčování knih, ale i o vzdělávání 

veřejnosti pomocí nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí. Mohu snad vyhodnotit, že se 

tato skutečnost stává v dnešní době určitým trendem s výhledem do budoucnosti. Zástupci 

knihoven také úplně nerozlišovali kulturní a vzdělávací akce, neboť jsou si vědomi, že 

i kulturní akce může mít přesah do vzdělávání a mít naučný charakter. Dále zaznělo, že ač se 

snaží nabízet pro veřejnost edukativní a zájmové aktivity, jejich primární a nejdůležitější rolí 

zůstává půjčování knih a získávání nových čtenářů.  

V roce 2019 se v knihovnách Jihočeského kraje uskutečnilo přes 8 tisíc vzdělávacích nebo 

kulturních akcí, na které přišlo bezmála 230 tisíc lidí (NIPOS, 2019, nestránkováno). Z těchto 

čísel lze vyhodnotit, že zájem o akce knihoven je velký. Knihovny v Jihočeském kraji tak 

rozhodně mají potenciál působit jako centra vzdělanosti a kultury. 

Nejčastějšími návštěvníky knihoven okresních měst Jihočeského kraje jsou bezesporu senioři. 

Některé knihovny cílí i na členy mladší generace, které na edukativní akce chtějí přitáhnout, 

další knihovny se ovšem skutečně zaměřují pouze na starší veřejnost. Nejoblíbenějšími 

a nejčastějšími metodami ve všech knihovnách jsou rozhodně přednášky a besedy, což 

potvrzuje již napsané v minulé kapitole. Ostatní metody jako workshop, exkurze apod. také 

zaznívaly, ale v menšině. Přednášky a besedy jsou pro knihovny nejvýhodnější z hlediska 

organizace i finančních nákladů, ale jsou i nejvíce vyžadovány účastníky akcí, kteří bývají 

převážně seniorského věku a kteří jsou na tyto metody zvyklí. Obecně se totiž objevuje názor, 

že edukační aktivity pro dospělé mají být aktivizující, moderní, ne-stereotypní a bez rutiny. 

Na druhou stranu ale z mých rozhovorů vyplývá, že v naprosté většině je největší zájem právě 

o ty „nemoderní“ přednášky, při kterých nemusí být účastníci příliš aktivní. 

Kladu si otázku, jaký je důvod oblíbenosti právě přednášek. Mohu pracovat s dvěma tezemi. 

První předpoklad je ten, že přednášky účastníkům opravdu vyhovují, protože se na nich 

mohou hodně dozvědět. Druhá varianta může být pak ta, že jsou lidé málo „připraveni“ 

aktivně se podílet na průběhu vlastního vzdělávacího procesu. Bylo by zajímavé dotazovat se 

přímo účastníků.  

Se třetí výzkumnou otázkou koresponduje téma, co bude s knihovnami a jejich vzdělávacími 

a kulturními aktivitami dál, až jejich starší a často jediná cílová generace odejde. Senioři jsou 

častými účastníky vzdělávacích aktivit nejenom v prostředí knihoven, ale i obecně. Jejich 
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účast na vzdělávání se odvíjí od toho, že mají více volného času než dospělí v produktivním 

věku. Senioři se dále vzdělávají za účelem prohloubení svých znalostí a dovedností, ale i ze 

společenských důvodů, v touze potkat nové lidi nebo smysluplně využít volný čas (ČSÚ, 

2016, s. 38, 39). Mladší generace podle slov zástupců knihoven nemá na chození na 

přednášky čas. Proto některým knihovnám během covidu stoupla návštěvnost online akcí, 

neboť dospělí pracující z domova měli najednou čas se připojit. Jinak ale tito dospělí 

v produktivním věku na živé přednášky v nějakých městech nechodí téměř vůbec. Toto je 

zajímavý fenomén, se kterým se možná některé knihovny budou muset v příštích letech 

vypořádat. Do budoucna budou muset přemýšlet, jak se zaměřit nejen na cílovou skupinu 

seniorů, ale i na cílovou skupinu mladších generací.    

Zároveň mohu potvrdit, že ve vzdělávání velmi záleží na velikosti města a počtu obyvatel, 

neboť se od toho odvíjí další faktory, které mají na účast dospělých vliv, např. rozpočet 

a personální zajištění knihovny. Také jsem si povšimla, že čím menší město a knihovna, tím 

méně vzdělávacích aktivit a materiálu pro rozhovor. Menší knihovny navíc během covidu 

nepřešly do online prostředí. Většina knihoven také vypověděla, že finanční rozpočet na 

zajištění aktivit pro veřejnost by mohl být větší. Až na knihovnu v Českých Budějovicích, 

kterou spravuje Jihočeský kraj, vychází rozpočet z jednotlivých měst, která si vzdělávací 

potenciál knihoven nemusí úplně uvědomovat.  

Zajímavé bylo i to, jak se knihovny vyrovnaly s covidovou dobou. Již jsem psala, že menší 

knihovny během pandemie do online prostředí nešly, i když výjimkou může být prachatická 

knihovna, která nejenom že online přednášky nabízela, ale pozorovala i násobně větší účast 

než při přednáškách „naživo“. Do budoucna možná bude potřeba zamyslet se nad tím, jak 

udržitelné jsou podoby online vzdělávání. Je pravda, že online vzdělávání se nejenom díky 

covidu dostává více do popředí forem vzdělávání dospělých, na druhou stranu ale neposkytuje 

takový „prožitek“ jako vzdělávání naživo. To uznávaly všechny knihovny, a proto některé ani 

do online podoby jít se svou činnosti nechtěly. Většina knihoven ale zároveň potvrdila, že 

online vzdělávání je pro ně výhodnější z hlediska vzdělávání jejich pracovníků, neboť touto 

formou šetří čas i náklady. Pracovníci, kteří by odjeli za dalším profesním vzděláváním, by 

chyběli ve své práci, v menších knihovnách by je ani neměl kdo zastoupit.   

Knihovnám se často osvědčil formát online vzdělávání, kdy nahranou přednášku umístí na své 

sociální sítě a komunikační kanály a lidé si ji mohou poslechnout zpětně. Jde tedy o jakousi 

kombinovanou formu mezi živým vystoupením s účastníky, z jehož přenosu pak bude záznam 
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dohledatelný zpětně i pro ty, kteří akci naživo nestihli. V tomto způsobu vzdělávání vidím do 

budoucna velkou příležitost. Všechny knihovny mi potvrdily, že online vzdělávání pro ně 

bylo jakousi nutností, jak přežít náročné časy pandemie, proto jen vzdálený přístup neplánují. 

Souvisí to také s již zmiňovaným faktem, že nejčastějšími návštěvníky akcí pro veřejnost jsou 

senioři, kteří s IT technologiemi nemusí umět zacházet. 

Některé knihovny také poukazovaly na svou slabou stránku vzdělávání dospělých, kterou 

představují prostory, ve kterých knihovny sídlí. V jednom případě je knihovna mimo centrum, 

takže dostupnost k ní je ztížená. V některých dalších případech knihovny nemají vhodné 

prostory k pořádání přednášek nebo besed a musí si „půjčovat“ městské sály apod. Aby 

knihovny mohly zastávat roli komunitních a vzdělávacích center, je potřeba mít vhodné, 

odpovídající a uživatelsky přívětivé prostory (samozřejmě mimo jiné i technické vybavení, 

dostatek financí nebo zkušené pracovníky apod.) Knihovny musí brát v potaz nejenom 

velikost místností, ale i jejich osvětlení a vybavenost (Šerák, 2014, s. 87), s čímž mají některé 

jihočeské knihovny problém.  

Omezenými či nevhodnými prostory tak mohou být některé knihovny limitovány oproti jiným 

v Jihočeském kraji a s touto problematikou je v budoucnu také potřeba počítat při plánování 

změn. Požadavek na rozšíření či úpravu prostor lze ale většinou řešit jen postupně. 

Vhodnost/nevhodnost prostor souvisí také s jedním fenoménem, který jsem výše zmiňovala, 

a sice s tím, že nejčastějšími účastníky jsou senioři. Ti mohou mít problém s nikoli 

bezbariérovým přístupem či členitým prostorem, stejně jako s nevhodností osvětlení 

a nedostatečnou vybaveností (např. zvukovou) technikou. Přibližně 40 % veřejných knihoven 

v České republice nemá dostatečné prostory na zajištění aktivit pro komunitu a její setkávání. 

Navíc ve třetině knihoven v posledních 20 letech neproběhla žádná investiční akce na obnovu 

interiéru. Horší je situace v knihovnách menších obcí. Prostorové bariéry knihoven jsou tak 

jeden z nejvýrazněji limitujících faktorů knihoven 21. století (Národní knihovna ČR, 2020, 

s. 13).   

Dále mě na rozhovorech zaujaly odpovědi na otázku spolupráce mezi jednotlivými 

knihovnami. Poměr těch, které si vyměňují s ostatními kolegy své zkušenosti a poznatky, 

a těch, které s ostatními nespolupracují, je v Jihočeském kraji přibližně vyrovnaný. Knihovny 

mezi sebou sice fungují jako zdroje inspirace, ale ne všechny vzájemně sdílí své zkušenosti 

nebo dobrou praxi. Přitom to může podle Protivínského a Čápa (2012) nebo Šeráka (2014) 
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hrát významnou a užitečnou roli. Právě hustá síť knihoven a jejich propojenost je něco, co je 

pro Českou republiku význačné.  

Všechny oslovené knihovny dále profesně rozvíjejí své pracovníky. Některé dokonce i nad 

rámec doporučených 48 hodin ročně. Motivace dále se profesně vzdělávat většinou přichází 

od samotných pracovníků, kteří si sami hledají oblasti, které by je zajímaly. Z výzkumu 

SDRUK (2021) vyplývá, že největší zájem knihovníků je o vzdělávání na podporu čtenářské 

gramotnosti, využití sociálních sítí nebo v oblasti současné literatury (SDRUK, 2021, s. 144, 

145). Není tomu jinak ani v jihočeských knihovnách. Nejvíce se opakovala témata, která 

souvisí se čtenářskou nebo informační gramotností a která přímo souvisí s knihovnickou 

činností. Naproti tomu se objevovala i témata zaměřená na tvorbu obsahu na internetu nebo 

komunikačních dovedností. Zajímavé je, že ze mnou oslovených zástupců knihoven neuvedl 

žádný, že by se pracovníci vzdělávali přímo ve vztahu ke vzdělávání veřejnosti či ve 

vytváření návrhů edukačních akcí. To ale tedy do jisté míry potvrzuje zjištění, že zájem 

o témata vztahující se k vytváření vzdělávacích programů, zjišťování vzdělávacích potřeb 

nebo o témata zaměřená na metodiku mají spíše pracovníci knihoven větších měst 

(Protivínský, Čáp, 2012, s. 22).  

Ještě se dotknu možného výhledu do budoucna. Knihovny jsou místem pro všechny a jednou 

z jejich funkcí by mělo být i začleňování znevýhodněných jedinců na okraji společnosti. 

Může se jednat o matky samoživitelky, nezaměstnané, seniory apod., ale v současné době je 

aktuální téma uprchlíků, kteří do České republiky proudí z Ukrajiny. Podle Manifestu (EAEA, 

2019) hraje občanské vzdělávání dospělých velkou roli v migrační krizi. V debatách 

o integraci uprchlíků by nemělo chybět zaměření na veřejné strategie v oblasti vzdělávání, 

jehož cílem má být maximalizace přínosů migrace (EAEA, 2019, nestránkováno). Knihovny 

by se tak dle mého názoru měly snažit o zprostředkování mezikulturního dialogu mezi 

místními obyvateli a novými občany. Do budoucna bude nutné snažit se porozumět jiným 

kulturám a pomoci novým občanům porozumět té naší, a občanské vzdělávání v prostředí 

knihoven tomu může pomoci. Dobrou ukázkou může být písecká knihovna, která aktivity pro 

začleňování cizinců nabízí již delší dobu.  

Dalším zajímavým výhledem do budoucna je změna knihoven v komunitní (sdílená) centra. 

Komunitní centra v této práci zaznívaly spíše ve významu míst, ve kterých se setkává 

komunita obyvatel obce, což knihovny v České republice jsou. Mě ale zaujal pohled na 

zahraniční praxi, kde komunitní centra fungují jako budovy „sdílených“ služeb. V jedné 
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budově pak není jen knihovna, ale třeba i kavárna, školka, pošta nebo posilovna. To podle mě 

skýtá zajímavou možnost, jak nabídnout širší oblast zájmů pro místní komunitu.  

Na závěr kapitoly zmíním pár příležitostí pro další výzkumnou činnost. Při rozhovorech 

zástupci knihoven často srovnávali aktivity pro děti s těmi pro dospělé a seniory. Činnosti 

jsou logicky odlišné asi jako tyto generace samotné. Proto by bylo zajímavé se tomuto tématu 

věnovat více a například porovnat hlavní rozdíly či shody (čím se dané aktivity liší, jaké jsou 

používané metody, jak probíhá zpětná vazba apod.) v jednotlivých knihovnách.  

Také by bylo jistě přínosné zanalyzovat preference návštěvníků jihočeských knihoven 

v oblasti občanského vzdělávání dospělých po vzoru Protivínského a Čápa (2012), z jejichž 

díla má práce opakovaně čerpala. Zajímal by mě i pohled samotných knihovníků na 

předpokládané priority návštěvníků jihočeských knihoven v oblasti občanského vzdělávání, 

také po vzoru výzkumu SKIP (2012), který je v práci rovněž zmiňován.  

Pozoruhodná by podle mě mohla být i komparace získaných informací z knihoven okresních 

měst Jihočeského kraje s knihovnami v okresních městech jiného a vzdálenějšího kraje či 

hlavního města Prahy.   
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6 ZHODNOCENÍ OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

V KNIHOVNÁCH V ČESKÉ REPUBLICE – ANALÝZA SWOT  

Tato kapitola nabídne zhodnocení nejdůležitějších bodů celé práce v podobě tzv. analýzy 

SWOT, která obsahuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a kterou zaměřím konkrétně 

na občanské vzdělávání dospělých v prostředí knihoven. Hodnocení je založeno na 

teoretických východiscích a vlastním šetření. SWOT analýza bude znázorněna pomocí 

tabulky, jednotlivé body následně okomentuji. 

SWOT analýza je metoda, jejíž podstatou je posuzování a hodnocení jevů, událostí, subjektů 

apod. z hlediska čtyř faktorů, které charakterizují situaci. Tyto faktory identifikují silné 

stránky (S – strong points), slabé stránky (W – weak points), vnější příležitosti (O – 

opportunities) a vnější hrozby (T – threats).  Tato metoda vznikla v USA v 70. letech 

minulého století. V oblasti vzdělávání dospělých se dá využít například při hodnocení 

vzdělávacích aktivit nebo institucí a různých projektů (Průcha, 2014, s. 119, 120; Průcha, 

Veteška, 2014, s. 265). 

První tabulka představuje silné a slabé stránky občanského vzdělávání dospělých v prostředí 

knihoven v České republice. Jedná se o vnitřní faktory. Druhá tabulka následně ukáže 

příležitosti a hrozby občanského vzdělávání dospělých v prostředí knihoven, tedy vnější 

faktory. 

Tabulka č. 2 Silné a slabé stránky občanského vzdělávání dospělých v knihovnách 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Hustá síť knihoven v ČR Nekoncepčnost občanského vzdělávání 

dospělých a slabé ocenění oblasti v České 

republice 

Knihovny jsou navázané na danou 

komunitu, mají vazby i mezi sebou 

navzájem 

Nejasná hranice mezi občanským 

a zájmovým vzděláváním dospělých 
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Členství ČR v Evropské unii, která občanské 

vzdělávání dospělých podporuje 

Knihovny stále nebývají vnímány jako 

instituce vzdělávacího charakteru 

Snaha o posílení rolí knihoven v oblasti 

občanského vzdělávání dospělých 

Nesystematická spolupráce knihoven 

s veřejnou správou a nedostatečné 

financování 

Ochota knihovníků dále se profesně 

vzdělávat 

Nedostatek pracovníků s potřebnými 

znalostmi a dovednostmi v oblasti 

občanského vzdělávání 

 Vyhýbání se politickým tématům 

 Často nevhodné nebo nevyhovující prostory 

Přednášky a besedy jako nejčastější vzdělávací metody 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Za silnou stránku považuji nejhustší sít knihoven na celém světě (De Goeij, 2016, 

nestránkováno). Pokud budeme brát knihovny jako vzdělávací a kulturní zařízení, což je dle 

mého názoru zcela na místě a brzy to snad bude již běžnou praxí všude, dostaneme tak 

vzdělávací instituce s velkým dosahem a širokou základnou návštěvníků všech věkových 

kategorií.  

Knihovny jsou svými činnostmi navázány na danou komunitu v obci. Znají prostředí dané 

obce, její občany a jejich vazby, pořádané akce či události a v neposlední řadě i potenciál či 

poptávku kulturních a vzdělávacích aktivit. Mohou pružně reagovat na priority a potřeby dané 

komunity a přizpůsobit jim svou nabídku. Svou činností podporují i regionální tradice 

a paměť. Často spolupracují i s místními neziskovými organizacemi či jinými 

kulturními/vzdělávacími spolky. S komunitní činností souvisí i další silná stránka, a sice 

provázanost a spolupráce mezi knihovnami navzájem. Knihovny mají provázanou 
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komunikační síť, kterou mohou používat ke sdílení dobré praxe či doporučení pro ostatní. 

Mohou být i vzájemným zdrojem inspirace.  

Členství v EU má zajisté vliv na potenciál rozvoje občanských aktivit dospělých. Občanské 

vzdělávání vychází z principů EU, kterými jsou například svoboda, demokracie, rovnost, 

dodržování lidských práv, solidarita nebo pluralismus. Tyto hodnoty jsou občanským 

vzděláváním rozvíjeny a podporovány. Evropská unie navíc nabízí možnost různých grantů, 

které mohou pomoci s rozvíjením občanského vzdělávání třeba právě i v prostředí knihoven.   

Jako další silnou stránku vidím snahu o uvědomění si nutnosti občanského vzdělávání 

dospělých v prostředí knihoven. V nejrůznějších dokumentech, které jsem zpracovávala, se 

role knihoven jakožto občanských institucí mnohokrát opakovala, což považuji za dobré 

znamení, Otázkou zůstává, do jaké míry se tyto snahy o podporu knihoven v oblasti OVD 

setkávají s úspěchem. Knihovny podporují rozmanitost myšlenek a názorů a zajišťují přístup 

k informacím, a tak jsou dle mého názoru připravené stát se centry občanského vzdělávání.  

Knihovny mají často motivované pracovníky, kteří dělají svou práci rádi a snaží se v ní 

posouvat dále. Knihovníci mají doporučeno 48 h/ročně dalšího vzdělávání a mnozí se 

vzdělávají i nad rámec. Mají navíc na výběr z širokého okruhu oblastí, mezi kterými jsou 

i kompetence organizovat, příp. lektorovat vzdělávání veřejnosti. 

Silnou, ale zároveň i slabou stránkou je podle mě výběr nejčastější metody. Již několikrát 

bylo konstatováno, že knihovny (obecně, ale i ty v okresních městech Jihočeského kraje) 

používají nejčastěji přednášku, příp. besedu. Je to z toho důvodu, že je o ni ze strany 

veřejnosti největší zájem. Také proto, že je organizačně nejlépe proveditelná a i nejlevnější. 

Zároveň ale spatřuji slabou stránku v jejích nárocích na lektora, který by měl mít výborné 

rétorické schopnosti. I pro účastníky je přednáška mnohdy náročná kvůli nutnosti koncentrace 

a naslouchání.   

Možná jako nejslabší stránku občanského vzdělávání dospělých vidím to, že v České 

republice chybí jeho koncept nebo rámec. To se totiž promítá do dalších slabých stránek 

a odvíjí se od toho další faktory. V minulosti už vznikaly různé návrhy na koncept, nikdy se 

ale nedotáhly do finální podoby. V ČR chybí komplexní empirická data, která by pomohla 

občanské vzdělávání dospělých zmapovat. Chybí i vyčlenění finančních prostředků ze 

státního rozpočtu na spravování této oblasti vzdělávání dospělých. Tendence státu přenechat 

tuto oblast občanskému sektoru může být problematická, neboť se budou vzdělávací aktivity 
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bez vnější podpory potýkat s nesystematičností a neudržitelností. Dalším problémem může 

být i to, že také každá země má své pojetí občanského vzdělávání, což pak může mít za 

následek komplikaci či nemožnost mezinárodního srovnávání.  

U občanského vzdělávání dospělých je mnohdy nejasné, co všechno do něj spadá. Navíc je 

velmi komplikované vymezit přímou hranici mezi občanským, zájmovým a dalším profesním 

vzděláváním dospělých. Knihovny se s touto slabinou potýkají také. Jak vyplynulo z mého 

empirického šetření, knihovny v Jihočeském kraji nevěděly, co přesně do občanských aktivit 

spadá. Bylo by jistě zajímavé udělat srovnání i s ostatními knihovnami v jiných krajích. 

Knihovny pořádají spíše aktivity zájmového vzdělávání s přesahem do občanské oblasti než 

aktivity přímo zaměřené na občanské vzdělávání. Výhodou zájmových akcí s přesahem do 

občanské sféry může být větší zájem ze strany dospělých, nevýhodou je ale jejich 

nesystematičnost. Občanské vzdělávání není v dnešní době primárním cílem, zvláště ne pro 

knihovny.  

Za slabou stránku dále považuji i to, že veřejnost stále výrazněji nevnímá tyto instituce jako 

místa pro vzdělávání. Mnohdy jsou občané (mile) překvapeni, že knihovny nabízí i vzdělávací 

akce a že neslouží jen k půjčování knih. Z empirického šetření pro Jihočeský kraj, ale 

i z teoretických východisek vyplynulo, že se knihovny snaží tento zažitý postoj veřejnosti 

měnit. Dávají skrze své aktivity či příspěvky na komunikačních kanálech najevo, že pořádají 

množství kulturních i vzdělávacích akcí a že jsou přístupné pro všechny.  

Knihovny často nerozlišují mezi pořádáním kulturních a pořádáním vzdělávacích aktivit pro 

veřejnost. Výsledkem pak může být nesystematičnost, nemožnost další klasifikace či práce se 

statistickými údaji. Na druhou stranu si uvědomuji, že rozdělování těchto akcí může být pro 

knihovny obtížné a možná i zbytečné.  

Zatím nelze říci, že by fungovala spolupráce knihoven s veřejnou správou. Činnost knihoven 

(nejenom) v oblasti občanského vzdělávání chybí ve strategických dokumentech státu, ale 

často i v rozvojových plánech obcí a krajů. Knihovny totiž nejsou legislativně kategorizovány 

jako vzdělávací instituce, což jejich pozici může oslabovat i po finanční stránce. Knihovny 

jsou nejčastěji spravovány městy, a tak je financování vzdělávacích aktivit závislé na rozpočtu 

daného města. Knihovny se tak mohou potýkat s nedostatkem finančních prostředků, ale 

i s nedostatkem personálu. Role pracovníka knihovny se v posledních letech změnila. Už 

neplatí představa mnohých, že pracovník knihovny je tichý „podavač“ knih. Nároky na něj 
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dnes bývají větší, musí být naopak komunikativní a mít přesah znalostí a dovedností i do 

psychologie, pedagogiky/andragogiky, informatiky, managementu a jiných oborů. 

Slabou stránkou činnosti knihoven je dle mého názoru i možné vyhýbání se politickým 

otázkám jako vzdělávacímu tématu. Této otázce jsem se věnovala v předchozí kapitole, tak 

jen v krátkosti zmíním, že tato oblast nepochybně do oblasti občanského vzdělávání 

dospělých patří a je škoda, že se politice některé z knihoven v České republice vyhýbají.   

Za další slabou stránku považuji často nevyhovující prostory knihoven pro vzdělávací činnost. 

Knihovny jsou mnohdy v budovách, které nebyly koncipovány jako knihovny a jako místa, 

kde se má potkávat široká veřejnost. Některé knihovny nemají bezbariérový přístup, což může 

být omezení pro určité skupiny obyvatel. Mnohé z knihoven se navíc potýkají 

i s nedostatečným technologickým vybavením, což pak může mít vliv na vzdělávání.  

 Tabulka č. 3 Příležitosti a hrozby občanského vzdělávání dospělých v knihovnách 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Knihovny jsou veřejností vnímány pozitivně Nezájem dospělých dále se vzdělávat 

v občanských tématech 

Růst důležitosti občanských center Odpor k politickým tématům ze strany 

veřejnosti, ale i zřizovatelů 

Příjemné prostředí knihoven otevřené pro 

všechny 

Situace na trhu práce, socio-ekonomické 

faktory 

Možnost inspirace ze zahraničí Konkurence jiných vzdělávacích organizací 

Nová témata, která se do občanského 

vzdělávání mohou řadit 

Nedostatečné financování z veřejného 

rozpočtu 

Zájem veřejnosti o lokální témata  
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Oslovení občanů i s nižším vzděláním 

a mladších dospělých 

 

Spolupráce s externími lektory ze 

soukromého sektoru a s dobrovolníky 

 

Stárnoucí populace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ačkoli část občanů ještě nevnímá knihovny jako místa pro vzdělávání, jsou veřejností 

vnímány pozitivně z hlediska kulturního přínosu. Knihovny ročně navštěvuje velké množství 

lidí kvůli půjčování knih, ale i kvůli kulturním a vzdělávacím zážitkům. Zvyšuje se 

celospolečenská potřeba celoživotního vzdělávání kvůli nejrůznějším změnám a novým 

potřebám lidí. Toto hodnotím jako příležitost, jak občanské vzdělávání zprostředkovat 

velkému počtu obyvatel. Knihovny jsou centry vzdělanosti, navíc mohou pomáhat propojovat 

složky občanské společnosti.  

Během krizí, ať už ekonomických, vládních, uprchlických apod., vždy roste význam občanské 

společnosti a občanských center. Tuto diplomovou práci píšu v době pandemie a v době války 

na Ukrajině a musím současné dění reflektovat i zde. Okolnosti z poslední doby hýbají 

světovým děním a přináší s sebou nejrůznější důsledky jako zdražování a zvyšující se inflaci, 

davy uprchlíků z východní Evropy nebo třeba energetickou krizi. Jak již bylo zmíněno, 

v těžkých dobách ale nejvíce nabývají na důležitosti centra občanské společnosti (např. právě 

knihovny), sociální práce nebo vzdělávání jako takové. Knihovny tedy mají velkou příležitost 

podílet se na informování a vzdělávání veřejnosti v aktuálních otázkách a problémech, a tím 

rozvíjet občanskou společnost.  

Lidé mohou v knihovnách aktivně trávit svůj volný čas, mohou se zde potkávat nebo získávat 

nové informace a zážitky. Knihovny nabízejí přívětivé a neutrální zázemí otevřené pro 

širokou veřejnost. Rozmanitost a heterogenita společnosti se navíc stále zvyšuje. V tomto 

spatřuji jednu z příležitostí k rozvoji občanského vzdělávání dospělých.  
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Jednou z dalších příležitostí je možnost inspirace ze zahraničí. V řadě zemí je občanské 

vzdělávání dospělých velmi rozvinuté, hlavně v některých zemích. Knihovny mohou 

v zahraničních knihovnách hledat vzory a zdroje inspirace, ale i vzájemnou spolupráci, jako 

např. Městská knihovna v Prachaticích. Tato práce se situaci v zahraničí příliš nevěnovala, 

spíše jen okrajově a v náznacích, ale srovnání České republiky s jinými (např. evropskými) 

zeměmi v oblasti občanského vzdělávání dospělých v knihovnách by bylo jistě zajímavé 

a přínosné.  

Občanské vzdělávání dospělých je široké, neexistuje přímá hranice mezi ním a zájmovým 

nebo dalším profesním. Na jednu stranu to může být slabá stránka, na stranu druhou to 

hodnotím jako příležitost. Jak již vyplynulo, knihovny mnohdy nabízejí občanské aktivity, jen 

je za takové neoznačují. Neustále rostoucí rozsah občanských aktivit může být příležitostí, jak 

se dostat k širší veřejnosti. Každého zajímá něco jiného, a každý si tak může najít svou sféru 

zájmu. Od toho se odvíjí i fakt a příležitost pro knihovny v oblasti občanského vzdělávání 

dospělých a sice, že lidi velmi zajímají témata spojená s jejich lokalitou.  

Příležitostí do budoucna bude i možnost oslovení občanů s nižším dosaženým vzděláním. 

Nejvíce angažovaní jsou lidé s vysokoškolským vzděláním, naopak nejméně aktivní 

v občanských aktivitách jsou ti se základním nebo středoškolským vzděláním bez maturity. 

Široká síť knihoven s velkou nabídkou nejrůznějších akcí se tedy může více přiblížit i těmto 

„rizikovým“ skupinám.   

Určitou cestou bude v budoucnu i možná spolupráce knihoven s organizacemi nebo lektory ze 

soukromého sektoru, kteří by pomohli knihovnám se vzdělávacím procesem. Pracovníci 

knihoven se často necítí být kompetentní k organizování či přímo lektorování vzdělávacích 

akcí, proto by do budoucna byla přínosná spolupráce s externími odborníky. Problematická 

ale pravděpodobně bude finanční náročnost této kooperace. Možnou cestou je pak spolupráce 

knihoven s dobrovolníky. 

Jako příležitost, ale zároveň i jako hrozbu vidím postupné stárnutí populace. Je známo, že 

senioři jsou nejčastějšími účastníky vzdělávacích a kulturních akcí (nejenom) knihoven, 

vyplynulo to jak z empirického šetření, tak z teoretických východisek. Tendence růstu podílu 

straších lidí tak na jednu stranu může být příležitostí, protože senioři budou možná dále 

navštěvovat akce pořádané knihovnami jako doposud. Možnou hrozbou však podle mého 

názoru je, že se některé knihovny v dnešní době nezaměřují na mladší generaci, která teprve 
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zestárne. Pokud dnešní generace dospělých v produktivním věku nebude „naučená“ nebo 

zvyklá chodit za dalším vzděláváním (do knihoven, ale i jinam), je možné, že se pak 

v seniorském věku už neodhodlá. Jedna z mnou oslovených knihoven v empirickém šetření na 

toto téma vyjádřila obavu.  

Nezájem dospělých dále se vzdělávat jsem v přechozích kapitolách již reflektovala, tak to zde 

zmíním jen v krátkosti, neboť to hrozba zajisté je. Když už se dospělí lidé vzdělávají, jedná se 

z velké části o případy dalšího profesního vzdělávání, které jim pomůže např. s profesním 

postupem. Další oblasti neformálního vzdělávání (zájmové a občanské) jsou v České 

republice zatím upozaděné. Knihovny nabízejí takový „mix“ těchto aktivit neformálního 

vzdělávání. Většinou totiž pořádají akce zájmového vzdělávání s přesahem do občanské 

oblasti. Knihovny se při organizování akcí na občanská témata nemusí potýkat jen 

s případným nezájmem ze strany veřejnosti, ale i ze stran zřizovatelů, případně dalšího 

knihovnického personálu.  

Ve vzdělávání dospělých obecně hrají roli socio-ekonomické faktory, které mají vliv na účast. 

Záleží na jejich věku, pohlaví, nejvyšším dosaženém vzdělání, postavení na trhu práce či 

finanční situaci. S tím souvisí i to, že nejvíce se dospělí účastní pracovně orientovaného 

vzdělávání. Občanského vzdělávání se účastní spíše ti s vysokoškolským vzděláním, kteří 

mají stabilní postavení na trhu práce. Od situace na trhu se odvíjí další hrozba, a sice mzdy ve 

veřejném sektoru. 

Roste konkurence jiných vzdělávacích zařízení, především ve větších městech. Knihovny 

mají na vzdělávací aktivity často omezený rozpočet, a tak mnohdy nemohou nabídnout tak 

kvalitní vzdělávací obsah jako jiné zařízení komerčního charakteru. V dnešní době může 

jistou hrozbu představovat i online vzdělávání. 
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7 ZÁVĚR 

V České republice je 5 307 knihoven, na jednu knihovnu tedy v průměru připadá 2 000 

obyvatel. To znamená, že máme jednu z nejhustších sítí knihoven na světě. Knihovny tak 

skýtají velký potenciál pro občanské vzdělávání dospělých. Primárním posláním jsou 

knihovny sice institucemi na půjčování knih, ale zároveň fungují jako informační, kulturní, 

vzdělávací, společenská a komunitní centra. Právě setkávání občanů kvůli řešení obecních 

otázek jde potenciálně ruku v ruce s jejich občanským vzděláváním. Již dříve byly knihovny 

tradičním místem pro osvětovou činnost, navíc v období první republiky došlo k výraznému 

rozšíření knihovnické sítě. Knihovny, jež se díky tomu nacházejí i na malých obcích, 

pomáhají vytvářet komunitní život obyvatel a jsou pojítky mezi veřejným životem a občany. 

Pomáhají tvořit občanskou společnost. 

V úvodu práce jsem vymezila občanské vzdělávání dospělých. Nebylo to jednoduché, neboť 

jednotný koncept OVD v České republice chybí. Cílem občanského vzdělávání dospělých je 

podpora aktivního občanství. Aktivní občan je samostatný, zodpovědný, umí se rozhodovat, 

orientuje se ve společenském i politickém světě, účastní se voleb a angažuje se ve veřejných 

otázkách nebo dobrovolnických akcích. Občanské vzdělávání dále podporuje kritické myšlení 

a pomáhá proti negativním projevům, jako např. rasismus nebo diskriminace.  

Občanské vzdělávání dospělých je v blízké spojitosti se zájmovým vzděláváním. Tento vztah 

jsem nejenom v první kapitole mnohokrát zmiňovala. Je to jednak i tím, že oblasti zájmového 

a občanského vzdělávání dospělých jsou specifické víceméně jen pro Českou republiku 

a Slovensko. Jinde ve světě se můžeme setkat s tzv. „socio-kulturním“ nebo třeba 

„mimopracovním“ vzděláváním. Snažila jsem se tedy vytyčit jejich hlavní rozdíly, ale 

i shody. Často totiž není snadné od sebe tyto dvě oblasti, resp. jejich aktivity, rozeznat. 

Výhody ze zájmového vzdělávání má samotný dospělý, kdežto výhody z občansky 

vzdělaného jedince má spíše společnost, ve které žije. Naopak jejich shodnými znaky jsou 

například zaměření na volný čas dospělého, dobrovolnost na účasti v aktivitách těchto oblastí 

nebo uspokojení potřeb a zájmů jedince. Ale musím dodat, že tento výčet je značně 

zjednodušující, protože vždy bude záležet na konkrétní aktivitě a konkrétním jedinci.  

Dále jsem se dostala ke knihovnám jako vzdělávacím institucím. Veřejnost sice stále nemusí 

vnímat knihovny jako vzdělávací instituce, ukazuje se ale, že se tento trend mění k lepšímu. 

Knihovny se snaží lákat účastníky nejenom k půjčování knih, ale i k návštěvě kulturních 
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a vzdělávacích akcí, kterých se ročně pořádá velké množství. Do budoucna bude ale potřeba 

více reflektovat vzdělávací funkci knihoven ve strategických dokumentech státu a bude 

zapotřebí lepší komunikace mezi státem, kraji, obcemi a samotnými knihovnami. 

Poté jsem se zabývala silnými a slabými stránkami vzdělávání dospělých v knihovnách. Mezi 

silné stránky knihoven nepochybně patří jejich obvykle příjemné, důvěryhodné a seriózní 

prostředí, neformálnost, tradice, i schopnost přizpůsobit nabízené aktivity jejich komunitě. 

Mezi slabé stránky mohou patřit často nevyhovující prostory, neuspokojivé finanční 

prostředky či personál nedostatečně proškolený ve vzdělávání dospělých. 

V knihovnách jsou jako metody nejvíce využívány přednášky a besedy, jak bylo uvedeno ve 

čtvrté kapitole. Je tomu tak z důvodu snazší organizace takových aktivit, ale i z důvodu 

poptávky veřejnosti. Zůstává otázkou, z jakého důvodu dospělí nejvíce preferují přednášky 

a besedy, při kterých nemusí být příliš aktivní. Zamýšlela jsem se tedy nad tím, zda je volba 

přednášek a besed jako hlavních metod silnou, nebo slabou stránkou vzdělávání dospělých 

v knihovnách. 

Z empirického šetření vyplynulo několik zajímavých skutečností. Jedním z hlavních zjištění 

bylo, že knihovny si pod pojmem občanské vzdělávání dospělých představují jen jeho výseč 

zaměřenou na ryze politická témata. Politickým tématům se navíc jihočeské knihovny 

vyhýbaly. Pozoruhodné bylo ale mé další zjištění, že ač knihovny deklarovaly, že se 

občanskému vzdělávání vyhýbají, nabízely ale edukační aktivity provázané s občanstvím, 

neboť tato oblast má širší zaměření než jen na úzce chápanou politiku. Knihovny často 

nabízely vzdělávání o zdraví, IT gramotnosti nebo lokální historii a přírodě. Se zástupci 

knihoven jsme dále mluvili o výběru témat, o zdrojích inspirace nebo o covidu. Práce nabídla 

shrnutí a analýzu informací získaných z rozhovorů, zamýšlela jsem se nad vzniklými 

otázkami a uvedla možné návrhy na další výzkumnou činnost.  

Následně jsem poskytla krátký souhrn občanského vzdělávání dospělých v České republice 

v prostředí knihoven pomocí analýzy SWOT, která vytahuje silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby. Pomocí tabulek jsem shrnula tyto faktory tak, jak mi z teoretických opor, ale 

i empirických dat vyšly.  

Na závěr je ještě potřeba vrátit se k vzájemnému vztahu občanského a zájmového vzdělávání 

dospělých. Tyto dvě oblasti k sobě mají blízko, neboť mají vícero shodných znaků, více 

k tomu bylo napsáno dříve. Pokud bych jako andragog měla zhodnotit vzdělávání dospělých 
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v prostředí knihoven, uvedla bych, že knihovny většinou pořádají aktivity zájmového 

vzdělávání s přesahem do toho občanského. V tomto případě není dle mého názoru nutné za 

každou cenu rozdělovat zájmové a občanské vzdělávání dospělých. Ani knihovny samy tyto 

dvě oblasti nerozlišují. Skoro bych řekla, že ani tyto dvě oblasti odlišovat nemusí, ke své 

činnosti to totiž nepotřebují. Možná bych v případě vzdělávání dospělých v prostředí 

knihoven dokonce zůstala u označení socio-kulturního vzdělávání dospělých, protože pod 

tento pojem lze zahrnout pro knihovny typickou širokou skupinu aktivit i rozmanitý okruh 

návštěvníků.  
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9 PŘÍLOHY 

 

Příloha A: Otázky k diplomové práci Občanské vzdělávání dospělých v prostředí 

knihoven 

 

1. Je Vaše knihovna vnímána jako vzdělávací / komunitní / kulturní centrum, nebo ji lidé 

berou spíše jako místo na půjčování knih? 

2. Myslíte si, že má Vaše knihovna dostatek finančních prostředků na zajištění vzdělávání? 

3. Jaké vzdělávací aktivity pro dospělé nabízí Vaše knihovna? 

4. Jaké jsou nejběžnější metody vzdělávání ve Vaší knihovně a proč? 

5. Jakým způsobem vybíráte témata pro vzdělávání? Kdo a jak určuje téma?  

6. Převládají regionální nebo obecnější témata?  

7. Jaké jsou Vaše zdroje inspirace? Využíváte sdílení zkušeností a praxe s jinými 

knihovnami? 

8. Jak ovlivnil covid účast na vzdělávacích aktivitách ve Vaší knihovně? 

9. Jaké jsou u Vás trendy ve vzdělávání z poslední doby? 

10. Maté nějaké plány v blízké budoucnosti?  

11. Probíhá u Vás další profesní vzdělávání knihovníků? 

12. Jaký je zájem o vzdělávání zaměřené na občanská témata? Převládají nějaké oblasti, 

o který je větší zájem?  

13. Spolupracuje Vaše knihovna s nějakými občanskými/neziskovými organizacemi? 

14. Jaké jsou silné a slabé stránky vzdělávání dospělých ve Vaší knihovně?  
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Příloha B: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas s poskytnutím údajů pro vypracování diplomové 

práce 

Téma: Občanské vzdělávání dospělých v prostředí knihoven 

Řešitel: Bc. Anna Vokurková 

Pracoviště: Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy 

 

 

Jméno a příjmení    

 

Souhlasím s rozhovorem k účelu vypracování diplomové práce dle níže 

uvedených ustanovení: 

Důraz je kladen: 

• na anonymitu – v diplomové práci nebudou nikde použity identifikační údaje; 

• na mlčenlivost – s daty bude pracovat pouze Bc. Anna Vokurková, která se zavazuje 

k mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům. 

 

Před začátkem rozhovoru mi byly sděleny informace o jeho účelu a průběhu. 

 

 

Datum    

 

 

 

Podpis Bc. Anna Vokurková 


