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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku informačního chování redaktorů 

z nakladatelství s důrazem na informační potřeby a zdroje informací. V první části se 

zabývá pozicí nakladatelství v informační společnosti, představuje trend 

elektronického publikování a jeho vliv na podobu kniţního trhu. Následuje 

terminologický přehled vybraných pojmů z nakladatelství a jejich analýza. Další 

kapitola je shrnutím teorie informačního chování, souvisejících konceptů, modelů a 

dosavadních výzkumů v ČR. V závěru práce jsou shrnuty a analyzovány výsledky 

výzkumu, který byl pro potřeby práce realizován mezi českými redaktory. Na 

základě těchto výsledků jsou součástí práce také návrhy na zvýšení informační 

gramotnosti redaktorů. 
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Abstract 

This thesis is focused on the issues of information behaviour of editors from 

publishing with an emphasis on information needs and the sources of information. 

The first part deals with the position in the information publishing companies, the 

trend for electronic publishing and its influence on the book market. The following is 

an overview of selected terminological terms from publishers and their analysis. The 

next chapter is a summary of information behaviour theories, related concepts, 

models and current research in the Czech republic. The results of research that was 

realized for the purpose of the thesis between Czech editors are summarized and 

analyzed in the conclusion. Based on these results, proposals for the increasing of 

information literacy of editors are included in the thesis.  
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Předmluva 

Tato diplomová práce se věnuje specifikům informačního chování nakladatelských 

redaktorů. Cílem práce je shrnout jejich informační potřeby a způsoby práce 

s informačními zdroji plynoucí ze specifických pracovních úkolů. Pokusila jsem se 

podat přehled všech činností spadajících pod nakladatelské redaktory, porovnat 

teoretické poznatky z oblasti informačního chování s jejich odrazem v praxi 

a navrhnout moţnosti dalšího zlepšení vyuţívání informačních zdrojů. Následující 

část je věnována průběhu a výsledkům dotazníkového šetření mezi nakladatelskými 

redaktory zaměřeného na informační chování a chování při hledání informací 

s důrazem na vyuţívání elektronických zdrojů. Přínos práce vidím především 

v terminologické analýze pojmů a ve zmapování specifických činností redaktora 

a jejich významu v produkci informací.  

V nakladatelském prostředí se pohybuji od roku 2008, kdy jsem měla moţnost 

podílet se na produkci kniţního veletrhu Svět knihy Praha a zajištění českého 

zastoupení na kniţním veletrhu v Londýně. Od roku 2009 pracuji jako redaktorka 

kniţních titulů ve vydavatelství Mladá fronta a.s. Právě znalost nakladatelského 

prostředí byla hlavním důvodem, proč jsem si pro svou závěrečnou práci vybrala 

zrovna toto téma. Ze zkušenosti vím, ţe redaktoři pracují s velkým mnoţstvím 

informací, aby si udrţeli široký přehled nejen o knihách, ale i o současném dění 

na kniţním trhu u nás i v zahraničí. Mým záměrem bylo aplikovat teorii 

informačního chování na praktické vyuţití v běţném pracovním ţivotě a zamyslet 

se nad moţným vývojem v nakladatelském oboru. Především v závěru práce jsem se 

pokusila nastínit moţné směry budoucího vývoje kniţního trhu v souvislosti se 

změnami v informační společnosti.  

Práce je členěna do několika myšlenkových celků. První část je zaměřena 

na současnou pozici nakladatele v kontextu informační společnosti a na změny, které 

nové způsoby publikování do činnosti nakladatelství a ostatních subjektů přináší. Ve 

druhé části je podán terminologický přehled a analýza vybraných pojmů 

z nakladatelství, vedle vysvětlení jejich uţití v českém prostředí jsou zde zmíněny 

také jejich anglické ekvivalenty. Následuje teoretická část zaměřená na informační 
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chování a související koncepty jako chování při hledání a vyhledávání informací 

a definice základních pojmů. Jsou zde shrnuty dosavadní poznatky na poli zkoumání 

tohoto interdisciplinárního tématu, představeny jsou také základní modely 

informačního chování v kontextu světové literatury z oboru informační vědy. 

Pokusila jsem se rovněţ o sumarizaci dosavadních výzkumů informačního chování 

v České republice. V další části je charakterizována náplň práce redaktora a z ní 

vyplývající informační potřeby a vyuţívané zdroje informací. Samotnému výzkumu 

je věnována poslední kapitola, v níţ jsou popsána kritéria výběru respondentů, 

výchozí hypotézy, průběh výzkumu a výsledky, jeţ z něj vyplynuly. Součástí této 

kapitoly je návrh relevantních zdrojů informací, které redaktoři doposud nevyuţívají, 

nebo jen minimálně, a moţnosti dalšího vzdělávání vedoucí ke zlepšování 

informačních dovedností. V příloze je uvedeno plné znění dotazníku spolu 

s výsledky a bibliografický soupis závěrečných kvalifikačních prací na téma 

informačního chování obhájených od roku 2007 na Ústavu informačních studií 

a knihovnictví FF UK a Kabinetu informačních studií a knihovnictví MU Brno. 

Při psaní diplomové práce jsem vedle dostupných pramenů uvedených v závěrečné 

bibliografii a výsledků výzkumu vyuţívala i vlastních zkušeností získaných 

z kaţdodenní redaktorské práce a zkušenosti ostatních redaktorů. Při psaní jsem 

nenarazila na ţádný zásadní problém, snad kromě menší návratnosti dotazníků, která 

dosáhla přesně 50 %, přestoţe datum rozesílání bylo přizpůsobeno období, kdy je 

nakladatelský trh klidnější. I přesto povaţuji výsledky za vypovídající. Oproti 

původnímu zadání není v textu zahrnuto porovnání s redaktory ze zahraničí, od nichţ 

se nepodařilo získat ţádné vyjádření. Pro některé pojmy, jedná se zejména o novější 

termíny pro označení elektronických knih a související pojmy – e-book, e-kniha, e-

čtení, e-čtečka, e-reader, apod., zatím není v češtině jedna výrazně preferovaná 

podoba a uţívají se české i anglické výrazy. Osobně dávám přednost výrazům e-book 

nebo e-reader (s ohledem na ustálené pouţívání výrazu e-mail), v textu jsou ovšem 

pouţity obě varianty. 

Pro citování v textu byl pouţit harvardský styl. Záznamy v závěrečné bibliografii 

jsou tvořeny dle normy ISO 690 s ohledem na pouţitý citační styl. Rozsah práce je 
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83 stran a 8 stran přílohy. V příloze je uvedeno plné znění dotazníku s grafickým 

znázorněním výsledků a jiţ zmíněný soupis závěrečných kvalifikačních prací.  

Poděkování 

Vedoucímu diplomové práce, doc. Richardu Papíkovi, za vedení práce a veškerou 

pomoc během psaní.  

Všem osloveným redaktorům, kteří svými odpověďmi přispěli k úspěšné realizaci 
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Úvod 

Předtím neţ bude rozebrána pozice nakladatele a redaktora v informační společnosti 

a prvky informačního chování, je potřeba stručně představit teoretické přístupy 

k základnímu objektu nakladatelského oboru – knize. Kniha je jedním 

z komunikačních prostředků, jehoţ fyzická podoba a funkce se po dva tisíce let 

téměř nezměnila. Výraznější změna je patrná v technických a technologických 

postupech její výroby od starověkých kodexů a středověkých rukopisů přes knihtisk 

aţ po moderní technologie digitálního tisku. Kniha se stala prvním masově 

vyráběným zboţím a o staletí později byla také jednou z prvních poloţek 

prodávaných přes internet [McLuhan, 2011, s. 186; Breede, 2008, s. 170]. Byla 

a stále zůstává prostředkem vzdělanosti, šíření myšlenek a informací, umoţnila jejich 

snadnější dostupnost a uchování v čase a prostoru [Breede, 2008, s. 1-2].  

S technologickými postupy, které byly ovlivněny růstem gramotnosti a technickým 

pokrokem, souvisí také vývoj kniţního průmyslu a nakladatelství. První 

nakladatelství byla zakládána společně s tiskárnami, které začaly vznikat v 16. století 

po vynálezu knihtisku Johannem Gutenbergem. Knihtiskař současně zastával funkci 

nakladatele a knihkupce aţ do 19. století, kdy došlo ke změně struktury v důsledku 

postupující průmyslové revoluce. Příchod knihtisku je v teorii komunikace také 

chápán jako přelom mezi dvěma fázemi komunikace informací. Přinesl rozvoj 

tzv. tištěné kultury (kultura tisku, print culture), která nastává po období orální 

a psané kultury a je postavená na komunikaci tištěných informací. Po tištěné kultuře 

postupně přichází doba elektronické komunikace, která je ovšem stále úzce 

propojena s předchozími koncepty. 

Jedním z prvních, který oddělil tisk od tradiční orální kultury, byl americký historik a 

filozof Walter Ong. Podle Onga převedlo orální tradice do vizuální podoby nejprve 

písmo, díky tisku však bylo slovo zasazeno do prostoru definitivně. Tisk také 

umoţnil snadnější orientaci v textu díky vzniku typografických prostředků, rejstříků 

a obsahů [Ong, 2002, s. 120-121]. Typickým charakterem tištěného textu je jeho 

konečnost, do vytištěné knihy uţ nelze dodatečně vkládat změny či vpisovat 

poznámky jako u rukopisů [Ong, 2002, s. 130]. S příchodem elektronických formátů, 



12 

 

do nichţ Ong [2002, s. 133] řadí také rozhlas, televizi a různé způsoby nahrávání 

zvuku, nastává období, které nazývá druhotné orální sdělení (sekundární oralita, 

secondary orality) čímţ odkazuje k původním kulturám mluveného slova. Tato je 

ovšem zaloţena na vyuţití psaného a tištěného slova.  

Důsledky rozvoje knihtisku a tištěné kultury definovala také Elizabeth Eisenstein
1
, 

Nárůst moţností rozšiřovat informace díky technickým prostředkům včetně knihtisku 

zahrnula pod termín typografická stabilita (typographic fixity). Tištěné knihy mohou 

díky typografické úpravě a schopnosti pořizovat identické kopie šířit slova 

a myšlenky ve fixované podobě bez rušivých prvků charakteristických pro rukopisy 

[Petruţelková, 2011]. Eisenstein také popsala vliv tisku na rozvoj evropské 

renesance, vzdělání, a další změny především v sociálním a intelektuálním ţivotě 

společnosti [Ong, 2002, s. 115-116]. 

Prvkům vizualizace slova se věnoval také významný literární a kulturní historik 

Marshall McLuhan, který tisk chápal jako extenzi zraku [2011, s. 185]. Poukazuje na 

knihtisk jako na prostředek změny nejen komunikace informací, ale také v širším 

smyslu změny v sociálněpolitické rovině společnosti i jednotlivce se všemi 

sociálními i psychickými důsledky. Jedno z poselství knihtisku vidí McLuhan [2011, 

s. 172] v jeho opakovatelnosti – obrazovou výpověď je moţné opakovat 

donekonečna, coţ dnes díky technologii digitálního tisku platí více neţ dříve. 

Zdůraznil také, ţe stejně jako změnil knihtisk podobu středověké kultury, mění 

elektrické prostředky komunikace naši současnou typografickou kulturu [McLuhan, 

2011, s. 183].  

Uvedené teorie se shodují nejen ve významu vynálezu knihtisku pro společenský 

vývoj, ale také ve funkci knihy jako informačního zdroje. Aby kniha tuto funkci 

splňovala, musí být věnována pozornost její přípravě. Zodpovědnost za její obsah 

a celkovou jazykovou i informační úroveň má vedle autora také nakladatel, zejména 

nakladatelský redaktor. Jeho schopnost práce s textem a dostupnými informačními 

zdroji, získané zkušenosti a široký všeobecný přehled přímo ovlivňují, která díla 

(myšlenky, informace) budou přístupná a v jaké formě. I z tohoto důvodu byly knihy 

                                                           
1
 V celém textu jsou cizí ženská jména uváděna v nepřechýleném tvaru, tzn. bez koncovky   

–ová. 
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společně s ostatními médii pod dohledem cenzury. Ovšem i po jejím zrušení vstupují 

do procesu výroby knih další hlediska, která mohou být buď vnější (např. 

ekonomický zájem), nebo se naopak mohou vztahovat přímo k osobě redaktora 

(osobní preference). Samotná náplň práce, určení pravomocí, kterými redaktoři 

mohou disponovat, a zdroje informací, které vyuţívají, přispívají k přesnější definici 

současného a budoucího stavu kniţního průmyslu i knih samotných.  
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1. Nakladatelství v kontextu informační společnosti 

Knihy zůstávají i přes výrazné technologické změny posledních let primárním 

zdrojem informací. V tištěné i elektronické podobě přispívají k šíření znalostí, 

vzdělávání a zábavě po celém světě a mají ústřední význam v národní kultuře 

i ekonomice. Z těchto důvodů jsou na jazykovou i informační úroveň kniţních 

dokumentů stále kladeny vysoké nároky. Úkolem nakladatelství je koordinace všech 

činností tak, aby výsledná kniha splňovala všechny jazykové, věcné i formální 

poţadavky a přispívala k rozvoji jednotlivce i celé společnosti.  

Neţ se text ve formě autorského rukopisu dostane od tvůrce, tedy autora, do rukou 

uţivatele – čtenáře, musí projít různými fázemi příprav. Proces lze popsat jako 

získávání informačního produktu vytvořeného autorem nakladatelstvím, které tento 

produkt následně prodává prostřednictvím různých distribučních kanálů zákazníkovi. 

V některých případech můţe informační produkt vytvářet přímo nakladatel [Woll, 

2002, s. 32]. Základní subjekty podílející se na těchto fázích a jejich návaznost jsou 

znázorněny na obr. 1. Někdy se jednotliví činitelé propojují nebo v řetězci úplně 

chybí (např. nakladatel můţe prodávat přímo knihkupcům nebo čtenářům). Z grafu je 

patrné, ţe nakladatelství má na cestě knihy od autora ke čtenáři specifickou úlohu.  

 

Obr. 1: Subjekty podílející se na přípravě knihy [Pistorius, 2011, s. 134] 

Mohlo by se zdát, ţe role nakladatelství je postupně oslabována. Stejně jako jiné 

informační instituce se i nakladatelé a vydavatelé musí přizpůsobovat měnící se 

situaci ve svém oboru. Někteří se se současnými trendy vyrovnávají lépe, pro jiné je 
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situace sloţitější. Vydávat svá díla pod značkou některého nakladatelství je přesto 

stále známkou prestiţe, a to nejen pro začínající autory. Nakladatelství zastává řadu 

důleţitých funkcí – akvizici rukopisů, autorskoprávní agendu, redakční přípravu, 

výrobu knih, marketing a PR podporu titulů a distribuci [Pistorius, 2011, s. 134-135], 

jejichţ kompletní zajištění můţe být pro autory problematické a finančně i časově 

náročné.  

Mnoho nových nástrojů a sluţeb, které přišly společně s rozvojem online sluţeb, 

rozšířením internetu a jeho dostupnosti
2
, nemusí pro nakladatele znamenat hrozbu, 

ale naopak příleţitost k dosaţení dalšího růstu. V roce 2004 popsal ve svém článku 

The Long Tail
3
 Chris Anderson nový ekonomický model, díky kterému je moţné 

zvýšit prodejnost a zisky v zábavním průmyslu, zejména hudebním a kniţním 

[Anderson, 2004]. Kniha se během svého ţivotního cyklu nejvíce prodává v krátkém 

období těsně po prvním vydání (obr. 2). Zhruba po 1–3 měsících se přesouvá do 

tzv. backlistu, seznamu dříve vydaných knih, které se stále prodávají, ale uţ nepatří 

mezi bestsellery ani mezi novinky. Těmto knihám jiţ nakladatel nevěnuje takovou 

pozornost a zájem o ně postupně klesá. Ke zvýšení jejich prodejnosti pomohla právě 

online knihkupectví díky své kapacitě nabízených poloţek, která je v podstatě 

neomezená na rozdíl od limitované kapacity kamenných knihkupectví. V roce 2003 

uváděli někteří nakladatelé zvýšení prodejů titulů z backlistů aţ o 12 % [Breede, 

2008, s. 123-124]. Typickým příkladem firmy, která na tomto principu postavila svůj 

úspěch, je Amazon.  

Anderson ve zmíněném článku [2004] dále shrnul tři základní pravidla pro fungování 

zábavního průmyslu v prostředí e-commerce
4
 – aby vše bylo dostupné (make 

everything available), s cenou alespoň o polovinu niţší (cut the price in half) 

a snadno dohledatelné (help me find it). První a třetí pravidlo se projevuje i u českých 

kniţních e-shopů, např. prodejce Kosmas.cz uvádí na svých stránkách 36 tisíc titulů 

                                                           
2
 V roce 2011 mělo připojení k internetu 61 % českých domácností (dle údajů Českého 

statistického úřadu). 
3
 Long tail je statistický termín, označuje skupinu výrobků, která se prodává méně, ale delší 

dobu. Termín se používá také v online marketingu. Do češtiny se překládá jako „dlouhý 
chvost“.  

4
 Souhrnné označení pro obchodování na internetu, nosným prvkem jsou internetové 

obchody. 
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skladem, coţ je více neţ je kapacita většiny mimopraţských knihkupectví
5
. Kniţní e-

shopy také nabízejí různé moţnosti vyhledávání, které není omezeno jen na ţánr jako 

v kamenných obchodech, ale dalšími hledisky můţe být jméno autora, název, rok 

vydání aj., jeden titul můţe být zařazen i do více ţánrových kategorií. Pravidlo druhé 

v českých e-shopech není aplikováno doslova, ceny knih bývají niţší v průměru 

o 20-30 % z maloobchodní ceny.  

 

Obr. 2: Životní cyklus knihy, nejvíce knih se prodá z prvního nákladu [Breede, 2008, s. 124] 

Vedle vzniku nových distribučních kanálů a způsobů prodeje existuje řada moţností 

internetového marketingu. Jedním z hlavních rysů internetového marketingu je 

schopnost cílit na jednotlivce a vést s ním dialog. Nakladatel, který je tradičně 

vnímán pouze jako prostředník mezi autorem a jeho čtenářem, má tak příleţitost 

vytvářet uţší vztah se zákazníky, zjišťovat jejich potřeby a reagovat na ně. Mezi 

nejpouţívanější nástroje patří PPC (pay-per-click) reklama a s ní související nástroje 

SEO (search engine optimization). Nakladatelé pomalu pronikají také do 

nejmladšího oboru internetového marketingu – marketingu v sociálních médiích 

[Prokopová, 2012, s. 38-47].  

1.1. Redaktor jako informační specialista 

V mnoha nakladatelstvích na výše uvedené činnosti částečně dohlíţí a věnuje se jim 

právě redaktor. Na výsledném produktu se podílí více odlišných profesí, ale na 

informační a jazykovou hodnotu daného textu má (vedle autora a případně 

překladatele) největší vliv redaktor. Na jeho osobu jsou kladeny vysoké nároky, musí 

                                                           
5
 Největší české knihkupectví Palác knih Neoluxor v Praze sice uvádí 75 tisíc titulů v nabídce, 

kapacita menších knihkupectví však může být i třetinová.  
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disponovat znalostmi z různých, často velmi odlišných oborů a musí také neustále 

sledovat vývoj v těchto oblastech. 

Nezbytnou podmínkou pro splnění těchto poţadavků a profesního rozvoje je znalost 

práce s různými informačními zdroji. Konkrétním informačním pramenům, které 

redaktoři vyuţívají, jsou věnovány další kapitoly, ovšem rozvoj internetu a nových 

technologií elektronického publikování ovlivnil i způsob práce redaktora. Sami 

redaktoři označují internet ve své práci za nezbytný
6
 (v 90 %) a elektronické zdroje 

před tištěnými preferuje 33 % dotázaných, 43 % má stejný přístup k tištěným 

i elektronickým zdrojům, resp. nevidí mezi nimi rozdíl.  

Protoţe se redaktor přímo podílí na produkci informačních zdrojů a dohlíţí na jejich 

formální i věcnou správnost, má v konečném důsledku vliv i na jiné obory, kde se 

budou tyto informační zdroje vyuţívat. Zároveň je i on sám uţivatelem odlišných 

pramenů. Profese redaktora má tedy v informační společnosti významnou, někdy 

moţná příliš podceňovanou pozici. Schopnost redaktora najít všechny dostupné 

informační zdroje a jeho zkušenosti s jejich vyuţíváním mají vliv na celkovou 

úroveň společnosti nejen v národním, ale také mezinárodním měřítku.  

1.2. Elektronické publikování  

Způsoby distribuce a propagace titulů stejně jako technická příprava rukopisu do 

výsledné kniţní podoby zůstávaly po několik staletí v podstatě stejné nebo velmi 

obdobné. S příchodem nových forem publikování ztrácí nakladatel svou do té doby 

neotřesitelnou pozici. 

Začínající autoři mají díky těmto novým formám moţnost vydávat a prodávat svá 

díla bez zapojení zavedeného nakladatelství. Jednou z moţností je výroba 

a distribuce fungující na principu print-on-demand
7
. Mezi distributory, kteří 

debutujícím spisovatelům umoţňují svá díla prodávat přímo, a nikoliv přes 

nakladatele, je společnost CreateSpace ze skupiny Amazon, která je na této 

technologii postavena. Způsob tisku na vyţádání vyuţívají i menší nakladatelství, 

                                                           
6
 Výsledky vyplynuly z odpovědí na dotazník v rámci provedeného výzkumu, plné znění 

dotazníku je v příloze č. 1.  
7
 Tisk na vyžádání, kniha se tiskne teprve po objednání. 
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která tak mohou ušetřit náklady za skladovací prostory, distribuci apod. Výsledná 

cena knihy proto můţe být nakonec niţší neţ u tisku vyššího nákladu. Popularita 

nákupu knih přes Amazon však přinesla rozšíření sluţby i mezi samotné autory. 

Zatím je tento způsob publikování rozšířený zejména v USA, lze však očekávat, ţe 

s dalším technologickým vývojem se budou podobné sluţby rozvíjet i v dalších 

zemích. 

Dalším trendem posledních let jsou elektronické knihy a jejich publikování. 

Nakladatelé musí v současnosti hledat nové modely prodeje a marketingu, protoţe ty 

stávající nelze na elektronické knihy aplikovat. Dosud není zcela jasné, kdo byl 

vynálezcem e-knihy a který titul byl v této formě vydán jako první. Vývoj formátů se 

datuje zhruba od 60. let 20. století, první e-knihy vznikly v souvislosti s projektem 

Gutenberg, digitální knihovně klasických uměleckých děl, jiţ v roce 1971. 

Následovalo několik dalších projektů, které si kladly za cíl zpřístupnit knihy online. 

Nakladatelé se začali elektronickému publikování více věnovat teprve od 90. let 20. 

století, přelomem na kniţním trhu bylo zaloţení prvního online obchodu s knihami 

Amazon, nejprve v USA a poté i v Evropě. Po roce 2000 došlo k celosvětovému 

rozšíření e-knih a od té doby pozvolna vzrůstá jejich podíl na celkových kniţních 

prodejích. S tím souvisí i vývoj nových formátů, e-čteček a diskutovány jsou i 

autorskoprávní otázky [Lebert, 2009].  

Elektronické knihy se během posledních dvou let rozšířily i u nás. Podle výzkumu E-

knihy a e-čtení v Čechách [Lajka, 2012] je čte třetina pravidelných čtenářů, ale pouze 

40 % si minimálně jednu e-knihu koupilo a 96 % má minimálně jeden titul staţený 

z neoficiálních zdrojů. Ze stejného výzkumu vyplynulo, ţe e-knihy čte 28 % lidí. 

Poptávka po e-knihách postupně roste a nakladatelé jsou nuceni na ni reagovat. Dnes 

proto vychází řada elektronických knih zároveň (nebo jen s mírným zpoţděním) 

s jejich tištěnou podobou. Mění se tedy způsob fungování nakladatelství jako celku, 

ale ne redaktora. Produkce a příprava e-knih je v určitých fázích odlišná od tištěné 

knihy. V případě e-booků odpadá významná poloţka tisku, na druhou stranu je 

ovšem potřeba připravovat je v různých formátech
8
, coţ klade zvýšené nároky na 

typografickou úpravu. Liší se také v distribučních kanálech, protoţe elektronické 

                                                           
8
 Nejběžnější jsou PDF, MOBI, ePUB. 
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knihy nelze prodávat tradiční cestou v kamenných knihkupectvích. V České 

republice byl jedním z prvních projektů server Palmknihy, který nabízel nejprve 

knihy v elektronické podobě zdarma a dnes jiţ funguje jako jeden z českých 

distributorů e-booků. Dalšími distributory a prodejci jsou např. eReading.cz, ebux.cz, 

ve své nabídce mají e-knihy i velké kniţní e-shopy, např. Kosmas nebo Neoluxor, 

nabízející také tištěné tituly. Nelze rovněţ vyuţít způsoby podpory prodeje jako 

u tištěných titulů, např. výstavy knih poutající pozornost zákazníků přímo 

v knihkupectvích, jiné je moţné s úspěchem vyuţít i u e-knih (plakáty, inzerce 

v médiích). Trend elektronických knih se prozatím výrazně neprojevuje 

v marketingových a propagačních aktivitách. Propaguje se titul, autor nebo téma, 

nikoliv forma vydání, a jen velmi málo knih vychází pouze elektronicky, proto se 

samostatně e-knihy téměř nepropagují. I díky tomu lze vyuţívat i tradiční způsoby 

propagace jako jsou besedy s autory, autogramiády a křty.  

Ačkoliv se tedy mění funkce tiskaře a tiskárny, distributorů a samozřejmě také 

čtenářských zvyklostí, redaktor a jeho činnosti zůstávají zachovány. Příprava textu 

k vydání zůstává stále stejná – rukopis musí být důkladně připraven po stránce 

jazykové i věcné a musí mít stejnou kvalitu, jako kdyby byl publikován v tištěné 

podobě. Je také potřeba zajistit administrativní podklady včetně autorskoprávní 

agendy, tituly je nutné vybírat a posuzovat. Publikování elektronické a tištěné knihy 

neznamená redakční přípravu dvou odlišných textů. Pokud se tedy redaktor věnuje 

výhradně redigování textu, nemusí jej publikovaný formát vůbec zajímat. Ovšem po 

převedení textu na odlišné formáty je nezbytné provést technickou korekturu 

a odstranit typografické nedostatky podle daných pravidel sazby jako špatné dělení 

slov, proklad sazby, kontrola odstavců. 

Jiná je situace redaktora, který zajišťuje i autorskoprávní agendu. Publikování 

elektronických knih je totiţ podle autorského zákona
9
 § 18 odst. 2 chápáno jako 

sdělování díla veřejnosti na rozdíl od rozšiřování originálu nebo rozmnoţeniny díla 

(§ 13 a § 14 autorského zákona). Právo na sdělování tohoto díla musí mít prodejce, 

kterým není u e-booku nakladatel, ale provozovatel e-shopu. Toto právo je však 

                                                           
9
 Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
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poskytováno přes nakladatele formou podlicence, kterou uděluje autor nebo majitel 

práv (týká se českých i zahraničních licencí). Dále je potřeba uzavírat dodatky ke 

smlouvám s překladateli, autory doprovodných materiálů apod., rozdílně se 

vypočítávají autorské odměny formou procent z prodeje. Jednání s autory mohou být 

sloţitá, kaţdý autor má k problematice elektronického publikování jiný postoj 

a záleţí také na tom, zda nakladatel jedná přímo s ním nebo prostřednictvím 

zastupujících agentur
10

. U zahraničních licencí je zase problematické získávání 

podlicencí z důvodů odlišností mezi českými a zahraničními legislativami a majitelé 

práv se poskytování podlicencí brání. Uvedené skutečnosti mohou být také jedním 

z důvodů, proč jsou čeští nakladatelé při uvádění e-booků na trh tak opatrní.  

                                                           
10

 V ČR se správou autorských práv spisovatelů zabývá agentura DILIA. 
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2. Terminologický přehled a terminologická analýza 

V oblasti vydávání periodických i neperiodických publikací se pouţívá řada termínů 

pro označení činností a osob, které se na tomto procesu podílejí. Mezi některými 

pojmy jsou rozdíly velmi malé a mohou se také v jednotlivých organizacích lišit. 

Cílem následující kapitoly je definovat nejběţnější pojmy a pracovní role, jejich 

funkce v rámci různých nakladatelství a analyzovat rozdíly ve významech. 

U kaţdého termínu je uveden jeho anglický ekvivalent s případným komentářem. 

Kniţní průmysl je nedílnou součástí průmyslu tiskového, coţ je patrné 

i v terminologii. Tento přehled je zaměřen především na oblast nakladatelství, přesto 

jsou některé termíny popsány i v mediálním kontextu.  

V anglo-americkém prostředí je volně dostupná řada přehledů a slovníků 

vysvětlujících nejčastější pojmy z oblasti kniţního průmyslu. Tyto přehledy 

napomáhají řadě zejména začínajících autorů i široké veřejnosti pochopit často velmi 

jemné detaily mezi jednotlivými funkcemi či postupy. V českém prostředí jsou na 

internetu dostupné přehledy pouţívaných klávesových zkratek, korektorských 

značek, tabulky typografických a tiskařských údajů, ale podobně koncipovaný 

terminologický přehled kniţního oboru chybí. Částečně se výkladu pojmů věnuje 

Vladimír Pistorius [2011] ve své publikaci Jak se dělá kniha, hesla z oblasti kniţního 

průmyslu lze také najít v Praktické encyklopedii žurnalistiky a marketingové 

komunikace, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením Barbory Osvaldové 

[2007]. Výklad některých termínů se objevuje v české verzi encyklopedie Wikipedia, 

příp. jsou vybrané termíny součástí všeobecných a mediálních slovníků 

a encyklopedií. Terminologie věnovaná výhradně kniţnímu průmyslu není ovšem 

dosud dostupná online v ucelené podobě. Pokud by byl takový projekt spuštěn 

i u nás, ulehčil by práci mnoha redaktorům a začínajícím autorům. Nejasnosti panují 

zejména v rozlišení redaktora a editora, nakladatelství a vydavatelství, redakční 

a ediční práce apod.  

2.1. Nakladatelství a vydavatelství 

V současné češtině se lze setkat se dvěma pojmy – nakladatelství a vydavatelství. 

Vydavatelství je odpovědné za přípravu knih, časopisů nebo hudebních nosičů 
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k vydání. Nakladatelství pak financuje a zajišťuje jejich uvedení na kniţní trh 

[Slovník současné češtiny, 2011, s. 412]. Jedna společnost můţe být zároveň 

nakladatelstvím i vydavatelstvím, coţ se týká mnoha kniţních nakladatelství, která 

zajišťují jak přípravu, tak i uvedení do prodeje.  

U nás je vydavatel chápán jako ten, kdo vydává periodické i neperiodické publikace, 

za nakladatele je převáţně povaţován producent knih. Mezi vydavatele dnes patří 

také velké multimediální koncerny, mezi jejichţ aktivitami je vydávání denního 

tisku, časopisů, knih, jsou vlastníky rozhlasových a televizních studií [Osvaldová 

a kol., 2007, s. 229]. K těm největším patří nadnárodní společnosti News 

Corporation, Bertelsmann, Reader’s Digest nebo Pearson PLC. V českém měřítku 

jsou těmi nejznámějšími např. Ringier Axel Springer, Mladá fronta nebo mediální 

skupina MAFRA. Povinnosti při vydávání periodického tisku upravuje zákon 

č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, tzv. 

tiskový zákon. Nakladatelství je oproti tomu instituce s určitým kulturním, 

společenským a ekonomickým posláním. Vydávání knih můţe být jejich hlavní nebo 

vedlejší činností, střední a velká nakladatelství se zpravidla zaměřují na 

neperiodickou literaturu [Osvaldová a kol., 2007, s. 125]. Činnost nakladatelství 

upravuje zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.  

V anglickém prostředí jsou oba významy zahrnuty pod označením publishing house, 

příp. publisher, pro odlišení se pouţívá newspaper publisher, book publisher, apod. 

[Wikipedia, 2012]. Velká vydavatelství, která působí v mnoha mediálních oblastech, 

se v současnosti často označují jako media company, mediální společnosti.  

2.2. Redaktor, editor, korektor 

Redaktor jako označení profese se v českém prostředí pouţívá v různých významech. 

Slovník současné češtiny [2011, s. 683] definuje redaktora takto: „1. pracovník 

novin, rozhlasu, televize apod., který řídí jejich obsahovou stránku; 

2. (v nakladatelství) pracovník, který posuzuje autorem dodaný text a připravuje ho 

pro tisk.“ Ve stejném slovníku je editor charakterizován jako člověk podílející se na 

vydávání literárních nebo hudebních děl a na souvisejících redakčních úpravách 

[Slovník současné češtiny, 2011, s. 156-157].  
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Z pohledu ţurnalistiky je redaktor, na rozdíl od reportéra, zodpovědný za zpracování 

informací v redakci, částečně informace, resp. zprávy, vytváří, dává jim konečnou 

podobu, ale nezískává je v terénu [Osvaldová a kol., 2007, s. 170]. Oproti tomu 

editor je zodpovědný za celé číslo (editor vydání) nebo jednotlivé části. Rozdělení na 

redaktory a editory se v jednotlivých redakcích liší, někdy můţe osoba editora 

zahrnovat i redaktorskou práci a naopak. V širším pojetí dává editor jednotnou a 

konečnou podobu všem příspěvkům v rámci vydání či redakce [Osvaldová a kol., 

2007, s. 63].  

Práce redaktora v kniţním nakladatelství zahrnuje širší okruh činností, podrobněji se 

tomuto tématu věnuje kapitola Profese redaktora a jeho pracovní náplň. Obecně lze 

říci, ţe je zodpovědný za logickou, jazykovou a stylistickou správnost textu a za 

správné zařazení knihy v rámci edičního plánu a uvedení všech poţadovaných údajů 

[Osvaldová a kol., 2007, s. 170]. V tiráţi knihy bývá označován jako odpovědný 

redaktor. Editor je naopak zodpovědný za koncepci jedné nebo více edic a přímo 

ovlivňuje výběr titulů i konečnou podobu jednotlivých knih [Osvaldová a kol., 2007, 

s. 63]. Přestoţe česká nakladatelství stále udrţují tradici vydávání edic, označení 

editor se v tomto významu v běţné praxi téměř nepouţívá a zodpovědnost za edicční 

řady přebírají redaktoři. Editor ovšem můţe být také chápán jako textolog, který 

připravuje literární vydání díla [Havel a kol., 2006, s. 7]. 

Rozdíl mezi vědeckou ediční a redakční prací je ve způsobu přípravy díla. Redaktor 

spolupracuje na tvorbě rukopisu přímo s autorem, redakční zásahy spolu konzultují 

(nebo by přinejmenším měli) a redaktor autorovi pomáhá dovést rukopis do konečné 

podoby, kterým můţe být i tzv. vydání poslední ruky. Při ediční přípravě jsou pro 

editora důleţité všechny fáze vývoje textu, jeho opisy a různá kniţní i časopisecká 

vydání stejně jako vedlejší dokumentační materiál. U rukopisných a pracovních textů 

musí být prokázána autorova účast [Havel a kol., 2006, s. 10]. Výsledkem ediční 

práce jsou kritická vydání, která se dělí na vědecká a čtenářská. Vědecká vydání, 

mezi něţ řadíme i sebrané spisy, bývají opatřena podrobným komentářem nebo 

výkladem díla a jsou podkladem pro studium autora. Z vědeckých vydání vycházejí 

díla čtenářská, která se od vědeckých liší v rozsahu a absenci kritického aparátu 

[Havel a kol., 2006, s. 15-16]. Předmětem vědecké ediční práce bývají díla starší, na 
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kterých je autorova práce jiţ ukončena. Vydáváním kritických edic se u nás zabývá 

např. výzkumný tým textového a edičního oddělení Ústavu pro českou literaturu 

Akademie věd ČR.  

Z uvedených definic je patrné, ţe oba pojmy jsou si velmi podobné a v určitých 

případech mohou být pouţívány jako synonyma. V českém prostředí se editor 

objevuje především v médiích (běţně v periodickém tisku), v nakladatelstvích se 

tradičně pouţívá redaktor. Ve větších vydavatelstvích, rámci nichţ fungují také 

kniţní redakce, mohou být redaktoři označováni také jako product manager (např. 

redakce divize Knihy Mladé fronty). Při srovnání práce editora v novinách 

a redaktora v nakladatelství při redigování dodaných textů, mívá editor v úpravách 

větší volnost. Oproti tomu redaktor musí více respektovat záměr autora či 

překladatele, který má právo s navrhovanými úpravami nesouhlasit (coţ někdy 

vyvolává bouřlivé diskuze mezi autorem a redaktorem).  

Při přípravě knihy má svou roli také výtvarný a technický redaktor. Výtvarný 

redaktor je zodpovědný za typografickou úpravu knihy a za ilustrační doprovod. 

V některých nakladatelstvích zajišťují typografickou úpravu externí grafici 

[Pistorius, 2011, s. 145]. Technický redaktor připravuje podklady pro tiskárnu a 

dohlíţí na technickou (zejména typografickou) úpravu – dodrţení potřebných 

rozměrů, pravidel sazby apod. [Pistorius, 2011, s. 145]. 

V angličtině se redaktoři a editoři nerozlišují, v kniţním i mediálním prostředí 

existuje pouze termín editor [Wikipedia, 2012]. Můţe označovat vydavatele novin 

(one who conducts a newspaper or periodical publication), je to také pracovník 

nakladatelství nebo jeho ředitel (the literary manager of a publishing house; or head 

of one of its publishing department) nebo osoba zabývající se přípravou literárního 

díla k vydání (one who prepares the literary work of another person, or number of 

persons for publication, by selecting, revising, and arranging the material; also, one 

who prepares an edition of any literary work) [Oxford English Dictionary, c2012].  

Redaktor, který se zabývá jazykovou a věcnou úpravou zadaného textu, včetně 

úpravy formálních znaků, je v anglo-americkém prostředí nazýván copy editor. 

Výraz je uţíván především ve Spojených státech a Kanadě. Ve Velké Británii se 
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copy editor pouţívá v prostředí kniţního průmyslu, pro oblast tištěných médií je 

běţnější sub-editor [Wikipedia, 2012]. Vedle copy editora se na přípravě rukopisu 

můţe podílet také content editor. Ten se zabývá výhradně obsahovou stránkou 

rukopisu. Posuzuje celkový příběh z pohledu čtenáře, autorovi by měl umět pomoci 

s charakteristikou postav, s výstavbou celého díla, se zápletkami, a odhalit logické 

nejasnosti a chyby.   

Mnohem jednodušší je definovat činnost korektora. Korektura je oprava chyb 

v psaném textu [Slovník spisovné češtiny, 2011, s. 302-303]. Vedle korektury 

jazykové se provádí ještě korektura technická, ilustrací apod. [Osvaldová a kol., 

2007, s. 107-108]. Nejčastěji prováděnou korekturou je korektura stránková, při níţ 

se opravují chyby v jiţ zalomeném textu. Jedná se především o opravu pravopisných 

chyb, interpunkce, dělení slov apod. tak, aby nedocházelo (nebo jen minimálně) 

k výraznému posunutí textu. Korektor by měl znát platné pravopisné normy 

a sledovat jejich vývoj, ovládat stylistiku a syntax [Magincová, 2008, s. 47-48]. 

Kromě korektora se na ní můţe podílet i autor nebo redaktor. Pro vyznačení oprav se 

pouţívají normalizované korektorské značky a zkratky [ČSN 88 0410, 2004]. 

Korektura, pro niţ je v angličtině výraz proofreading, se provádí (nebo by alespoň 

měla) při přípravě tiskovin, knih, provádí se ale i korektura doprovodných textů 

pouţitých např. během televizního pořadu.  

2.3. Šéfredaktor, programový ředitel  

Nejvýše postaveným redaktorem v novinách a jiných médiích je šéfredaktor. Stejně 

jako u redaktorů a editorů se práva a povinnosti šéfredaktora mění nejen v prostředí 

nakladatelském nebo mediálním, ale také v rámci organizační struktury jednotlivých 

redakcí. V redakcích novin a časopisů, případně jiných médií, je nejvýše postaveným 

redaktorem. Je zodpovědný za obsah i formu a činnost příslušného média, zároveň se 

podílí i na jeho směřování a zastupuje médium na veřejnosti [Osvaldová a kol., 2007, 

s. 207]. Za konečnou redakci materiálů a přípravu jednotlivých čísel či pořadů bývá 

odpovědný vedoucí vydání.  

I v nakladatelství se běţně vyskytuje funkce šéfredaktora. Obecně lze říci, ţe 

šéfredaktor je zodpovědný za konkrétní práci jednotlivých redaktorů a měl by mít 
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kontrolu nad plněním dlouhodobých plánů a cílů stanovených vedením 

nakladatelství. V některých nakladatelstvích můţe plnit úlohu editora, tzn. osoby 

zodpovědné za určitou ediční řadu. Nadřízeným šéfredaktora bývá programový 

ředitel. Ten uţ nezodpovídá za konkrétní tituly, ale stanovuje dlouhodobé úkoly 

redakce, vyhledává nové strategické oblasti pro vydávání a kontroluje podíl 

jednotlivých literárních ţánrů v produkci nakladatelství. Část jeho zodpovědnosti je 

také stanovení ročních edičních rozpočtů ve spolupráci s ostatními členy vedení a 

kontrola jejich plnění [Woll, 2002, 64-65]. Programový ředitel má tedy na starosti 

tematický obsah edičního profilu, šéfredaktor společně s redaktory je zodpovědný za 

náplň tohoto profilu konkrétními tituly.  

Funkci šéfredaktora plní v anglo-americkém prostředí editor-in-chief, někdy také 

executive manager [Wikipedia, 2012]. Stejně jako u redaktora se i funkce editor-in-

chief pouţívá v oblasti knih i tiskovin.  

2.4. Edice, vydání 

Výraz edice pochází z latinského výrazu editio, který znamená vydání knihy. 

Nejčastěji se proto s tímto pojmem lze setkat právě v nakladatelstvích. Edice (ediční 

řada) označuje soubor publikací se společnými vnějšími nebo vnitřními znaky 

[Osvaldová a kol., 2007, s. 62]. Znakem můţe být ţánrové nebo tematické zaměření. 

Výraznou charakteristikou edice je jednotná grafická podoba knih zařazených do 

edice. Pro edici se dříve pouţíval také výraz kniţnice, dnes jsou edice 

pojmenovávány i jako série, kluby nebo řady. Mezi světově nejznámější patří edice 

nakladatelství Penguin Books11 Penguin Classics, z českých jsou zavedenými 

edicemi Světová knihovna (Odeon), AAA (Argo), Kolumbus (Mladá fronta) nebo 

Paměť (Academia).  

Termín se pouţívá i ve smyslu samotného vydání rukopisu, tradičně tiskem. Tento 

význam vychází z textologie, vědního oboru zabývajícího se textem se všemi jeho 

aspekty. Ediční příprava určitého textu probíhá na základě stanovených zásad 

[Magincová, 2008, s. 125]: 

                                                           
11

 V říjnu 2012 se sloučilo s nakladatelstvím Random House pod značku Penguin Random 
House.  
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 Odmítnutí jazykové a stylistické modernizace 

 Odmítnutí fotograficky věrného vydání 

 Prosazování modernizace pravopisu 

 Zbavování textu všech tiskových chyb a pozdních neautorských zásahů  

V kaţdodenní nakladatelské praxi se pro publikování textu tiskem pouţívá spíše 

pojem vydání (první vydání, druhé doplněné vydání apod.), které určuje jeho místo 

v řadě všech vydání. Jednotlivá vydání se od sebe mohou lišit typografickou 

úpravou, typem kniţní vazby, texty mohou být doplněné, zkrácené, doplněny 

ilustracemi apod. Podle pravidel přidělování čísel ISBN [Národní knihovna, 2006] je 

změna vazby, vydavatele nebo výrazná změna v obsahu vţdy novým vydáním je 

důvodem k přidělení nového ISBN. Za nové vydání se nepovaţuje dotisk12, vydání 

s novou obálkou nebo odlišnou cenou knihy.  

V angličtině se ve významu vydání pouţívá pojem edition. V oboru textologie 

(textual criticism) se editování označuje jako copy-text editing [Wikipedia, 2012]. 

Pro ediční řadu se běţně pouţívá spíše výraz series [Oxford English Dictionary, 

c2012].  

                                                           
12

 Mechanická reprodukce původní sazby, vydané stejným vydavatelem.  
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3. Teoretický úvod do informačního chování 

Hledání informací je běţnou a přirozenou součástí lidského ţivota. Pojem informační 

chování zastřešuje veškeré procesy od okamţiku vzniku informační potřeby přes 

hledání moţných způsobů jejího uspokojení, výběr relevantní informace a její 

vyuţití. Můţeme jej chápat jako hledání běţných informací – odjezd vlaku v jízdním 

řádu, předpověď počasí, výběr nového fotoaparátu – nebo jako získávání odborných 

informací potřebných k výkonu profese a vzdělávání. Výzkum informačního chování 

se v současné době zaměřuje především na vyuţívání internetu a s ním souvisejících 

elektronických informačních zdrojů (interaktivní získávání informací, interactive 

information retrieval). Přesto stále platí, ţe v okamţiku vzniku informační potřeby 

vyuţívá člověk vedle formálních zdrojů také zdroje neformální povahy, např. 

rozhovory s přáteli a kolegy, sledování zpráv, pozorování okolí. Řada studií se 

věnuje také specifikům informačního chování skupin uţivatelů z různých profesí 

(lékaři, vědci, manaţeři apod). 

Informační chování je mezioborovým tématem. Zkoumáno můţe být z pohledu 

psychologie, sociologie, marketingu, souvisí také s teorií matematiky, informatikou 

a informační vědou, dokonce i s lékařstvím. Psychologové zkoumají důvody, které 

člověka k hledání vedou, způsob zpracování a vyuţití informací, jejich vliv (např. jak 

mění kognitivní stav) a informační bariéry související s psychikou jedince. Z pohledu 

informační vědy je zjišťován přístup k informačním zdrojům, jejich vyuţití, jakým 

způsobem se v nich uţivatelé orientují a zda je vůbec umí pouţívat. Výsledkem 

těchto výzkumů je neustálý vývoj vyhledávacích algoritmů i uţivatelských rozhraní 

zejména v elektronických zdrojích. V lékařství byla provedena řada studií týkajících 

se rozdílů v hledání informací mezi zdravými lidmi a těmi, kteří prošli či procházejí 

nějakým onemocněním.   

Informační chování zahrnuje celou řadu dílčích konceptů, které úzce či šířeji 

objasňují motivaci uţivatelů při hledání informací, způsob jejich zpracování i práci 

s informačními zdroji. Výsledkem těchto výzkumů je neustálý vývoj interaktivního 

vyhledávání, uţivatelských rozhraní a zlepšování dostupnosti informačních zdrojů. 

Velkým přelomem bylo rozšíření internetu, který nabízí mnohem více moţností 
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dostupnosti a práce s informacemi stejně jako následné zkoumání uţivatelů. 

Porozumění informačnímu chování uţivatelů také napomáhají modely znázorňující 

vlivy, které na uţivatele působí, jejich motivaci i fáze, kterými během hledání 

a následném pouţívání informací procházejí.  

Osobnost uţivatele nebyla vţdy v centru zájmu. První výzkumy se zaměřovaly 

především na informační zdroje, zejména pak formální povahy. Stranou zůstávaly, 

a částečně stále zůstávají, neformální kanály šíření informací. Ty jsou, z celkového 

pohledu, vyuţívány mnohem častěji při běţném, kaţdodenním hledání. Existují i 

výzkumy, které potvrzují, ţe neformální zdroje vyuţívají i vědci [Leckie, Pettigrew, 

Sylvain, 1996, s. 161-162]. Lze očekávat, ţe další výzkumy se více zaměří na jiné 

neţ formální zdroje. Přestoţe neformální zdroje lze vylepšovat jen stěţí, je moţné si 

představit, ţe by některé prvky mohly být aplikovány i do zdrojů formální povahy.  

3.1. Informace 

Pro pojem informace neexistuje v současné době jednotná definice. Na informaci 

můţeme pohlíţet z hlediska matematického, psychologického, technického 

a částečně také přírodovědeckého. Informace můţe být chápána jako proces, znalost, 

která je výsledkem procesu informování, nebo jako fyzický objekt (data, dokumenty) 

[Buckland, 1991, s. 43]. Z pohledu informačního chování je informace chápána ve 

dvou významech. Prvním je informace jako proces zahrnující hledání a vyuţívání 

informací, druhým se rozumí informace ve významu znalosti, která existuje sama 

o sobě a je předmětem procesu hledání.  

Brenda Dervin popsala v 70. letech tři typy informací. První skupinou jsou 

objektivní, externí informace, které popisují realitu (ale nikdy ne úplně), druhou jsou 

subjektivní, interní informace reprezentující naši vnitřní realitu, naši osobní 

strukturu, do níţ promítáme realitu. Poslední, třetí skupinou jsou sense-making 

information, které nám umoţňují pohybovat se mezi vnitřním a vnějším světem 

[Case, 2007, s. 43]. 

Další typologie informací v souvislosti s informačním chováním se objevuje u Brenta 

Rubena v 90. letech 20. století. Je podobná typologii Brendy Dervin, liší se však 
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v pojetí subjektivní informace. Prvním typem jsou u Rubena informace jako 

environmentální reprezentace, data a stimuly, které „čekají, aţ jim někdo začne 

věnovat pozornost“. Druhou skupinu tvoří tzv. interní informace, které definuje jako 

něco, co je přizpůsobeno tak, aby to mohlo být pouţito. Tyto informace obsahují 

osobní konstrukce nebo myšlenky a myšlenkové mapy. Do třetího typu spadají 

tzv. sociální informace, které jsou společensky přijatelné [Case, 2007, s. 43-44]. 

3.2. Dokument 

Dokument je tradičně chápán jako textový záznam informace. S nárůstem 

multimediálních forem záznamu bylo nutné tuto definici přehodnotit. Za dokumenty 

pak začaly být povaţovány také obrazy, filmy, zvukové záznamy a fyzické objekty. 

V současné době se pojetí dokumentu rozšiřuje také na elektronické formy sdílení 

a záznamu informace. Způsob záznamu a fyzická forma nosiče přestává být tou 

nejdůleţitější charakteristikou dokumentu, podstata dokumentu je v moţnosti jeho 

indexace.  

Podobně jako pojem informace je moţné i dokument definovat různě. Lze jej popsat 

jako zaznamenané informace nebo hmotný předmět, který se dá povaţovat za 

jednotku procesu dokumentace [ČSN ISO 5127, 2003]. Jiná definice hovoří 

o dokumentu jako o konkrétním nebo symbolickém údaji, uchovaném nebo 

zaznamenaném za účelem důkazu nebo opětovného vyuţití určitého jevu či 

vlastnosti [Buckland, 1991, s. 47].  

Podle přístupu Suzanne Briet je při určování toho, co je a co není dokument, 

podstatný záznam o existenci určitého jevu či objektu, teprve tento záznam z něj činí 

dokument. Vysvětluje to na příkladu antilopy ve volné přírodě a v zajetí. Pokud se 

antilopa dostane ze svého přirozeného prostředí do zoo, kde se z ní stane objekt 

studia a je zavedena do evidenčního systému, lze ji povaţovat za dokument 

[Buckland, 1997, s. 806].  

Z uvedených definic plyne, ţe objekt musí nést určitou informaci, aby mohl být 

povaţován za dokument. Antilopa z příkladu Suzanne Briet se stává nositelem 

informace – dokumentem – teprve ve chvíli, kdy je moţné ji studovat. Iluminace ve 
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středověkých rukopisech byly původně pouze dekorativními prvky, v průběhu času 

se ovšem staly důleţitými nosiči informací o tehdejším způsobu ţivota [Buckland, 

1991, s. 48].   

3.3. Informační potřeby 

Informační potřebou se nazývá stav, kdy uţivatel zjišťuje, ţe jeho znalosti nestačí na 

řešení určitého problému. Lze ji také chápat jako mezeru mezi stávajícími znalostmi 

a zkušenostmi o určitém jevu a potřebou tento jev objasnit a pochopit [Příbramská, 

2008, s. 3-4]. Informační potřeby (information needs) také vznikají při potřebě 

uspokojit jednu ze základních lidských potřeb, jak je definoval americký psycholog 

Abraham Maslow ve své pyramidě potřeb. V ní jsou rozděleny do tří skupin – 

fyziologické, potřeba jistoty a bezpečí a sociální potřeby.  

Potřeba je nástrojem k dosaţení určitého cíle – díky uspokojení informační potřeby 

získá uţivatel znalost, která jej posune blíţe nebo vede přímo k ţádoucí situaci. 

Touto situací můţe být sloţení zkoušky, přijetí do zaměstnání nebo touha po dalším 

vzdělávání [Case, 2007, s. 59].  

Příčiny vzniku informačních potřeb mohou plynout z potřeby hledání odpovědí 

(seeking answers), odstranění nejistoty (reducing uncertainty) nebo hledání smyslu 

(making sense). Hledání odpovědí úzce souvisí s typologií Roberta Taylora, kterou 

publikoval v roce 1968 jako první popis vývoje informačních potřeb. Robert Taylor 

popisuje čtyři etapy vývoje informačních potřeb [Case, 2007, s. 72-73]. Těmi jsou: 

 fyzická (visceral) – vědomá či nevědomá informační potřeba, většinou stěţí 

vyjádřitelná 

 vědomá (conscious) – vědomý mentální popis, nejednoznačné informace 

o problému, můţe vést k dotazu, který člověk pokládá jiné osobě 

 formalizovaná (formalized) – srozumitelné vyjádření potřeby, ani v tomto 

stupni nemá uţivatel jistotu, ţe nalezne odpověď 
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 kompromisní (compromised) – teprve v tomto stádiu, kdy uţivatel při 

pokládání dotazu respektuje omezení daná ostatními osobami či informačními 

systémy, je moţné informaci najít a potřebu uspokojit  

Souvislost mezi informací a sniţováním nejistoty je známá jiţ od počátku 20. století. 

Objevuje se např. v základní teorii informace Shannona a Weavera. Ovšem sniţování 

nejistoty jako přímá motivace při hledání informací se objevuje aţ v 70. letech 

20. století. Jedním z prvních byl Charles Atkin, který v roce 1973 definoval 

informační potřebu jako vnější nejistotu pocházející z rozporu mezi stávající jistotou 

jedince o důleţitých jevech (environmental object – lidé, věci, události, vše, co má 

pro jedince nějaký význam) a stavem, kterého chce jedinec dosáhnout. Podle Atkina 

člověk neustále srovnává vlastní znalosti se znalostmi, kterých chce dosáhnout, tzv. 

nejlepší znalost (perfect knowledge), a kdykoliv cítí nejistotu, reaguje na ni hledáním 

informací [Case, 2007, s. 73]. To ovšem neznamená, ţe je tento proces lineární, 

tzn. ţe od zahájení hledání informací informační nejistota klesá. V konceptu Carol 

Kuhlthau (viz kapitola Model Carol Kuhlthau) se nárůst nejistoty objevuje i po 

zahájení hledání, dokonce i ve zvýšené míře neţ na počátku [Kuhlthau, 2005, s. 231]. 

Informační potřeby můţeme rozdělit do čtyř skupin podle přístupu uţivatele k jejich 

uspokojování [Příbramská, 2008, s. 4]: 

 nerozpoznané – pokud uţivatel neví, ţe informaci potřebuje, a uvědomí si to, 

aţ ve chvíli, kdy se s relevantní informací setká 

 nevyjádřené – pro uspokojení informačních potřeb existuje řada bariér, které 

tomu brání; jednou z nich je i to, ţe přes uvědomění si informační potřeby se 

uţivatel nesnaţí tuto informaci najít 

 požadavky – tím se rozumí poţadavek na informaci, o níţ si uţivatel myslí, 

ţe ji chce 

 ty, které by uţivatel chtěl mít  

Informační potřeba je vyjádřena ve formě informačního poţadavku. Poţadavek je 

subjektivní a, stejně jako potřeba, závisí na zkušenostech a znalostech jednotlivých 
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uţivatelů [Smetáček, 1990, s. 57-58]. Dva lidé, kteří řeší stejný problém, tak mohou 

mít různé informační potřeby formulované odlišnými dotazy. Poţadavek má 

konkrétnější podobu a je uţší neţ informační potřeba. Částečně je vázán na 

očekávaný výsledek, který závisí na jiţ existujících znalostech [Nicholas, 2000, s. 

25-26].  

Charakter informačních potřeb ovlivňuje řada vnějších i vnitřních faktorů. Mezi ty 

hlavní patří věk, zaměstnání, socio-kulturní prostředí, pohlaví, osobnost, dostupnost 

(časová, finanční), úroveň informační gramotnosti, informační přesycení [Nicholas, 

2000, s. 92]. Některé obory jsou více informačně náročné a vyţadují mnohem 

aktuálnější a propracovanější informační systémy, řadí se mezi ně medicína, právo, 

vědecké výzkumy, státní správa nebo ţurnalistika. Důleţitým faktorem je také 

sluţební věk (seniority). S přibývajícími lety v určité profesi získává člověk 

zkušenosti i v oblasti práce s informačními systémy a buduje si vlastní síť formálních 

i neformálních informačních zdrojů [Nicholas, 2000, s. 93-94].  

3.4. Hledání informací  

V rámci hledání informací rozlišujeme tři stupně aktivit od nejobecnějšího pojmu 

informační chování (information behaviour), přes chování při hledání informací 

(information seeking behaviour) aţ po chování při vyhledávání informací 

(information searching behaviour) [Wilson, 2000, s. 49]. Hranice mezi těmito pojmy 

není pevně daná. U některých autorů se tyto pojmy prolínají nebo zaměňují. Vztahy 

mezi těmito skupinami jsou znázorněny na obr. 3.  
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 Obr.3: Hierarchie informačního chování [Wilson, 1999, s. 263] 

3.4.1. Informační chování 

Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví [Jonák, 2003] definuje pojem 

informační chování jako: „Souhrnné označení pro aktivity člověka v informačním 

prostředí. Zahrnuje řadu informačních rolí a činností: roli tvůrce, uživatele, 

zprostředkovatele informací a jejich aktivity a strategii při uspokojování 

informačních potřeb. Informační chování se projevuje prostřednictvím informačních 

zájmů, informačních potřeb a informačních požadavků.“ Informační chování 

zahrnuje veškeré lidské chování související s informačními zdroji. Je to jak vědomé 

vyhledávání informací, tak i pasivní a nezáměrné hledání (např. sledování televizní 

reklamy). Popisuje také chování, které naopak vede např. k záměrnému vyhýbání se 

informacím. 

Informační chování nezahrnuje pouze proces hledání, ale také následné vyuţívání 

vyhledaných informací [Wilson, 2000, s. 49]. Kaţdý člověk má vlastní způsob, jak 

postupuje v situacích vyţadujících důleţité rozhodnutí a k tomu potřebné informace. 

V případě koupě bytu stejně jako psaní studie pouţívá jednotlivec svou vlastní 

techniku hledání informací – rozhovory s ostatními lidmi, hledání informací na 

internetu, v časopisech nebo jiných zdrojích [Case, 2007, s. 5]. I tyto aspekty postupu 

při volbě zdrojů jsou součástí výzkumu informačního chování. 
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3.4.2. Počátky výzkumu informačního chování 

Počátky zkoumání informačního chování můţeme nalézt jiţ na začátku 20. století 

v obecných studiích čtenářství uţivatelů knihoven. V roce 1948 se v Londýně konala 

Royal Society Scientific Information Conference, která je povaţována za mezník ve 

studiu informačního chování. Po druhé světové válce začala totiţ vycházet vědecká 

a odborná literatura v mnohem větší míře. Na této konferenci byla představena řada 

prací zabývajících se způsoby práce s informacemi u vědeckých pracovníků. 

Samotný termín „informační chování“ však v té době ještě neexistoval [Wilson, 

1999, s. 250]. Ve starších studiích se ovšem nemluví o hledání informací v tom 

smyslu, v jakém je chápán dnes. Většina výzkumů se zaměřovala na informační 

zdroje a způsob jejich vyuţití. Uţivatel, jeho potřeby, znalosti a dovednosti při práci 

s těmito zdroji, příp. také bariéry, které mu brání v přístupu k potřebným informacím, 

zůstávaly stranou [Case, 2007, s. 6-7]. Změna nastává aţ v 70. letech 20. století, kdy 

se objevují první studie informačních potřeb. Jedním z prvních výzkumů byl výzkum 

provedený v letech 1972-73 v Baltimore. Nebyl ještě zaměřen na chování 

specifických skupin uţivatelů, ale na informační potřeby běţných občanů a moţnosti 

vytvoření dostupných informačních zdrojů [Příbramská, 2012, s. 29]. Studie byla 

přelomová zejména ve způsobu provedení výzkumu a vývoji jednotlivých nástrojů.  

Významnou studií byl konceptuální model Brendy Dervin
13

, v němţ upozornila na 

vazby mezi uţivateli a jejich informačními potřebami spolu s informačními zdroji, 

které k uspokojení svých informačních potřeb pouţívají. Identifikovala rovněţ 

psychologické, intelektuální a sociální bariéry, které brání uţivatelům své informační 

potřeby uspokojit [Wilson, 2000, s. 51]. Problém definice pojmu „informační 

potřeba“ vyřešil T. Wilson, který navrhl, aby informační potřeby byly povaţovány za 

sekundární, vyplývající z potřeby uspokojovat potřeby primární (jídlo, přístřeší).  

Od 80. let 20. století se dostávala do centra zájmu osobnost uţivatele samotného. 

Nejvýznamnějšími studiemi informačního chování z této doby jsou studie B. Dervin, 

T. Wilsona, D. Ellise nebo C. Kuhlthau. V tomto období vznikly také první modely 

                                                           
13

 Pro sjednocení v celém textu jsou cizí ženská jména uváděna v nepřechýleném tvaru, tzn. 
bez koncovky -ová. 
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informačního chování, za všechny např. model T. D. Wilsona z roku 1981 (viz 

kapitola Modely T. D. Wilsona).  

Dnes vzniká řada výzkumných týmů, které se zaměřují na informační chování 

jednotlivých skupin uţivatelů zejména s ohledem na jejich profesi. V souvislosti 

s rostoucím zájmem o marketing a média proběhlo několik průzkumů i na téma 

informačních zdrojů, které rozhodují např. o nákupu určitého zboţí, nebo která 

média jsou vnímána jako důvěryhodná/sledovaná. Pro další vývoj informačních 

institucí a nakladatelství jsou určující výsledky výzkumů a studií zaměřených na 

mladou generaci (např. generace Googlu), proměny čtení a čtenářství v souvislosti 

s nárůstem elektronických knih.  

3.4.3. Chování při hledání informací 

Hledáním informací (information seeking) se rozumí vědomý proces, při němţ se 

uţivatel snaţí uspokojit své informační potřeby. Plyne z potřeby vyplnit mezeru ve 

svých jiţ získaných znalostech nebo potřeba splnit určitý cíl (např. vyřešit problém). 

Poté, co uţivatel danou informaci nalezne nebo hledání vzdá, vrátí se zpět do pasivní 

fáze. Během tohoto procesu mohou být vyuţity jak elektronické (např. internet, 

elektronické databáze), tak i tištěné (knihy, časopisy) zdroje. 

Při zkoumání chování uţivatelů při hledání informací je potřeba chápat jejich 

postupy v širším kontextu. Kontextem se rozumí všechny faktory (osobnostní, 

kognitivní nebo situační), které mají vliv na chování uţivatele. Mezi situační faktory 

patří např. dostupnost zdrojů, dostupné prostředky (čas, peníze) apod. Nejdůleţitější 

sloţkou je ovšem kognitivní stav uţivatele, který odráţí myšlení jedince, jeho 

vnímání i jeho současný stav (vliv na vyhledávání má např. únava, motivace, emoční 

stav) [Škrna, 2002, s. 8-9].  

Jak uţ bylo řečeno, o uţivatele informačních zdrojů a jejich metody hledání se vědci 

začali zajímat na počátku 70. let 20. století. V roce 1976 vytvořila Brenda Dervin 

seznam Deset mýtů o informacích a hledání informací, který tvoří deset domněnek, 

které byly v té době spojovány s informačním chováním zejména v souvislosti 
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s kaţdodenními informačními potřebami [Case, 2007, s. 7-9; Příbramská, 2012, 

s. 26]:  

1. Pouze „objektivní“ informace je hodnotná. – v mnoha případech se 

většina uţivatelů rozhoduje podle prvních získaných informací, které 

nemusí být nejlepší, ale mohou být nejdostupnější 

2. Vždy je lepší mít více informací. – více informací můţe vést k přesycení 

uţivatele, „mít informace“ ještě neznamená být informován, většinou není 

problém získat dostatek informací, ale vhodně je interpretovat a správně jim 

porozumět 

3. Objektivní informace může být vytržena z kontextu. – naopak, lidé mají 

tendence ignorovat ta fakta, která nemohou pochopit v širším kontextu 

4. Informaci lze získat pouze z formálních zdrojů. – v průběhu ţivota 

vyuţívá člověk při hledání informací spíše neformální zdroje – přátele, 

rodina; k formálním zdrojům přistupuje jen zřídkakdy 

5. Pro každou potřebu existuje relevantní informace. – informace nemůţe 

nahradit řadu lidských potřeb, informace jsou potřebné při vzdělávání, 

učení a porozumění, mnohem častěji však lidé potřebují uspokojovat 

základní fyzické a psychologické potřeby 

6. Každá informační potřeba má své řešení. – v některých případech není 

uţivatel schopen vyjádřit svou potřebu takovým způsobem, aby informační 

zdroj byl schopen nalézt relevantní výsledky; můţe to plynout z rozdílného 

vyjadřování na straně poskytovatele a uţivatele 

7. Vždy je možné, aby informace byla přístupná a/nebo dostupná. – 

informační systémy jsou limitovány svým obsahem i vlastním nastavením 

(např. tezaurus), uţivatelé ovšem mohou přicházet i s unikátními dotazy, 

které nebudou převedeny do formalizovaného jazyka, a uţivatel narazí 

právě na systémová omezení 
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8. Funkční jednotky informace vždy vyhovují každému uživateli. – 

funkčními jednotkami se rozumí např. knihy a jsou určeny ke skladování 

nebo jejich produkci; knihovny tak chápou informační poţadavek jako 

poţadavek na takovou jednotku, ale jiţ není jisté, ţe ji uţivatel bude 

schopen pouţít tak, aby z ní potřebnou informaci získal 

9. Čas a prostor a veškeré individuální situace mohou být při hledání a 

využívání informací ignorovány. – naopak, velmi často bývá individuální 

situace počátkem informační potřeby a motivací k následnému hledání 

10. Lidé nemají problém s propojením externích informací s vlastní interní 

realitou. – ve výzkumech se často zjišťuje spíše „co“ a „jak“ uţivatelé čtou 

neţ „proč“, nerozumíme tomu, jak uţivatelé informují sami sebe 

Podobné domněnky existují i v současnosti, zejména v souvislosti s hledáním 

informací různých věkových skupin. Jedním z výzkumů způsobů hledání informací 

mladé generace je ten, který proběhl v roce 2007 v rámci projektu The Google 

Generation zpracovaném pro britskou vzdělávací organizaci JISC a British Library 

a zaměřil se na informační chování tzv. generace Googlu (Google Generation), 

generace narozené po roce 1993, která uţ informace nevyhledává, ale googluje. 

Cílem výzkumu bylo zjistit převládající způsoby hledání a následné vyuţívání 

informací v nově dostupných elektronických zdrojích, a jak se tyto způsoby odlišují 

od těch, které pouţívají generace předchozí. V závěrečné zprávě Information 

Behaviour of the Researcher of the Future [2008] jsou kromě shrnutí výsledků také 

zhodnoceny některé mýty spojené se způsoby hledání mladé generace uţivatelů. 

Mezi mýty, které studie vyvrátila, bylo preferování rychle dostupných informací před 

plnými texty nebo předpoklad, ţe generace Googlu patří mezi experty na 

vyhledávání. Při srovnání s podobnými studiemi se během 25 let informační 

dovednosti mladých lidí téměř nezměnily.  

Charakteristiku chování uţivatelů při hledání informací v prostředí elektronických 

zdrojů shrnuli autoři tohoto výzkumu do následujících bodů [Information Behaviour 

of the Researcher of the Future, 2008, s. 10]:  
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 horizontální hledání informací (horizontal information seeking) – forma 

rychlého čtení, uţivatel přečte pár stránek a pak zdroj opustí, v 65 % se uţ 

k němu nevrátí 

 navigace (navigation) – velkou část času stráveného ve virtuálních zdrojích 

zabírá orientace ve zdroji 

 prohlížení (viewers) – studium nalezených pramenů neprobíhá tradičním 

způsobem, jedná se spíše o prohlíţení obsahů stránek, které přináší rychlejší 

výsledky, čtení zabere uţivatelům průměrně 4-8 minut 

 hromadění (squirrelling behaviour) – hromadění obsahu, uţivatelé si spíše 

informace stahují (zejména pokud jsou poskytovány bezplatně), neţ aby je 

studovali přímo ve zdroji 

 rozdíly mezi uživateli (diverse information seekers) – na chování má vliv mj. 

mnoho demografických faktorů – místo, pohlaví, ţivotní úroveň apod.  

 ověřování (checking information seekers) – při hledání v různých zdrojích 

jsou nalezené informace porovnávány s „autoritami“ (oblíbenými zdroji, např. 

Google).  

Součástí studie bylo také zjištění, jaký vztah má tato generace ke knihovnám a jejich 

fondům. Pro knihovny je zkoumání informačního chování inspirací ke změnám 

svých sluţeb a přístupu ke svým uţivatelům. Jejich tradiční role zprostředkovatele 

informací a pomocníka při navigaci v knihovních systémech je v současné době 

oslabována dostupností jiných vyhledávacích nástrojů. Přestoţe se výzkum týkal 

spíše prostředí knihoven (zejména vědeckých), přináší důleţité poznatky 

o informačním chování nejmladší generace, která jiţ s internetem vyrůstala. Právě 

toto chování můţe vést k dalšímu rozvoji vyhledávacích systémů, informačních 

zdrojů a sluţeb a samozřejmě také produkci samotných informačních pramenů.  
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3.4.4. Chování při vyhledávání informací  

Vyhledáváním informací (information searching, information retrieval) uţ se rozumí 

přímá interakce člověka s informačními systémy, ať uţ těmi elektronickými nebo 

klasickými (např. lístkové katalogy v knihovnách). Tato interakce můţe probíhat 

v rovině komunikace člověk-počítač (zadávání příkazů na klávesnici, kliknutí na 

odkaz) nebo na úrovni intelektuální, čímţ se rozumí osvojení vyhledávacích strategií 

nebo výběr relevantních zdrojů [Wilson, 2000, s. 49]. Intelektuální úroveň také 

zahrnuje rozhodování při volbě konkrétního zdroje, způsob zadávání dotazů a jejich 

reformulace a výběr relevantních informací z mnoţiny vyhledaných dat. Schopnost 

extrahovat potřebné informace z rozsáhlých souborů dat je jednou z podstatných 

aktivit nejen skupin informačních profesionálů, ale všech uţivatelů. Tato dovednost 

je ovlivněna znalostí rešeršních metod a mírou získané informační gramotnosti.  

Ideální proces vyhledávání je v podstatě velmi jednoduchý: koncový uţivatel vytvoří 

informační poţadavek, který vloţí do vyhledávacího systému, v němţ jsou obsaţeny 

informační objekty nebo odkazy na ně. Ze souboru výsledných dat si pak vybere 

pouze ty relevantní [Ruthven, 2008, s. 48]. Při vyhledávání však uţivatele ovlivňuje 

mnoho faktorů – čas, peníze, dosavadní znalosti a zkušenosti, informační dovednosti. 

Především je vyhledávání informací pouze částí rozsáhlejšího procesu, který 

pokračuje i po ukončení vyhledávací relace. 

3.4.5. Interaktivní vyhledávání informací 

Interaktivní vyhledávání informací (interactive information retrieval, IRR) označuje 

proces vyhledávání informací v prostředí elektronických zdrojů (elektronických 

databází
14

, internetových stránek apod.). Určitý druh interakce vyţaduje kaţdý 

informační systém. K oddělení interaktivního způsobu vyhledávání od ostatních 

metod došlo zejména z důvodu rozšíření elektronicky dostupných zdrojů a změny 

vyhledávacích strategií v prostředí internetu [Cool, Belkin, 2011, s. 1-2].  

Na IRR existují v současné době dva základní pohledy; první se věnuje výzkumu 

chování při hledání a vyhledávání informací. Druhý se o IRR zajímá z technického 

                                                           
14

 Pod pojmem elektronické databáze jsou zde myšleny veškeré databáze přístupné 
v elektronické podobě v online i offline režimu.  
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(informatického) hlediska vývoje vyhledávacích systémů, algoritmů, lze sem zařadit 

také problematiku konstrukce uţivatelských rozhraní apod. [Ruthven, 2008, s. 44]. 

Přestoţe obě sloţky spolu souvisejí, bude se tento stručný úvod do oblasti IRR 

zaměřovat, s ohledem na téma celé práce, na pohled první. 

Internet byl výrazným přelomem ve způsobu hledání informací a jejich vyuţívání. 

Důsledkem rozšíření internetu byla rychlá proměna sféry komerčních databází, jeţ 

umoţňují práci v různých vyhledávacích systémech [Ruthven, 2008, s. 43]. Jedním 

z dalších významných vlivů, který vedl k oddělení interaktivního vyhledávání 

informací od obecného pojetí vyhledávání, bylo zpřístupnění knihoven a knihovních 

fondů v reţimu online [Cool, Belkin, 2011, s. 1-3]. Uţivatel předtím nepotřeboval 

(a mnohdy ani nesměl nebo nemohl) znát různé metody vyhledávání. 

Zprostředkovatelem byl knihovník, kterému uţivatel pouze řekl, co hledá (tzn. sdělil 

své informační potřeby). Knihovník, znalý knihovního fondu (informačních zdrojů) a 

způsobu jeho uspořádání (tedy vyhledávacího systému), mohl uţivateli takovou 

informaci (knihu) poskytnout (uspokojit jeho informační potřebu). Z tohoto pohledu 

lze rozlišit tři způsoby interakce s informačním systémem: mezi uţivatelem 

a prostředníkem, mezi prostředníkem a souborem dat a mezi uţivatelem a souborem 

dat [Cool, Belkin, 2011, s. 1]. V dnešní době, kdy jsou katalogy knihoven 

a elektronické databáze různého zaměření přístupné na internetu, je ţádoucí, aby 

práce s nimi byla zvládnutelná i pro běţného uţivatele neznalého odborných 

knihovnicko-informačních dovedností. 

S nárůstem elektronických zdrojů a databází se však objevil i problém týkající se 

volby zdroje nebo zdrojů před započetím vyhledávání. Otázkou není jen 

upřednostnění jednoho systému před druhým, ale také volba prvního zdroje 

[Ruthven, 2008, s. 43]. Uţivatel sice můţe mít zkušenosti s vyhledáváním, coţ ale 

neznamená, ţe se tyto znalosti dají vyuţít na všechny dostupné vyhledávací systémy. 

Pokud uţivatel hledá konkrétní článek z časopisu, jehoţ plný text je (nebo to uţivatel 

předpokládá) dostupný v několika multioborových databázích, bude hledat nejprve 

v té, v níţ se orientuje nejlépe a způsob interakce se systémem je mu blízký. Proto 

také různí uţivatelé hledající konkrétní informaci volí jiné elektronické zdroje. 



42 

 

Uţivatelé se s odlišným vyhledávacím prostředím vyrovnávají různými způsoby. 

Schopnosti uţivatelů adaptace na nové vyhledávací rozhraní jsou popsány ve studii, 

kterou provedl výzkumný tým pod vedením Collen Cool v roce 1996. Během 

výzkumu byl zjištěn vztah mezi mentálním modelem uţivatele a jeho volbou 

vyhledávací strategie. Ve studii jsou definovány tři odlišné způsoby, jak se uţivatelé 

s novým vyhledávácím prostředím vyrovnávají. V prvním případě vyuţívají pouze ty 

prvky systému, které podporují rutinní vyhledávací strategii. Druhou skupinu tvoří 

uţivatelé, u nichţ se nové informační chování rozvine v souladu se schopnostmi 

systému. Třetí způsob kombinuje rutinní strategii i nové prvky chování. První dva 

způsoby adaptace se ukázaly jako efektivnější neţ třetí [Cool et al., 1996].  

Úspěšnost vyhledávání je ovlivněno očekáváním uţivatele, s nímţ k tomuto procesu 

přistupuje. Na počátku vyhledávání nebo  v případě neznalosti tématu můţe být 

uţivatel spokojen s menším počtem výsledků, které mohou dané téma popisovat 

v obecnější rovině. Pokud uţ obecné znalosti o tématu má, můţe mít velmi jasnou 

představu o informacích, které potřebuje vyhledat, a dochází ke zpřesnění dotazu 

[Ruthven, 2008, s. 50-51].  

Důleţitým prvkem při interakci s informačním systémem je způsob formulace 

a reformulace dotazů. Vhodný dotaz je moţné definovat z pohledu systému i 

z pohledu uţivatele. Pro uţivatele je dobrý dotaz ten, na nějţ se vrátí vhodné nebo 

očekávané výsledky. Ze systémového pohledu lze jako dobrý označit takový dotaz, 

který umoţní vybrat z mnoţiny informací ty, které uţivatel označí za relevantní 

[Ruthven, 2008, s. 50]. Pro zpřesnění nebo úpravu dotazu nabízejí informační 

systémy různé nástroje. Mezi ty nejběţnější patří rozhraní pro pokročilé vyhledávání 

a funkce automatické reformulace dotazů. Pokročilé vyhledávání funguje na principu 

otázek nabízených systémem, odpovídáním na tyto otázky dochází k ladění dotazu 

[Ruthven, 2008, s. 51]. Uţivatel můţe v tomto rozhraní běţně zvolit typ dokumentu, 

jazyková, časová a geografická omezení, nebo oblast, která má zadané heslo 

obsahovat (např. název, anotace, abstrakt). Automatická reformulace dotazů není tak 

běţná jako pokročilé vyhledávání, přesto se s ním lze setkat v současné době stále 

častěji. Ve většině případů systém v případě chybně zadaného slova nebo slovního 

spojení automaticky nabízí jiný dotaz. Tento způsob je zaloţen na analýzách dříve 
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hledaných dotazů v konkrétním vyhledávači [Ruthven, 2008, s. 53-54], systém můţe 

také nabízet automatické dokončování dotazu, kdy při psaní hesel do vyhledávacího 

pole systém nabízí slova a slovní spojení, která byla v historii zadávána nejčastěji.  

V jiţ dříve zmíněné studii o informačním chování generace Googlu [2008, s. 14] jsou 

také popsány metody vyhledávání mladých uţivatelů. Díky interaktivnímu prostředí 

vyhledávačů uţivatelé preferují jednoduché nebo základní rozhraní a zřídka 

vyuţívají pokročilé nebo rozšířené vyhledávání. Předpokládají, ţe vyhledávače jim 

„rozumí“, a vyjadřují své poţadavky v běţném jazyce, neţ aby dotaz popsali 

několika klíčovými slovy.  

3.4.6. Výzkum informačního chování v ČR 

Před rokem 1989 byla v Československu realizována řada výzkumů zaměřených na 

vyuţívání knihovních fondů, rozvoj sluţeb knihoven, čtenářské návyky a motivaci k 

četbě zejména u dětí a mládeţe. Stejně jako ve světě se i u nás zaměřila pozornost na 

informační chování v 70. letech. V důsledku postupné automatizace informačních 

systémů se odborná střediska v rámci československé soustavy VTEI
15

 začala 

zajímat o osobnost uţivatele odborných informací. Na informační chování uţivatelů 

odborných informací se v té době zaměřilo ÚVTEI
16

 v důsledku postupující 

automatizace informačních systémů [Cejpek, 1976, s. 3]. Jiţ v té době popsal Cejpek 

[1976, s. 8] problém nedostatečných ohledů na uţivatele při projektování 

informačních systémů, který by měl být v informačním systému neustále přítomen. 

Uţivatele odborných informací popisuje jako: „[…] subjekt informačního procesu 

v komunikaci odborných informací. Chápeme jej jako komplexní osobnost, jejíž 

chování je bezprostředně podmíněno jejími individuálními vlastnostmi biologickými, 

intelektuálními, volními apod., jejím sociálním postavením, charakterem řešených 

úloh a mírou jejich řešitelnosti a také stavem /efektivitou/ komunikace odborných 

informací v dané společnosti.“ [Cejpek, 1976, s. 12. ] Z uvedené definice je patrné, 

ţe jiţ v té době byl kladen důraz na zkoumání veškerých okolností, které chování 

uţivatele v prostředí informačních systémů mohou ovlivňovat. ÚVTEI vydávalo 

                                                           
15

 Soustava Vědeckých, technických a ekonomických informací 
16

 Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací  
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metodické příručky pro průzkum nejen informačního chování, ale také informačních 

potřeb [Moravcová, 1971].  

Vedle uţivatele odborných informací byli zkoumáni také uţivatelé (čtenáři) 

veřejných knihoven a jejich čtenářské zvyklosti. Další z mála prací věnujících se 

tomuto tématu je práce vydaná Státní knihovnou ČSR v roce 1985. Tým autorů pod 

vedením Vlastimila Hály zkoumal vyuţívání odborné literatury o umění a literatuře 

ve veřejných knihovnách [Hála, 1985]. Studie však byly poznamenány politickým 

reţimem, mnoho výzkumů se věnovalo vyuţívání sovětské literatury nebo 

sociopolitické roli literatury a čtenářství [Výzkumy knihovnictví a četby v ČSSR, 

1985].  

V 90. letech v souvislosti se společenskými změnami jako by uţivatel informačních 

zdrojů a jeho potřeby ustoupili do pozadí. Změna nastává aţ na začátku dalšího 

století, kdy bylo publikováno několik studií o informačních potřebách a chování 

uţivatelů informačních systémů státní správy. Jednou z nich byl výzkum 

informačních potřeb v různých oborech a odvětvích společnosti provedený týmem 

Petra Douceka, Ley Nedomové a Martina Husáka z Katedry systémové analýzy VŠE 

[2001, s. 461]. Ve svém příspěvku na konferenci Systémová integrace v roce 2001 

shrnují výsledky průzkumu potřeb pracovníků státní správy a samosprávy [Doucek, 

Nedomová a Husák, 2001, s. 461].  

V roce 2003 vzniklo Ministerstvo informatiky
17

, jehoţ úkolem byl vedle správy 

informačních a komunikačních technologií také rozvoj informační společnosti na 

základě státní informační politiky. Jedním z cílů bylo rozšíření dostupnosti internetu 

a online sluţeb, zejména ve státní správě. Další prioritou byl rozvoj počítačové 

a informační gramotnosti obyvatelstva [Ministerstvo informatiky, 2005]. Díky této 

podpoře došlo na počátku 21. století k rozšíření sluţeb, internetu a zlepšování práce 

s elektronickými zdroji, coţ vedlo k postupnému zkoumání informačního chování 

různých skupin uţivatelů. Výsledky těchto průzkumů jsou pravidelně prezentovány 

na řadě konferencí.  

                                                           
17

 Bylo zrušeno k 31. 5. 2007, agendy byly převedeny na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. 
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Vedle jiţ zmíněné konference Systémová integrace zaměřené na oblast státní správy 

je akcí zaměřenou výhradně na elektronické zdroje a jejich vyuţívání konference 

INFORUM, kterou pravidelně pořádá společnost AiP a Vysoká škola ekonomická. 

První ročník se konal v roce 1995 pod názvem Infomedia jako doprovodná akce 

veletrhu Svět knihy. Od roku 1999 probíhá v aule Vysoké školy ekonomické v Praze 

a patří k významným konferencím z oblasti informačních věd a knihovnictví. Čeští 

i zahraniční experti z různých oborů představují současné trendy v elektronických 

zdrojích, jejich zpřístupňování a vyuţívání. Vybrané příspěvky se zabývají 

informačními potřebami uţivatelů nebo proměnami funkce knihoven. Téma 

výzkumu informačního chování nebo souvisejících aspektů se však objevuje více 

v příspěvcích zahraničních účastníků
18

. 

Současné výzkumy v ČR v oblasti informačního chování se zaměřují spíše na 

technické aspekty vývoje informačních systémů a elektronické informační zdroje. 

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 zařadila mezi základní oblasti 

zájmu přístup k informačním zdrojům a sluţbám knihoven a podporu vzdělávání 

a čtenářské gramotnosti [2011, s. 12]. K dosaţení těchto cílů je potřeba samozřejmě 

také analýza současného stavu. Stejně jako v zahraničí jsou bohuţel i u nás 

opomíjeny neformální zdroje, jejichţ význam při vyhledávání informací však 

potvrzuje řada výzkumů. Na tradici výzkumů čtení a čtenářství navazuje svými 

studiemi Jiří Trávníček, který je hlavním řešitelem společného projektu Ústavu pro 

českou literaturu Akademie věd ČR a Národní knihovny ČR s názvem Čtenáři 

a čtení v ČR, který probíhá od roku 2007, poslední souhrn výsledků byl publikován 

v roce 2010 [Trávníček, c2010].  

Studium informačního chování je častým tématem závěrečných kvalifikačních prací 

z oborů informačních studií a knihovnictví
19

 (Ústav informačních studií 

a knihovnictví FF UK, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, Ústav 

bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě). Tyto výzkumy bývají 

zaměřeny na skupiny uţivatelů z různých profesí, např. lékařů, právníků, státní 

správy, studentů, nebo věkových skupin (dětí, seniorů). Průzkumy a ankety mezi 

                                                           
18

 Na konferenci INFORUM 2012 představil trendy ve vyhledávání např. Greg R. Notes, 
z českých autorů např. Vilém Sklenák *INFORUM, 2012+. 

19
 Seznam obhájených prací z 2007-2012 na FF UK a MU Brno je uveden v závěrečné příloze.  
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svými čtenáři pořádají také samostatné knihovny. Rozsáhlé studie uţivatelů, jejich 

potřeb a způsobů vyuţívání nalezených informací, které byly provedeny v zahraničí, 

u nás ovšem dosud chybí. Zajímavé by bylo např. srovnání českých příslušníků 

generace Googlu s jejich britskými vrstevníky nebo zaměření se na informační zdroje 

neformální povahy. 
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4. Modely informačního chování 

Většina obecných modelů informačního chování je vyjádřením, většinou ve formě 

diagramů, která popisují tyto procesy se všemi příčinami, dopady a souvislostmi 

mezi jednotlivými fázemi. Častěji neţ obecné modely informačního chování se 

objevují specifičtější modely chování při hledání nebo vyhledávání informací. První 

čtyři níţe popsané modely patří mezi ty obecnější, pátý se věnuje hledání informací 

v souvislosti s vykonávanou profesí. Tento model dílčího hledání informací byl do 

práce zařazen s ohledem na téma zkoumání informačního chování specifické profese 

redaktora.  

Vedle těchto modelů patří mezi zajímavé např. model ELIS (everyday life 

information searching). Byl vytvořen v 90. letech 20. století a jeho autorem je Reijo 

Savolainen. Z názvu je patrné, ţe se zaměřil na kaţdodenní hledání informací, tedy 

činnost společnou lidem bez ohledu na jejich profesi, socio-kulturní prostředí 

a informační potřeby [Savolainen, 2005, s. 143-144]. Právě z tohoto důvodu lze tento 

model povaţovat spíše neţ jako samostatný, stojící vedle modelů souvisejících např. 

s profesí, za jejich doplněk.  

4.1. Modely T. D. Wilsona 

Mezi základní modely popisující informační chování patří ty vytvořené T. D. 

Wilsonem. První model (obr. 4) pochází z roku 1981 a patří mezi ty nejobecnější. 

Podle tohoto modelu je informační chování důsledkem určité potřeby uţivatele. Aby 

ji uspokojil, obrací se na informační zdroje (formální či neformální povahy). Pokud 

nalezne relevantní informaci, určitým způsobem ji pouţije. Pokud je však 

nedostatečná, vzniká další potřeba a celý proces se opakuje. Model zahrnuje také 

přenos informací mezi jednotlivými uţivateli [Wilson, 1999, s. 251]. I tento přenos je 

povaţován za informační zdroj, přestoţe mu dosud byla věnována jen minimální 

pozornost [Příbramská, 2008, s. 9]. 
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Obr. 4: Wilsonův model informačního chování [Wilson, 1999, s. 251] 

Druhý Wilsonův model (obr. 5) byl vytvořen také v roce 1981, ale na rozdíl od 

předchozího se zaměřuje spíše na vnější vlivy. Je postaven na dvou základních tezích 

– informační potřeba není potřebou základní (1.) a ve snaze uspokojit konkrétní 

informační potřebu naráţí uţivatel na překáţky a bariéry (2.). Základní potřeby 

definuje Wilson jako psychologické, emoční a poznávací. Wilson dále zmiňuje, ţe 

tyto potřeby je nutné chápat v kontextu prostředí, v němţ se uţivatel pohybuje 

(politické a ekonomické prostředí, zaměstnání apod.). Tento model je spíše neţ za 

model informačního chování povaţován za model hledání informací [Wilson, 1999, 

s. 252].  

 

Obr. 5.: Druhý model informačního chování T. D. Wilsona a D. Ellise [Wilson, 1999, s. 252] 
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Model na obr. 5 zahrnuje také charakteristiky informačního chování u Ellise (viz 

kapitola Model Davida Ellise). Propojením těchto dvou modelů jsou na jedné straně 

vidět vlivy okolí a na straně druhé proces hledání informací a jeho fáze. Mezi těmito 

dvěma sloţkami stojí informační bariéry, které brání uspokojení informačních 

potřeb. Tyto bariéry mohou být osobnostní, související s rolí uţivatele (např. zda má 

právo získat utajené informace) nebo překáţkami danými prostředím (čas, prostor 

apod.). 

Třetí model (obr. 6.) vytvořil T. D. Wilson v roce 1996 přepracováním svého prvního 

modelu. Základní rámec byl zachován, zahrnuje ovšem nové poznatky z oblasti 

hledání a vyhledávání informací a jejich následného pouţití. Zároveň se v tomto 

modelu objevuje větší důraz na pasivní hledání a nabízí vysvětlení výběru 

informačních zdrojů. Tento výběr můţe záviset také na teorii rizika a odměny 

(risk/reward theory).  

Díky jeho rozšíření o některé prvky z ostatních modelů chování patří tento model 

k bohatému zdroji hypotéz k dalším výzkumům [Wilson, 1999, s. 257]. 

 

Obr. 6: Třetí model informačního chování T. D. Wilsona [Wilson, 1999, s. 257] 

4.2. Model Davida Ellise 

David Ellis vytvořil v 80. letech model informačního chování na základě 

empirického výzkumu mezi vědci ze společenských a přírodních věd a z technických 



50 

 

oborů. Při hledání informací prochází uţivatel podle Ellise těmito fázemi
20

 [Wilson, 

2000, s. 52]: 

1. Starting – podnět pro hledání informace (např. vznesený dotaz na kolegu) 

2. Chaining – sledování poznámek a citací ve známých zdrojích nebo postup od 

známých zdrojů k neznámým prostřednictvím citací 

3. Browsing – semi-řízené nebo semi-strukturované hledání 

4. Differentiating – filtrace získaných informací pomocí známých rozdílů mezi 

informačními zdroji  

5. Monitoring – udrţování dlouhodobé nebo aktuální informovanosti 

6. Extracting – výběr relevantního materiálu z informačních zdrojů 

7. Verifying – ověřování přesnosti informací 

8. Ending – ukončení hledání 

 

Obr. 7: Ellisův rámec fází chování [Wilson, 1999, s. 255] 

Ellis ke svému modelu doplňuje, ţe vzájemné vztahy mezi jednotlivými fázemi 

nejsou stabilní, ale mění se s ohledem na jedinečné okolnosti (např. čas) hledání 

informací u kaţdého uţivatele zvlášť [Wilson, 1999, s. 254]. Je jasné, ţe fáze 

starting musí být na počátku a ending na konci, ostatní fáze se však mohou měnit. 

Některý uţivatel můţe vypustit fázi browsing nebo monitoring.  

                                                           
20

 Česká terminologie v tomto konceptu není zavedená, proto zde zůstávám u původních 
anglických termínů.  
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4.3. Model Brendy Dervin 

Model vytvořený Brendou Dervin vychází z její teorie hledání smyslu (sense-making 

theory) z roku 1996. Tato teorie, lépe řečeno metodologie, byla navrţena jako 

obecný přístup ke studiu toho, jak člověk hledá smysl v jeho různých variantách. 

Primárně byla vytvořena pro potřeby zkoumání konceptu hledání informací, nicméně 

je moţné ji vyuţít i při výzkumu komunikace v organizaci, vnímání médií apod. 

[Dervin, 2005, s. 26]. 

Ve své teorii popisuje čtyři základní elementy. Situace (situation) v čase a prostoru 

(time/space) je tvořena kontextem, v němţ vzniká informační problém. Tu ovlivňují 

zkušenosti uţivatele, jeho předchozí hledání, bariéry apod. Propast (gap) představuje 

rozdíl mezi současnou situací a situací ţádoucí, tzn. tou, která má po úspěšném 

získání informace nastat; výstup (use, outcome) je výsledek procesu hledání smyslu. 

Posledním prvkem je most (bridge), který je prostředkem uzavření mezery mezi 

situací a výstupem [Wilson, 1999, s. 253].  

 

Obr. 8: Model Brendy Dervin [Příbramská, 2008, s. 12] 

Jak je patrné z modifikace modelu na obr. 9 je komunikace podle Brendy Dervin 

chápána jako přechod přes propast (gap-bridging) – ale nikoliv ve smyslu řešení 

problémů, ale jako součást lidské existence. Jakýkoliv pohyb v čase nebo prostoru 

znamená další přechod přes informační propast.  
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Obr. 9: Modifikace modelu Brendy Dervin [Wilson, 1999, s. 254] 

4.4. Model Carol Kuhlthau 

Model procesu vyhledávání informací (Information Search Process, Model ISP) 

vytvořila Carol Kuhlthau v roce 1983 na základě výzkumu skupin studentů středních 

škol. Jako ostatní teoretické přístupy prošel i tento model proměnami. První revize 

byla provedena v roce 1989 a model byl dále rozvíjen v případových studiích aţ do 

roku 2001. Ve svých studiích se Kuhlthau jako jedna z prvních zaměřila na výzkum 

emocí, které spolu s kognitivními a psychickými stavy proces hledání informací 

ovlivňují [Kuhlthau, 2005, s. 230-231].  

Její model je významný především kvůli důrazu, který je kladen na vztah mezi 

kognitivní, emoční a fyzickou sloţkou procesu vyhledávání informací. Během 

procesu prochází uţivatel různými situacemi, které mění jeho náladu, pocity 

a ovlivňují další průběh hledání. Myšlenky, pocity a akce, kterými v tomto procesu 

uţivatel prochází, seřadila do šesti stádií (fází): 

1.  Zahájení (Initiation) – uvědomování si nedostatku znalostí způsobuje 

nejistotu a obavy 

2. Výběr (Selection) – výběr obecného tématu či oblasti vede k částečnému 

odstranění nejistoty; v této fázi přichází mapování tématu a začíná další 

vyhledávání 

3. Zkoumání (Exploration) – vzrůstá zmatek a nejistota uţivatele, protoţe 

nalézá proměnlivé, a někdy i neslučitelné, informace  
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4. Formulace (Formulation) – vzniká ucelenější pohled na problematiku, 

nejistota se sniţuje 

5. Shromažďování, sběr (Collection) – fáze shromaţďování informací 

souvisejících s daným pohledem, nejistota je postupně nahrazena 

prohlubujícím se zájmem o daný problém 

6. Prezentace (Presentation) – hledání je ukončeno, problém je vyřešen a nové 

poznatky mohou být vyuţity ve vlastním studiu nebo prezentovány ostatním  

Asi nejzajímavějším zjištěním tohoto modelu bylo popsání nárůstu nejistoty během 

hledání poté, co si uţivatel začal problematiku mapovat. Tím byla vyvrácena zaţitá 

představa o hledání informací za účelem okamţitého sniţování nejistoty. I tak ovšem 

z teorie Carol Kuhlthau vyplývá, ţe i přes pocit nejistoty, který se během 

vyhledávání objeví, je pokračování v této činnosti jediným řešením k jeho úplnému 

odstranění.  

 

Obr. 10: Model Carol Kuhlthau [Kuhlthau, 2008] 

Vedle tohoto modelu pohlíţela na proces hledání jako na řadu rozhodnutí zaloţených 

na čtyřech kritériích: úkol (task), čas (time), zájem (interest) a dostupnost 

(availability). Díky těmto kritériím a otázkám s nimi spojeným (Co musím splnit? 

Kolik mám času? Co mi připadá zajímavé? Jaké informace můžu získat?) je moţné 
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lépe porozumět individuálním rozhodnutím během jednotlivých fází ISP [Kuhlthau, 

2005, s. 232].  

4.5. Obecný model informačního hledání profesionálů  

Obecný model informačního hledání profesionálů (General model of the information 

seeking of professionals) byl vytvořen v Kanadě v roce 1996 a jeho autory jsou 

Gloria J. Leckie, Karen E. Pettigrew a Christian Sylvain. Zájem o informační hledání 

profesionálů vyplýval mj. ze situace, kdy producenti komerčních databází vyvíjeli 

sluţby pro úzké skupiny uţivatelů, aniţ by rozuměli tomu, jak budou databáze 

zapojeny do kaţdodenního ţivota [Leckie, Pettigrew, Sylvain, 1996, s. 162]. Model 

znázorňuje způsob, jakým lidé v rámci své profese pracují s informacemi. Přestoţe 

sám o sobě stojí na výzkumu chování lidí ze tří odlišných oborů – inţenýři, 

zdravotníci a právníci – lze jej aplikovat v podstatě na jakoukoli profesi [Leckie, 

Pettigrew, Sylvain, 1996, s. 161]. Profese (povolání, profession) je v tomto kontextu 

uţíváno ve smyslu zaměstnání orientovaném na poskytování sluţeb vyţadující 

teoretické znalosti, neustálé sebevzdělávání a dodrţování určitých etických či jiných 

zásad. Model tvoří šest komponentů, vazby mezi nimi jsou znázorněny na obr. 11: 

1.  pracovní role (work roles) 

2. s ní související úkoly (associated tasks)  

3.  charakteristické informační potřeby (characteristic information needs) 

Další tři komponenty patří mezi faktory přímo ovlivňující hledání: 

4. povědomí (awareness) 

5. zdroje (sources) 

6. výsledky (outcomes) 
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Obr. 11: Model hledání informací profesionálů [Leckie, Pettigrew, Sylvain, 1996, 

s. 180] 

Počátečními faktory jsou podle autorů individuální charakteristiky (např. pozice 

v organizační struktuře, délka praxe, specializace apod.) a s nimi souvisejí specifické 

informační potřeby. Po zahájení hledání informací vstupují do procesu i jiné 

charakteristiky, které mají vliv na úspěch hledání. Jimi je mnoţina všech 

potencionálních dostupných zdrojů (sources of information) a povědomí jedince 

o nich a jejich vyuţití (awareness of information). Výsledkem je pak nějaký výstup, 

např. ve formě zprávy nebo reportu. Model bere v úvahu také širší kontext (např. 

ideologie konkrétní organizace), který má na práci významný vliv [Leckie, 2005, 

s. 161]. Od předešlých modelů se liší především v tom, ţe motivací ke hledání 

informací jsou výhradně potřeby související s výkonem povolání. 

4.6. Vliv profese v uvedených modelech 

Výše uvedené modely patří k obecným vyjádřením informačního chování a lze je 

tedy aplikovat na uţivatele bez ohledu na vykonávanou profesi. Některé z nich však 

více zohledňují vnější vlivy, mezi které se řadí také zaměstnání a pracovní role. Mezi 

tyto modely patří druhý model T. D. Wilsona a částečně také modely Brendy Dervin 
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a Carol Kuhlthau. Vlivem profese na informační chování se přímo zabývá model 

informačního hledání profesionálů.  

T. D. Wilson ve svém druhém modelu popsal vliv sociálních rolí na vznik informační 

potřeby i informační bariéry. U redaktorů se tento vliv projevuje v potřebě informací 

jazykovědných (pravopisu, gramatiky, stylistiky) nebo literárně-teoretických, které 

v osobním ţivotě nemusí vůbec vyuţívat. Potřeba získávat tyto znalosti vzniká 

teprve po zahájení redakční práce. Bariéry se mohou projevovat zejména 

v pracovních podmínkách (poskytnutí přístupu k internetu, elektronickým zdrojům) 

či v neznalosti oboru, kterému se redaktor musí začít nově věnovat a v němţ se 

neorientuje. 

V modelech Brendy Dervin a Carol Kuhlthau můţe být povolání jedním z faktorů 

podílejících se na vzniku informačního problému (B. Dervin) nebo ovlivňujících 

rozhodování během vyhledávání (C. Kuhlthau). Po zasazení činností během 

posuzování rukopisu do modelu B. Dervin by situací byla nabídka určitého rukopisu 

a výstupem přijetí nebo odmítnutí rukopisu. Mostem mezi těmito situacemi jsou 

externí posudky, názor samotného redaktora, získané údaje o autorovi nebo tématu. 

Získání těchto informací a jejich vyuţití souvisí s dosavadními znalostmi a 

zkušenostmi redaktora. C. Kuhlthau se ve svém modelu více zaměřila na emoční 

sloţku celého procesu. Přesto jsou jednotlivé fáze ovlivňovány kritérii, mezi něţ lze 

zařadit i pracovní úkoly. Ve výše uvedeném případě posuzování rukopisu by hledání 

vedoucí k získání informací o autorovi a textu bylo ovlivněno mírou zájmu o rukopis 

(poptávka z více nakladatelství a potřeba rychlého rozhodnutí, osobní vztah k 

autorovi), politikou nakladatelství (vhodnost textu do edičního profilu) a dostupností 

(text v neznámém jazyce, nutnost jej nejprve přeloţit). 

Přímo na informační chování profesionálů je zaměřen kanadský model Glorie Leckie 

a kol. Vedle pracovních úkolů vyplývajících přímo z podstaty profese zahrnuje i širší 

kontext, např. politiku organizace a zařazení v rámci organizační struktury. Aplikace 

tohoto modelu na činnosti nakladatelských redaktorů, popisem jednotlivých fází a 

jejich vzájemných vztahů byla v podstatě předmětem výzkumu této práce, jehoţ 

výsledky jsou shrnuty v kapitole Výzkum informačního chování redaktorů.  
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5. Profese redaktora a jeho pracovní náplň 

Jak uţ bylo řečeno v předchozích kapitolách, redaktor patří do kolektivu podílejícího 

se na procesu přípravy knihy. V současné době lze rozlišit dvě základní skupiny 

redaktorů, lišící se v určitých činnostech. U obou skupin je ovšem podstatou činnosti 

práce s textem. 

5.1. Redigování textu 

První skupina redaktorů se nepodílí na edičním profilu nakladatelství ani na ostatních 

aktivitách, věnují se výhradně práci na stylistické, věcné a pravopisné stránce 

zadaného textu. Tato skupina redaktorů velmi často pracuje pro různá nakladatelství 

externí formou, současně se mohou věnovat i autorské tvorbě, překladům nebo 

mohou být zaměstnanci určitého nakladatelství. V tomto případě pak vykonávají i 

činnosti spadající do druhé skupiny.  

Při redigování textu jsou důleţité teoretické i praktické znalosti češtiny (pokud se 

jedná o překlad, také příslušného cizího jazyka), a to všech aspektů – gramatiky, 

pravopisu, stylistiky, spisovné i nespisovné podoby jazyka apod. [Magincová, 2008, 

s. 18-19]. Změny do textu mohou být prováděny buď pomocí funkce Sledování změn 

v textovém editoru MS Word, nebo pomocí zavedených korektorských značek 

(pokud je rukopis v tištěné formě a změny se zanášejí takzvaně do papíru). Kaţdý 

redaktor upřednostňuje jiný způsob, záleţí také na domluvě s autorem nebo 

překladatelem. Avšak kaţdý redaktor by měl korektorské značky umět, protoţe se 

pouţívají také k označování změn v korektuře jiţ zlomeného textu. 

Podstata práce redaktora zabývajícího se redigováním a jeho informační potřeby byly 

dobře charakterizovány v jedné z reakcí na rozeslaný dotazník: 

„Nejpodstatnější činností redaktora pak je odstraňovat formulační nejasnosti, omyly 

v názvosloví […], toporné či jazykem cizího originálu pokřivené formulace, příliš doslovné 

překlady atp. Redaktor by také měl (je-li to technicky moţné) spolupracovat s autorem 

(překladatelem), vysvětlovat mu svoje zásahy, návrhy a pochybnosti. Při zpracování 

a korektuře rukopisu čerpá nakladatelský redaktor z celé škály dostupných zdrojů (vlastní 

knihovna referenční literatury, Národní knihovna, nejrůznější papírové i internetové 

encyklopedie), ale conditio sine qua non je co možná nejširší všeobecné vzdělání, 
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sečtělost, rozhled a jazykový cit, neboť jenom ty mu umožní nejen vědět, kam se 

kouknout, ale hlavně na co se vůbec má ptát. Bez těchto předpokladů se jakkoli seriózní 

"prameny" stávají jen hromadou nesouvztaţných nebo někdy i vzájemně si odporujících 

údajů.”
21

 

Řada redaktorů spadajících do této skupiny pochází z řad absolventů bohemistiky, 

případně jiných jazyků. Vysokoškolské vzdělání z jazykových oborů je však spíše 

výhodou neţ podmínkou. Za nejpodstatnější je povaţován jazykový cit, zkušenosti 

a schopnost dávat fakta do souvislostí [Magincová, 2008, s. 35]. Vedle toho musí mít 

stále na zřeteli záměr autora (či překladatele) a respektovat jej. Redaktor by měl 

z textu odstranit jazykové, věcné a obsahové chyby při zachování osobitého 

autorského stylu. Je vlastně modelovým čtenářem, který upozorní na drobné 

nedodělky [Magincová, 2008, s. 45-47]. Dobrý redaktor ovšem můţe významně 

vylepšit i nepovedený překlad. 

Tradice pečlivé redakční práce se u nás profilovala především od poloviny 20. století 

v důsledku zavedení represivní cenzury v padesátých letech [Magincová, 2008, 

s. 45]. Cenzura se zaměřovala především na detaily, z tohoto důvodu byla redakční 

práce velmi svědomitá. Od redaktorů se vyţadovala zodpovědnost a vynalézavost 

v mnohem větší míře neţ je tomu dnes. V těchto podmínkách se zrodila i „elita“ 

českých redaktorů v nakladatelství Odeon
22

. Mezi redaktory byla řada významných 

překladatelů – Josef Škvorecký, Eva Kondrysová, Eva Slámová, Josef Forbelský 

nebo Anna Kareninová [Rubáš, 2012, s. 30-31], z nichţ někteří působili nebo stále 

působí i v jiných nakladatelstvích.  

5.2. Redaktor jako manažer 

Redaktoři, kteří pracují v rámci jednoho nakladatelství, se přímo podílejí na edičním 

profilu nakladatelství a zabývají se širším okruhem činností souvisejících se všemi 

fázemi přípravy knih. Jedná se zejména o vyhledávání a vytipovávání nových titulů, 

případně i témat, a jejich akvizice včetně související administrativy (dojednávání 

licenčních podmínek s autory, ilustrátory a dalšími spolupracovníky), zajištění 

                                                           
21

 Email napsala Eva Císařová, externí redaktorka nakladatelství BB/art, doručeno 9. 2. 2012. 
22

 Původně Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU), později SNKLU a od 
r. 1966 Odeon *Rubáš, 2012, s. 11+. 
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překladu a jazykové úpravy, spolupráci na grafické podobě. Rovněţ dohlíţí na 

dodrţování potřebných termínů, částečně se podílí na marketingové podpoře 

a zodpovídá za správnost všech doprovodných textů. V tiráţi se tato osoba skrývá 

pod funkcí odpovědného redaktora [Pistorius, 2011, s. 144]. Tento způsob práce je 

běţný i v  západní Evropě a USA. 

Akvizice nových titulů je jednou z nejdůleţitějších činností redaktora. Ve většině 

případů se ovšem nerozhoduje sám za sebe, ale posuzuje vhodnost konkrétního titulu 

z hlediska profilového zaměření nakladatelství. Součástí strategie nakladatelství bývá 

také tzv. trţní nika, určující pozici na kniţním trhu v rámci specifického ţánru nebo 

distribuce [Pistorius, 2011, s. 146-147]. Jasné zaměření nakladatelství usnadňuje 

nejen výběr vhodných knih z ohromného mnoţství rukopisů a zahraničních nabídek, 

ale také navazující marketing a distribuci titulů. Budování profilu je dlouholetým 

procesem, a i kdyţ ve většině případů není nakladatelská značka při konečném 

výběru (např. v knihkupectví) hlavním kritériem, podařilo se některým 

nakladatelstvím proniknout do povědomí veřejnosti [Woll, 2002, s. 49]. V českém 

prostředí patří mezi taková nakladatelství např. Albatros s výraznou produkcí 

literatury pro děti a mládeţ, Host zaměřující se na současné české autory nebo 

Academia navazující na tradici původního nakladatelství Československé Akademie 

věd. Specifickou pozici mají vydavatelství patřící pod vysoké školy (Karolinum, 

Vydavatelství VŠCHT, Oeconomia), která kromě odborných titulů a literatury faktu 

připravují také studijní texty a skripta. Výraznou úlohu při profilování nakladatele 

a upevnění povědomí o značce mezi čtenáři mají také vzhledem ke svým jednotným 

charakteristickým znakům ediční řady. 

Redaktor tedy nejprve musí vytipovat tituly, které zapadají do profilového zaměření 

nakladatelství. Teprve poté přichází další fáze posuzování, a to z hlediska jejich 

kvality, originality zpracování nebo tématu nebo jiného přínosu. Při rozhodování 

pomáhá i zadání lektorského posudku, v konečném důsledku vţdy rozhoduje 

redaktor, který vybraný titul navrhne buď na ediční radě, kterou tvoří zástupci 

z jednotlivých oddělení, nebo programovému řediteli/šéfredaktorovi. Právě při 

posuzování, zda daný titul vybrat nebo ne, se uplatní znalosti redaktora z daného 

oboru a jeho schopnost najít všechny potřebné údaje, které mu mohou v rozhodování 
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pomoci. Často nestačí přečíst si daný rukopis (a vzhledem k mnoţství to není ani 

fyzicky moţné), je potřeba dohledat ohlasy na předchozí autorovy knihy, v případě 

odborných publikací nebo literatury faktu ověřit, zda jde o aktuální téma a zda je 

autor textu důvěryhodný. Jinak bude posuzován titul známého a uznávaného 

odborníka, jinak prvotina začínajícího autora. Pokud má redaktor dobré zdroje 

a zkušenosti, můţe se mu podařit objevit i mezi začínajícími autory výjimečnou 

osobnost.  

Kritéria a postup práce při výběru se podobají kritériím výběru zpráv, popsaných 

v teorii gatekeepingu,
23

 konceptu pouţívaném v teorii médií. Tato teorie vychází ze 

skutečnosti, ţe novináři se ve své práci setkávají s ohromným mnoţstvím 

potencionálních zpráv, ale vyuţít mohou jen omezený počet. Událost musí 

vyhovovat různým kritériím, aby prošla pomyslnou branou a stala se zprávou, výběr 

usměrňují i vlivy působící přímo na osobu novináře [Trampota, 2006, s. 38-39]. 

Podobnost nakladatelského redaktora a novináře je v tom, ţe redaktor vybírá ze 

všech potencionálních titulů ty, které splňují kritéria, ať uţ individuální (zkušenosti, 

znalosti, preference) nebo organizační (vyhovující edičnímu profilu nakladatelství), 

a stává se gatekeeperem (vrátným), stejně jako kdyţ novinář rozhoduje, která událost 

se stane zprávou. Redaktoři tak mají vliv na nabídku v knihkupectvích, a posléze i 

knihovnách a jiných informačních institucích.  

Redaktor bývá zodpovědný i za finanční rozpočty jednotlivých titulů. Vydávání 

náročnější literatury, české i překladové, beletrie i odborné, je poměrně finančně 

nákladné a nakladatel vyšší investice pečlivě zvaţuje. Pro redaktora je výhodné mít 

přehled o moţných grantových podporách a dotacích, které poskytuje řada veřejných 

i soukromých organizací. Výše grantu se pohybuje v různých částkách podle pravidel 

poskytovatele, většinou okolo 50 % nákladů [Magincová, 2008, s. 16-17]. Publikační 

činnost v ČR podporuje vedle Ministerstva kultury ČR také Nadace Český literární 

fond, Goethe Institut, Institut français de Prague, Irský literární fond, Finský literární 

institut aj. Soupisy poskytovatelů dostupné na internetu – např. webové stránky 

Institutu umění – Divadelního ústavu www.culture.net nebo webové stránky 

                                                           
23

 Teorii gatekeepingu neboli hlídání brány vytvořil americký sociolog David White v 50. letech 
20. století při výzkumu výběru událostí do zpravodajství [Trampota, 2006, s. 38]. 

http://www.culture.net/
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zahraničních literárních fondů. Vedle překladových grantů organizují některá centra 

také na studijní pobyty autorů v zahraničí nebo podporují návštěvy zahraničních 

spisovatelů v ČR.  
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6. Výzkum informačního chování redaktorů 

Na základě teoretických znalostí informačního chování a souvisejících aspektů byl 

mezi redaktory českých nakladatelství proveden výzkum, jehoţ cílem bylo zjištění 

jejich informačních potřeb a vyuţívání informačních zdrojů se zaměřením na zdroje 

elektronické povahy. Dalším cílem bylo stanovit nejčastěji pouţívané metody 

vyhledávání. Výzkum byl vytvořen na základě metod kvalitativního výzkumu, 

protoţe záměrem bylo popsání vazeb mezi profesními úkoly redaktora a jeho 

kaţdodenním chováním v prostředí informačních zdrojů. Vedle zjišťování pomocí 

dotazníku byly zohledněny také osobní zkušenosti a neformální rozhovory 

s redaktory. 

6.1. Přípravná a realizační fáze 

Za metodu sběru dat byl zvolen dotazník, který byl formou emailové komunikace 

rozesílán vybraným redaktorům. Dotazník byl vypracován na základě stanovených 

cílů a s ohledem na výchozí hypotézy ve spolupráci s vedoucím diplomové práce. 

Předvýzkum byl proveden na šesti redaktorech, na základě výsledků a připomínek 

byl dotazník upraven do konečné podoby. Rozesílán byl na emailové adresy 

jednotlivých redaktorů, které byly k dispozici na oficiálních webových stránkách 

nakladatelství. Dotazník bylo moţné vyplnit dvojím způsobem – buď v textovém 

formátů *.doc MS Word (dotazník byl posílán v příloze emailu) nebo jako webový 

dotazník, vytvořený nástrojem Form v aplikaci Google Drive. Pro závěrečné 

statistické shrnutí výzkumu byla vyuţita moţnost sumarizace výsledků v Google 

Drive. Celé znění dotazníku je uvedeno v Příloze č. 1.  

V České republice není k dispozici oficiální statistika sledující počet redaktorů, na 

základě které by bylo moţné stanovit základní soubor a z něj pak určit soubor 

výběrový. Podle odhadů Svazu knihkupců a nakladatelů [Pistorius et al., 2012, s. 21] 

se počet pracovníků v nakladatelství pohybuje okolo 1 600 pracovních míst. V počtu 

jsou ovšem zahrnuty vedle redaktorů také zaměstnanci obchodních oddělení, 

administrativy, vedení, technických a grafických oddělení nebo marketingu. Pro 

výběr souboru byla tedy vyuţita dostupná statistika českých nakladatelství. Ačkoliv 

byl výzkum prováděn v průběhu roku 2012, poslední dostupnou byla statistika z roku 
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2010
24

. Z počtu 4 875 nakladatelů, kteří byli ke konci roku 2010 registrováni 

v Národní agentuře ISBN, bylo vybráno patnáct největších producentů knih podle 

počtu vydaných titulů za rok 2010 [Blaţek, cca 2011]. Mezi oslovenými byly 

redakce Euromedia Group, Grada, Moravská Bastei, Computer Press, Egmont ČR, 

Fragment, Václav Svojtka & Co, BB art, skupina Albatros media
25

, Mladá fronta, 

XYZ, Argo a další. K nim se postupně připojili ještě redaktoři z jiných nakladatelství 

(respondenti totiţ na základě osobních vazeb přeposílaly dotazník i dál
26

). Celkem 

bylo ve dvou fázích osloveno 60 redaktorů, resp. redakcí. První fáze rozesílání 

dotazníku proběhla v průběhu února 2012, kdy bylo rozesláno 27 dotazníků, z nichţ 

se vrátilo 10 vyplněných. Z druhé fáze, která proběhla v dubnu 2012, se vrátilo 20 

vyplněných dotazníků z celkového počtu 50 rozeslaných, mezi které patřila i skupina 

17 jiţ dotázaných, která v první fázi neodpověděla. Celkem přišlo tedy 30 

vyplněných dotazníků, coţ představuje přesně 50 %.  

6.2. Výchozí hypotézy 

Výchozí hypotézou, plynoucí z pracovní náplně redaktora, byl předpoklad, ţe 

redaktor pracuje s mnoha informačními zdroji, které mu slouţí především 

k vyhledání konkrétních údajů a k jejich ověřování. Nejčastěji vyuţívá zdroje volně 

dostupné a všeobecné, méně pak oborově zaměřené komerční databáze. Významnou 

pozici si udrţují zdroje neformální povahy, především udrţování osobních kontaktů 

s ostatními redaktory, autory, překladateli a literárními agenty. Důleţitou vlastností 

zdroje je jeho rychlá dostupnost a jednoduché pouţití při vyhledávání.  

Na rozdíl od předchozích hypotéz, které výzkum potvrdil, se ukázalo, ţe redaktoři 

pracují raději s elektronickými neţ s tištěnými zdroji informací. Výsledky výzkumu 

také poukázaly na fakt, ţe ačkoliv redaktoři denně pracují s odlišnými zdroji, nepatří 

k jejich pokročilým uţivatelům. Chybí jim především pokročilé znalosti různých 

metod vyhledávání a zadávání dotazů v odlišných systémech. V této oblasti je 

největší prostor pro další vzdělávání.  

                                                           
24

 Zpráva o českém kniţním trhu 2011/2012 byla publikována aţ v listopadu 2012.  
25

 V roce 2011 a 2012 se součástí vydavatelství Albatros stal Computer Press a XYZ. 
26

 Metoda „sněhové koule“ [Hendl, Jan, 2008, s. 150]. 
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6.3. Informační potřeby 

Na informační potřeby redaktorů a jejich uspokojování má vliv zejména charakter 

jejich práce. Pro redigování konkrétního textu jsou potřebné především praktické 

informace týkající se gramatiky, pravopisu, stylistiky a ostatních aspektů češtiny, 

v případě ověřování faktických údajů jsou uţitečné encyklopedie a slovníky. Pokud 

se redaktor přímo podílí na produkci nakladatelství, potřebuje aktuální informace 

o současných trendech – „co se vydává jinde“ (např. trend skandinávské krimi). Mezi 

další výrazné faktory patří zejména redaktorovy zkušenosti a schopnosti nejen 

s redakční prací, ale také s vyuţíváním různých informačních zdrojů. Povědomí 

o různorodých zdrojích informací a jejich vyuţívání usnadní začínajícímu 

redaktorovi vstup do této na informace náročné profese.  

V rámci výzkumu na téma diplomové práce byly zjišťovány konkrétní informační 

potřeby nakladatelských redaktorů. Jedna z otázek byla směřována k jejich potřebě 

dalšího vzdělávání v oborech, kterým se ve své práci věnují. Otázka byla otevřená 

a respondenti měli uvést způsoby, jakými se vzdělávají. Opětovaně v odpovědích 

uváděli různé varianty samostatného studia, např. čtení odborných časopisů a knih, 

návštěvy školení a odborných seminářů. Jednou z nejčastěji uváděných byla potřeba 

jazykového vzdělání, ať uţ cizích jazyků nebo nutnost zlepšování znalostí češtiny. 

Příčinou vzniku této potřeby je několik faktorů. Běţně jsou ve styku se zahraničními 

autory a literárními agenturami, navštěvují zahraniční veletrhy a posuzují řadu 

cizojazyčných rukopisů. Řada redaktorů je zároveň překladateli nebo se věnují 

redigování českých rukopisů či překladů z jiných jazyků, coţ vyţaduje trvalé 

studium vybraných jazyků. 

Další otázka směřovala ke zjištění, které informace povaţují respondenti vzhledem 

ke své práci za nejpodstatnější. Z nabídnutých moţností mohli označit více 

vyhovujících odpovědí. Předchozí tvrzení o jazykové vybavenosti bylo potvrzeno i 

v této části – 73 % respondentů zařadilo mezi důleţité informace o nových nebo 

připravovaných titulech v zahraničí. Druhá nejčastěji označená odpověď se týkala 

informací o nových nebo připravovaných titulech v České republice, uvedlo ji 57 % 

dotázaných. Ostatní moţnosti týkající se informací o trendech v určité oblasti (např. 

historie nebo přírodní vědy), dění v kniţním průmyslu v ČR i zahraničí a praktické 
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informace týkající se např. jazykových pravidel získaly stejný podíl, konkrétně 14 %. 

Nejméně byla uváděna odpověď týkající se kulturně-politického a ekonomického 

dění, tato odpověď se objevila pouze v 10 % případů.  

Stejně důleţité jako praktické informace nebo informace o nakladatelském sektoru 

v ČR i zahraničí povaţuje stejný počet respondentů za podstatné informace 

z konkrétních oborů, kterými se zabývají (shodně 14 %), coţ se týká především 

odborné literatury nebo literatury faktu. Kromě oborových tištěných i elektronických 

médií to jsou zákony, vyhlášky, koncepce nebo rámcové programy vydávané orgány 

státní správy, které významně ovlivňují vývoj daných oblastí.  

Uvedené výsledky potvrzují, ţe redaktor by měl mít širší záběr znalostí, které ovšem 

nemusejí zabíhat do podrobností. Není potřeba, aby při výběru publikací znal do 

detailů matematické teorie nebo historické události, to je úkolem spisovatelů, vědců 

a teoretiků. Ale měl by mít znalosti na takové úrovni, aby byl schopen vybrat a získat 

titul, který bude přínosem pro nakladatelství i samotného čtenáře.  

6.4. Zdroje informací 

Náročná profese redaktora vyţaduje kaţdodenní pouţívání rozdílných informačních 

zdrojů, a to formální i neformální povahy. Přes odlišnosti v pracovní náplni či 

zaměření se informační zdroje u redaktorů shodují. Rozdíly by bylo moţné nalézt 

pouze ve frekvenci jejich pouţívání.    

Mezi mnoţinou všech vyuţívaných pramenů informací je velký podíl vyuţívání 

zdrojů neformální povahy, coţ vyplývá i z výsledků výzkumu. Výrazná většina 

respondentů (80 %) uvedla, ţe informace ke své práci získává při osobních 

kontaktech s literárními agenty, autory, překladateli a redaktory z jiných 

nakladatelství. Podkladem pro schůzky s agenty a informace o současných titulech 

jsou také katalogy a newslettery, které označilo za důleţité zdroje také 80 % 

dotázaných. Významné zdroje představují také média (67 %), včetně těch sociálních 

(20 %), knihy (47 %) a odborné databáze (20 %). K orientaci na českém kniţním 

trhu slouţí redaktorům zejména kniţní e-shopy (např. Kosmas), ediční plány, 

nabídka v knihkupectvích a zprávy z médií.  
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Základ příruční knihovny redaktora, který se zabývá redigováním textů, by měly 

tvořit tyto tituly: Slovník spisovného jazyka českého, Pravidla českého pravopisu, 

Akademický slovník cizích slov, Příruční mluvnice češtiny, Slovník české frazeologie 

a idiomatiky, Slovník nespisovné češtiny a jiné příručky a slovníky věnující se 

různým aspektům češtiny. Dále jsou to všeobecné encyklopedie, např. Brittanica, 

encyklopedie umění, náboţenství, historie apod. Podle svého zaměření pouţívá 

redaktor i specializované encyklopedie a jazykové slovníky [Magincová, 2008, s. 35-

36]. Příručky i slovníky by v ideálním případě měly být k dispozici 

v aktualizovaných vydáních, coţ by ovšem pro redaktory bylo značně prostorově 

i finančně nákladné. 

Vedle vyuţívání příručních fondů veřejných knihoven jsou mezi redaktory oblíbené 

elektronické zdroje, jeţ mohou některé z uvedených titulů nahradit. Mezi 

nejpouţívanější elektronické zdroje patří katalogy českých i zahraničních knihoven 

(Národní knihovna ČR, Městská knihovna Praha, katalog Kongresové knihovny), 

internetové jazykové příručky (např. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk 

český Akademie věd ČR) a databáze (např. Český národní korpus) a encyklopedie 

(pro základní orientaci je oblíbenou volbou anglická verze Wikipedie) a biografické 

slovníky. Kromě vyhledávače Google, přes nějţ vyhledává na internetu 90 % 

respondentů, jsou často vyuţívanými zdroji také ostatní platformy, zejména Google 

Books a Scholar Google.  

Výše uvedené informační prameny pouţívají obě skupiny redaktorů. Ti, kteří se 

zabývají výběrem titulů k vydání a jejich pracovní činnost vyţaduje přehled o dění 

v mnoha různých oborech, ovšem potřebují i další zdroje, které jim poskytnou 

aktuální informace. K nim patří české i zahraniční zpravodajské servery a online 

verze tištěných deníků, časopisů, rozhlasové a televizní pořady, zejména jejich 

kulturní a recenzní rubriky, v dotazníku byly nejčastěji zmiňovány servery idnes.cz, 

aktuálně.cz, ihned.cz, Guardian, New York Times. Důleţitým pramenem jsou 

zahraniční oborové časopisy Publishers Weekly nebo Bookseller, webové stránky 

zahraničních nakladatelů a kulturních center. 

O současném dění na českém kniţním trhu nejlépe informují vedle médií také 

specializované kniţní časopisy, týdeníky a internetové servery. Literárních serverů 
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a blogů je u nás mnoho; nejznámějšími jsou iliteratura.cz, Portál české literatury 

czechlit.cz, oblíbený je také web citarny.cz. Osobní blogy redaktoři přímo 

v dotazníku neuvedli, z neformálních rozhovorů však vyplynulo, ţe vybrané blogy 

sledují. Nezastupitelnou roli mají také specializované časopisy o knihách a kniţním 

trhu. Vycházejí v různé periodicitě, patří mezi ně Knižní novinky (čtrnáctideník, 

vychází od r. 2002), Knihy (týdeník, od r. 1991, má také internetovou podobu 

portalknihy.cz) a Krevue (měsíčník, od r. 1998). Tyto časopisy bývají k dispozici ve 

většině knihkupectví, stejně jako ediční plány a propagační tiskoviny nakladatelů. 

Jejich dobrá dostupnost je řadí mezi nejvyuţívanější zdroje – 70 % dotázaných 

uvedlo, ţe informace o českých novinkách čerpá právě z médií, knihkupectví 

a edičních plánů. Přestoţe mohou tyto časopisy působit jako reklamní letáky, jsou 

velmi dobrým zdrojem pro srovnání společných a odlišných rysů mezi českými 

nakladateli ve výběru témat a ţánrů i v grafické úpravě. Vedle kamenných 

knihkupectví přináší řadu aktuálních údajů také kniţní e-shopy, např. Kosmas, 

Kniha.cz, Bux.cz, které představují vedle nových knih také seznamy bestsellerů, 

připravovaných titulů; 60 % respondentů je k orientaci na českém kniţním trhu 

vyuţívá. U jednotlivých titulů bývá také moţnost čtenářského ohodnocení 

a komentářů, coţ poskytuje redaktorům zpětnou vazbu. Stejně jako v případě recenzí 

je potřeba i čtenářské ohlasy (pozitivní i negativní) brát s určitým nadhledem.  

Méně oblíbené jsou databáze a bibliografie titulů vydávaných v ČR. Nejvíce 

vyuţívanou je Česká národní bibliografie (ČNB), kterou spravuje Národní knihovna 

ČR na základě povinných výtisků. Hlavní funkce národní bibliografie je archivace 

dokumentů vydaných na daném území, je dostupná zdarma na internetu a obsahuje 

nejen knihy, ale i různé druhy dokumentů, zahrnuje také záznamy elektronických 

zdrojů od roku 1996 [Národní knihovna, 2009]. Druhou bibliografickou databází, 

která slouţí k oznamování nově vydaných titulů, je Databáze vydaných titulů – 

České knihy
27

 (zkráceně České knihy, příp. DVT), kterou spravuje Svaz českých 

knihkupců a nakladatelů. Týká se ovšem pouze titulů, kterým bylo přiděleno číslo 

ISBN, účast v této databázi není povinná a vkládání záznamů je bezplatné. Na rozdíl 

od ČNB vkládají záznamy do databáze České knihy přímo nakladatelé. 

                                                           
27

 Dostupná na webových stránkách www.ceskeknihy.cz. 
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Obr. 12: Záznam knihy v databázi České knihy  

Vedle databáze jiţ vydaných titulů provozuje Svaz knihkupců také databázi 

připravovaných titulů
 
České knihy – databáze chystaných titulů. Z výzkumu ovšem 

vyplynulo, ţe tyto databáze nejsou mezi redaktory příliš vyuţívané (mezi odpověďmi 

byla uvedena pouze v jednom případě). Důvodem menšího zájmu o uvedené 

databáze ze strany nakladatelských redaktorů můţe být jejich menší aktuálnost oproti 

předchozím zdrojům. Přestoţe je ČNB doplňována průběţně, záznamy se v ní 

objevují s určitým zpoţděním.
28

 Nakladatelé se ale primárně zajímají o to, aby 

aktuální informace byly nejdříve u potencionálního čtenáře, tedy u distributorů 

a knihkupců. E-shopy, knihkupectví i oborové časopisy tak nabízejí mnohem 

aktuálnější informace o titulech, mnohdy ještě dříve, neţ je kniha k dostání. Na 

druhou stranu je potřeba zdůraznit, ţe ČNB je vyuţívána pro zpětné dohledání údajů 

u konkrétních dokumentů.  

Při posuzování titulů z hlediska jejich potencionální úspěšnosti mají význam i ohlasy 

čtenářů. V případě zahraničních knih jsou dobrým zdrojem čtenářské recenze na 

Amazonu (včetně britské, francouzské, německé aj. verze) nebo Goodreads.com. 

Podobné projekty se objevují i v České republice, vedle řady kniţních a literárních 

blogů a čtenářských recenzí na e-shopech jsou to i různé sociální sítě zaměřené na 

                                                           
28

 V ČR vychází ročně kolem 16 tis. titulů [Pistorius et al., 2012], často v sezonních vlnách, 

vkládání záznamů souběţně s termínem vydání by tedy vyţadovalo uţší spolupráci mezi 

Národní knihovnou a nakladateli.  
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knihy, např. projekt Bookfan, který je velmi podobný webu Goodreads.com. Nelze 

opomenout ani ohlasy na profilech nakladatelů na sociálních médiích typu Facebook 

a Twitter, které jsou ovšem vyuţívány zejména pro marketingovou podporu a public 

relations.  

Dlouhodobým nedostatkem českého kniţního trhu je absence nezávislých statistik 

prodejnosti titulů. Svaz českých knihkupců a nakladatelů publikuje na svých 

stránkách kaţdý týden ţebříčky papírových i elektronických bestsellerů
29

 na základě 

hlasování knihkupců. Hlasování je dobrovolné, v současné době je v systému 

zaregistrováno zhruba 148 knihkupectví z celé ČR [Olšanská a Pistorius, 2012]. 

Měsíční hlášení prodejnosti e-knih je sestavováno na základě spolupráce s prodejci e-

knih kosmas.cz, palmknihy.cz a eReading.cz. Vedle těchto údajů sestavují vlastní 

pořadí nejprodávanějších titulů i jednotlivé e-shopy. Vzhledem k metodě sběru dat je 

třeba brát ţebříčky s rezervou, i přesto jsou ale dobrým ukazatelem o současné 

situaci kniţního trhu. Přestoţe umístění knihy na ţebříčku je určitým důkazem její 

úspěšnosti mezi čtenáři, není to natolik prestiţní záleţitost jako v případě 

zahraničních bestsellerů, jejichţ přehledy pravidelně sestavuje např. The New York 

Times.  

Zdá se, ţe k získání všeobecného přehledu nebo ověřování faktografických údajů je 

k dispozici dostatečný počet bezplatných zdrojů. I kdyţ lze předpokládat, ţe 

redaktoři jsou zároveň i registrovanými čtenáři jedné nebo více knihoven, jeţ v rámci 

registrace poskytují přístup do odborných komerčních databází, redaktoři je ve své 

práci téměř nevyuţívají. Nikdo z respondentů neuvedl, ţe by pravidelně vyuţíval 

komerční databáze, přestoţe jsou přístupné bezplatně v rámci registrace v informační 

instituci (např. Národní knihovna ČR, vysokoškolské knihovny). Konkrétní důvody, 

proč redaktoři komerční databáze nevyuţívají, zjištěny nebyly. Je ale moţné, ţe jim 

chybí povědomí o těchto zdrojích nebo neznají metody práce s nimi.  

6.5. Chování při vyhledávání informací 

V dotazníku byla také poloţena otázka, zda by redaktoři uměli popsat svůj způsob 

vyhledávání v elektronických zdrojích v několika stručných bodech. Odpovědi byly 

                                                           
29

 Žebříček elektronických titulů byl spuštěn v létě 2012. 
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velmi různorodé, od velmi stručných aţ po obsáhlejší popis volby zdrojů a různých 

variant vyhledávání. Z povahy často potřebných obecnějších informací a jejich 

ověřování je způsob vyhledávání co nejrychlejší. Při přímé interakci s informačními 

zdroji volí respondenti způsob vyhledávání pomocí klíčových slov nebo slovních 

spojení. Někteří popsali své vyhledávání jako metodu „pokusu a omylu“.  

Ze současných internetových vyhledávačů volí většina oslovených redaktorů Google 

(90 % dotázaných), zbývajících 10 % vyuţívá vyhledávací rozhraní českého portálu 

Seznam.  

Redaktoři nejsou informačními profesionály v tom smyslu, ţe by ovládali různé 

metody vyhledávání. Při zadávání dotazů nevyuţívají kritéria a omezení, která 

systém nabízí, kromě booleovských operátorů AND, OR, NOT jsou to také omezení 

jazyková či geografická. Přestoţe vyhledávače vč. Googlu nabízejí moţnost 

upřesnění dotazu formou rozšířeného vyhledávání, volí oslovená skupina redaktorů 

v první řadě rozhraní pro jednoduché vyhledávání. Vzhledem k tomu, ţe denně 

potřebují ke své práci řadu informací, je pro tuto skupinu důleţitý také čas, tedy aby 

informaci nalezli co nejrychleji. V dotazníku někteří respondenti zmiňovali, ţe někdy 

pro ně bývá hledání sloţité a zdlouhavé, přesto necítí potřebu se v této oblasti 

vzdělávat a zlepšovat své dovednosti. Lze však předpokládat, ţe zlepšení práce 

s informačními zdroji by redaktorům přineslo významnou úsporu času.  

6.6. Shrnutí a doporučení 

Mezi respondenty převaţovaly v 67 % ţeny. Nejvíce jich spadalo do věkové skupiny 

41-50 let, do níţ se zařadilo 37% dotázaných, ve 30 % byli zastoupeni lidé ve věku 

od 31-40 let, pět redaktorů bylo ve věku do 30 let a jednomu bylo více jak 60 let 

(3 %). 93 % respondentů má vysokoškolské vzdělání, pokud bylo uvedeno i oborové 

zaměření, převaţovaly humanitní obory.  

Zastoupeni byli redaktoři se zaměřením na beletrii, populárně naučnou a odbornou 

literaturu, literaturu faktu a knihy pro děti a mládeţ. Průměrně se této profesi věnují 

13 let, od 1,5 roku do 34 let. Redaktoři zůstávají své profesi věrní, pracují pro více 
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nakladatelství zároveň jako externisté, mezi respondenty však převaţovali ti 

zaměstnaní v jedné společnosti.  

Výsledky jednoznačně potvrzují, ţe pro redaktory jsou nejpodstatnější aktuální 

informace plynoucí z potřeby udrţování všeobecného přehledu. Pracují tedy 

s takovými zdroji, které jsou povaţovány za důvěryhodné/ověřené a zároveň jsou 

nejsnáze dostupné – tedy zprávy z internetu, informace od distributorů, čtenářů, 

autorů nebo literárních agentů. Komerční databáze tedy téměř nevyuţívají, hledání 

v nich jim velmi často zabere více času, chybí jim totiţ informační dovednosti 

potřebné pro práci s nimi. 

Mohlo by se zdát, ţe překáţkou pro přístup k databázím jsou finanční náklady na 

jejich pořízení, není ovšem potřeba, aby si nakladatelé kupovali vlastní licence. 

Knihovny a jiné informační instituce nabízejí v rámci registrace přístup do těchto 

zdrojů, často také i přes vzdálený přístup. Mezi databáze aktuálně zpřístupňované 

Národní knihovnou, které by pro redaktory mohly být přínosné, patří Encyklopedie 

COTO.JE, nakladatelská databáze Global Books in Print, Literature Resource 

Center, VLB Online, The Writers Directory 2010 a další. Tyto instituce pro své 

uţivatele pořádají semináře a školení, během kterých jsou představeny různé metody 

vyhledávání v odlišných typech elektronických zdrojů. Referenční centrum Národní 

knihovny ČR organizuje školení, během kterého jsou představeny způsoby práce 

s Jednotnou informační bránou, vyhledávání na internetu, portálech a zdrojích 

Národní knihovny, k čemuţ patří i katalogy a licencované databáze. Zlepšení 

stávajících informačních dovedností a získání nových by mohlo vést k větší úspoře 

času, bez zvýšených finančních nákladů.  

V minulých letech proběhlo několik seminářů a odborných diskuzí na téma e-knih, 

které pořádaly jak odborné instituce, tak Svaz knihkupců a nakladatelů. Tematické 

semináře pro odbornou i širokou veřejnost pravidelně organizuje např. Národní 

technická knihovna. V listopadu 2012 připravila seminář na téma eBooks: efektivní 

zdroj pro výuku i výzkum, na němţ byly představeny současné trendy elektronického 

publikování. V roce 2011 proběhl v NTK rozsáhlý seminář na téma e-knih, který byl 

sice primárně určen pracovníkům knihoven a věnoval se zejména vyuţití e-knih 

v knihovnách, přesto byl přínosný i pro pracovníky z nakladatelství. V souvislosti se 
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změnami v nakladatelském prostředí by se do diskuze nad budoucností knih mezi 

čtenáři i knihovnami měli zapojit také samotní redaktoři. Přínosem by mohly být 

i semináře a školení zaměřené na produkci e-knih, vč. technických 

a autorskoprávních specifik, a určené přímo pracovníkům v nakladatelství.  
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Závěr 

Nakladatelství stojí na pomezí průmyslu, produkujícího určitý druh zboţí za účelem 

ekonomického prospěchu, a vzdělávací a kulturní instituce, která je nezbytnou 

součástí kulturní úrovně společnosti. I přes technologické změny, zejména 

v důsledku rozvoje internetu, databází a elektronických zdrojů informací, jsou knihy 

stále povaţovány za primární informační zdroj. Důkazem toho je i stále vysoký počet 

vydávaných knih. V České republice jich v roce 2011 bylo vydáno 16 017 [Pistorius 

et al., 2012, s. 5] a přestoţe je toto číslo o něco niţší neţ v předcházejících letech, 

stále dokazuje, ţe „knih se jen tak nezbavíme“
30

.  

Informační instituce, knihovny i ostatní producenti informačních zdrojů, mezi které 

patří i nakladatelství, prochází v posledních letech významnou proměnou svých 

funkcí, sluţeb i organizace. Na základě těchto změn se objevují i předpovědi 

moţného vývoje do budoucnosti. David Bawden shrnul ve svém příspěvku na 

konferenci INFORUM 2009 [Bawden, 2009] aktuální témata, která budoucí vývoj 

ovlivní. Celosvětová ekonomická situace, která je v poklesu jiţ několik let, nemusí 

mít na informační sluţby jen negativní dopady. Pozitivním důsledkem krize byl, 

např. v Británii, „návrat“ k informačním institucím, knihovnám a ke knihám vůbec. 

Druhým tématem je poţadavek digitální informace a rozšíření digitalizace 

dokumentů. Poslední trend přímo souvisí s informačními systémy, vyhledávači a 

online sluţbami. Nejvíce v posledním desetiletí ovlivnila způsob běţného 

vyhledávání informací na internetu firma Google, jejíţ jméno se stalo zároveň 

synonymem pro vyhledávání na internetu a dala také název nejmladší generaci 

(generace Googlu). Zdrojem faktografických údajů se zase staly wiki systémy, např. 

internetová encyklopedie Wikipedie, do kaţdodenního ţivota začaly pronikat i další 

fenomény sociálních sítí jako Facebook, Twitter nebo Youtube. Uvedené (a 

samozřejmě i další) sluţby mění nejen způsob informačního chování svých uţivatelů, 

ale také vlastní fungování informačních institucí.  

Ve stejném příspěvku David Bawden nastínil tři moţné směry, kterými se budoucí 

vývoj informačních institucí se můţe ubírat: 

                                                           
30

 Název knihy Umberta Eca a Jean-Claude Carriéra, v níž diskutují nad proměnami postavení 
knihy ve společnosti *CARRIÉRE, 2010+. 
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 Informační sluţby mohou pokračovat ve stejných trendech jako v současnosti 

a význam jejich poskytovatelů můţe mírně vzrůstat. 

 Druhý směr přináší výraznou změnu v charakteru poskytovaných sluţeb, 

některé mohou úplně zmizet nebo být nahrazeny jinými. 

 Poslední scénář je nejradikálnější, kdy aktuální formy informačních sluţeb 

úplně vymizí a budou vystřídány „informační krajinou“ (information 

landscape)  

Podle mého názoru bude vývoj pokračovat podle prvních dvou směrů, ten třetí je 

otázkou vzdálenější budoucnosti.  

Nakladatelé a s nimi i redaktoři se technickému vývoji a s ním souvisejícím změnám 

v chování zákazníků-čtenářů budou muset přizpůsobovat a hledat nové podoby své 

činnosti. Přelomovým okamţikem bylo rozšíření e-knih. V té chvíli se zvedla 

bouřlivá vlna obav nakladatelů o vlastní existenci. Za příklad byla dávána situace ve 

filmovém a hudebním průmyslu poté, co bylo moţné hudbu a filmy stahovat na 

internetu. Zapomíná se na fakt, ţe jiţ předtím byly na internetu dostupné přepsané, 

naskenované nebo jinak digitalizované knihy, a to i legálně (např. projekt 

Gutenberg). Jak uţ bylo řečeno, elektronické publikování přináší především změnu 

formy, a nikoliv obsahu knihy. Předpovědi, ţe papírové knihy budou zcela nahrazeny 

elektronickými čtečkami, se však v blízké budoucnosti zřejmě nepotvrdí. Uţ jen 

z toho důvodu, ţe tištěná kniha existuje v téměř identické podobě jiţ více jak 2 000 

let. Papírové i elektronické knihy budou vydávány paralelně, je ovšem moţné, ţe 

některé ţánry budou postupem času dostupné výhradně nebo téměř výhradně 

v elektronické podobě. 

Existují dva zcela odlišné názory na to, který z ţánrů to bude. Jedna skupina zastává 

názor, ţe jako e-knihy bude vycházet literatura „spotřební“ – zejména beletrie, 

romány, detektivky, které si čtenář jednou přečte a pak jednoduše ze čtečky vymaţe, 

a do domácích či pracovních knihoven si zařadí pouze ty tituly, k nimţ se bude 

vracet. Druhý pohled je zcela opačný, předpokládá totiţ, ţe v elektronickém formátu 

bude publikována odborná a vědecká literatura. Tento pohled podporuje zejména 
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snadná dostupnost e-knih – po jejím zakoupení je staţení do čtečky otázkou několika 

minut, takţe odborník či vědec má potřebnou literaturu k dispozici ihned. Podle 

mého názoru bude pokračovat současný trend elektronických i papírových verzí, i 

vzhledem k tomu, ţe celý postup redakční a redaktorské práce je aţ do chvíle, kdy 

text prochází typografickým návrhem a sazbou, stejný u obou zmíněných formátů. 

Příprava e-knih klade větší nároky především na technické redaktory a grafiky.  

Při pohledu na budoucí proměnu knihy a publikování nelze opomenout ani autorské 

právo a otázky spojené s copyrightem. Nejedná se jen o ochranu elektronické podoby 

samotného díla (a tedy i autora) před nelegálním kopírováním a šířením jeho díla 

pomocí technických prostředků, jedním z nejběţnějších systémů je v současné době 

DRM (digitální ochrana práv, digital rights management) a jeho dva typy – Social 

DRM a Adobe DRM. Změnou zcela jistě projde také samotné pojetí duševního 

vlastnictví a podoba národní i mezinárodní legislativy vztahující se k ochraně 

autorských práv a jejich vzájemné sblíţení. Přestoţe i český autorský zákon ve svém 

aktuálním znění řeší problematiku e-knih, připravuje Ministerstvo kultury ČR jeho 

novelizaci, jeţ by měla přispět k jednodušší a jasnější úpravě práv autora 

a podmínkám šíření díla vzhledem k novým formám publikování
31

. podle platného 

autorského zákona je šíření e-knih odlišné od publikování děl v tištěné podobě. 

V současné době probíhají diskuze nad změnami v zákoně, které navrhly především 

organizace, jichţ se změny budou bezprostředně týkat (DILIA, OSA aj.).  

Objevit se mohou rovněţ nové nástroje, které budou mít přímý vliv na práci 

redaktora. Těmi mohou být programy usnadňující jazykovou redakci, ovšem u 

specifických textů, např. beletrie nebo poezie, mohou být chyby přímo autorským 

záměrem, který je zatím schopen odhalit jen člověk. Rozvíjet se mohou informační 

zdroje, jeţ redaktoři pouţívají, ale myslím, ţe k výrazné změně přímo v jejich práci 

prozatím docházet nebude.  

Zcela jistě se bude měnit sloţení nakladatelského trhu. Spíše neţ k zániku 

jednotlivých nakladatelství bude docházet k jejich spojování do větších firem. Letos 

v říjnu bylo oznámeno spojení nakladatelství Random House a Penguin, která patří 
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 Podle platného zákona je šíření e-knih odlišné od publikování děl v tištěné podobě (§ 18 
Sdělování veřejnosti). 
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v celosvětovém měřítku k největším. Oficiálním důvodem fúze byla snaha vytvořit 

lepší moţnosti na trhu s elektronickými knihami. U nás se tento trend jiţ začal také 

projevovat, např. skupinu Albatros Media, původní nakladatelství Albatros, dnes 

tvoří devět nakladatelství. Tento trend pokračovat vytvářením mezinárodních firem, 

coţ můţe pozitivně ovlivnit menší kniţní trhy i v rozvojových zemích. Je ovšem 

moţné, ţe budou vznikat i zcela nové typy nakladatelství, která se budou zabývat 

vydávání např. výhradně e-knih či jiných způsobů publikování, které se dosud 

neobjevily.  

Je zřejmé, ţe vývoj nových forem publikování bude mít dopady na ekonomické, 

sociální i kulturní oblasti ţivota. Kromě výše uvedených jsou pozorovány změny 

čtenářských zvyklostí, mění se způsoby získávání knih a práce s informačními zdroji. 

Byly zde nastíněny předpovědi budoucnosti knihy, nakladatelů a informačních 

institucí, které jsou ovšem zaloţeny na soudobém stavu. Proto si myslím, ţe je 

důleţité soustředit se především na současnou situaci a přizpůsobovat se změnám 

tak, jak budou přicházet.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Plné znění dotazníku 

U otevřených otázek jsou uvedeny vybrané příklady odpovědí. 

 

A. Informační potřeby 

1) Odkud získáváte informace ke své práci? Můžete označit více možností. 

 

2) Jaké informace považujete vzhledem ke své práci za nejpodstatnější? Můžete 

označit více možností. 
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3) Které z uvedených zdrojů využíváte pro orientaci na českém knižním trhu? 

Můžete označit více možností. 

 

4) Máte potřebu dalšího vzdělávání v oboru/oborech, kterými se jako redaktor 

zabýváte? Popište stručně v několika větách způsob, jakým se vzděláváte. 

Školení pořádaná Ústavem pro jazyk český; jazykově; čtu a píšu; knihy, internet; četba 

dětských knih i sekundární literatury o knihách pro děti; marketing, PR; jazykové kurzy; 

 

B. Informační chování 

1) Máte v práci přístup na internet? Myslíte si, že je k Vaší práci nezbytný? 
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2) Pracuje se Vám lépe s tištěnými, nebo elektronickými zdroji? 

 

3) U elektronických zdrojů oceňujete: 

 

4) Používáte nějaký komerční zdroj informací (např. databanky zpravodajských 

agentur). Pokud ano, vypište prosím názvy. 

Ne; ne, neosvědčilo se; ne pravidelně; 

5) Máte oblíbené informační zdroje, které jsou přístupné volně? Pokud ano, 

vypište prosím názvy. 

Novinky.cz, idnes.cz; newton, imdb; anglická verze wikipedia, biografické slovníky, Katalog 

Kongresové knihovny USA a Katalog NK ČR; Amazon.com, sckn.cz; recenzní rubriky 

Timesů, Guardianů a dalších mezinárodních tiskovin; iliteratura.cz; internetová jazyková 

příručka; internetové časopisy;  

6) Dokázali byste v několika bodech popsat Váš způsob vyhledávání informací 

v elektronických zdrojích? 

zadám slovo a metodou pokus-omyl hledám, dokud nenajdu; zadám hledaný pojem do 

vyhledávače, kdyţ nenajdu, co jsem hledal, zkusím jiné slovo nebo jiný jazyk, kdyţ nic 
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nenajdu, vyhledávání nechám; podle klíčových slov/autora/názvu; obvykle zadám heslo, 

které mě zajímá, a pak si vyberu zdroj informací, který povaţuji za důvěryhodný; standardní 

vyhledávání, podloţené nemístným optimismem;  

7) Který vyhledávač nebo portál využíváte nejčastěji? Vyberte prosím jednu 

možnost. 

 

 

C. Osobní část 

Body označené * jsou nepovinné. Jejich vyplnění ovšem velmi zpřesní konečné 

výsledky. 

1) Pohlaví 
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2) Věk 

 

3) Nakladatelství, kde v současné době pracujete. 

Mladá fronta; Albatros; Fragment s.r.o.; Argo; Albatros (Computer Press); Fortuna Libri; 

Euromedia Group; Grada; 

4) *Nejvyšší dosažené vzdělání: 

VŠ; SŠ, VŠE; VŠ FSV UK; VŠ humanitního směru; VŠ FF UK; 

5) *Tematické zaměření (beletrie, populárně-naučná, odborná, pro děti a mládež, 

popř. jiná). Prosím o co nejkonkrétnější odpověď. 

VIP pouze čeští autoři; beletrie, populárně naučná; beletrie; odborná; děti a mládeţ; beletrie 

a literatura pro děti a mládeţ; beletrie pro dospělé a young adults; dobrodruţství, napětí, 

thrillery; populárně naučná;  

6) Jak dlouho se věnujete práci redaktora?  

18 let; 20 let; 1,5 roku; 15 let; 3 roky; 13 let; 10 let; 7. rok; 34 let; 20 let; 22 let, 3 roky; celý 

ţivot; 

7) Stručně popište svou pracovní náplň. 

 Jako redaktorka a manaţerka českých autorských práv je mou prací oslovovat 

osobnosti z našeho kulturního, společenského, politického a sportovního ţivota a vstoupit 

s nimi do jednání, zda by neměli zájem vydat ve spolupráci s naším nakladatelstvím, které 

zastupuji, nějakou knihu. Pokud se domluvíme na spolupráci, na této knize pracuji s autorem 

a případně výtvarníkem či fotografem také jako odpovědná redaktorka. 

 Knihy připravuji od výběru titulu aţ k realizaci. 

 Hodnocení titulů k vydání, redakce, korektura, překlad, administrativa. 

 standardní redakční práce (od vyhledávání titulů přes zadávání překladů atd. aţ po 

vlastní redakci zejména překladových titulů) 
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Příloha č. 2 

Bibliografie závěrečných kvalifikačních prací na téma informační chování 

obhájených v letech 2007-2012 na Univerzitě Karlově Praha a Masarykově 

univerzitě Brno  

Bakalářské práce 

BENEŠOVÁ, Romana. Vliv informačních technologií na formování sociálních distancí: 

počítačová gramotnost dětí. Praha, 2008. 73 s. Bakalářská práce. Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

DVOŘÁKOVÁ, Alexandra. Informační chování uţivatelů při práci s on-line katalogem 

Clavius. Brno, 2010. 53 s. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 

Ústav české literatury a knihovnictví.  

FIALOVÁ, Zuzana. Informační potřeby studentů uměleckých škol se zaměřením 

na dramatické a hudební umění. Praha, 2009. 56 s. Bakalářská práce. Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

HAMETOVÁ, Michaela. Informační potřeby vědeckých pracovníků v oblasti zemědělství 

a moţnosti jejich zajištění. Praha, 2010. 74 s., viii s. příl. Bakalářská práce. Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

KOPECKÁ, Miroslava. Informační potřeby studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha, 2009. 111 s. Bakalářská práce. 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

KVAPILOVÁ, Lenka. Informační chování seniorů. Brno, 2011. 49 s. Bakalářská práce. 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav českého jazyka a literatury.  

MANOVÁ, Monika. Zjišťování informačních potřeb studentů Fakulty jaderné a fyzikálně 

inţenýrské ČVUT a jejich zajištění. Praha, 2009. 69 s. Bakalářská práce. Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

OSTŘÍŽEK, Kristian. Závislost na médiích –  příčiny, projevy a moţnosti nápravy. Praha, 

2011. 71 s. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních 

studií a knihovnictví. 

SNÍŽKOVÁ, Martina. Vyhledávání informací. Brno, 2012. 68 s. Bakalářská práce. Filozofická 

fakulta Masarykovy univerzity, Ústav české literatury a knihovnictví. 
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SUDOVÁ, Miroslava. Specifika chování zákazníka – uţivatele knihovny. Praha, 2010. 68 s., 

5 s. příl. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií 

a knihovnictví. 

ŠIMKOVÁ, Gabriela. Průzkum uţivatelského chování: analýza preferencí uţivatelů studoven 

Moravské zemské knihovny v Brně. Brno, 2010. 76 s. Bakalářská práce. Filozofická fakulta 

Masarykovy univerzity, Ústav české literatury a knihovnictví. 

VÍCHOVÁ, Eva. Ţena v informační společnosti. Brno, 2008. 78 s. Bakalářská práce. 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav české literatury a knihovnictví. 

VOJÍŘOVÁ, Kateřina. Senioři a veřejné knihovny. Praha, 2007. 51 s., 11 s. příl. Bakalářská 

práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

UHRÍN, Tibor. Dopad informačního přetíţení na informační chování člověka. Brno, 2009. 

60 s. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Kabinet informačních 

studií a knihovnictví.  

Diplomové práce 

ANDRLOVÁ, Anna. Informační gramotnost ve zdravotnictví: se zaměřením na rozvoj 

informační gramotnosti pacientů. Praha, 2011. 144 s., [55] s. příl. Diplomová práce. 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

DRÁBKOVÁ, Kateřina. Informační potřeby, vnímání knihoven a informačních zdrojů ve 

společnosti (se zaměřením na akademické prostředí). Brno, 2007. 109 s. Diplomová práce. 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav české literatury a knihovnictví. 

PAZOURKOVÁ, Jana. Nabídka dalšího profesního vzdělávání a její dostupnost z pohledu 

dospělých. Brno, 2011. 151 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 

Ústav české literatury a knihovnictví. 

PEŠKOVÁ, Lenka. Efektivita rešeršní činnosti v odborných databázích s přihlédnutím k praxi 

na České zemědělské univerzitě v Praze. Brno, 2009. 175 s. Diplomová práce. Filozofická 

fakulta Masarykovy univerzity, Ústav české literatury a knihovnictví. 

SOKOL, Dominika. Information Behavior ofSstudents of Institutions of Higher Education in 

the United Arab Emirates. Praha, 2010. 109 s., [12] s. příl. Diplomová práce. Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 
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SVOBODOVÁ, Alena. Účelové modifikace informace v komunikačním procesu. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, 2010. 73 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

ŠEMBEROVÁ, Kristina. Moţnosti analýzy online sociálních sítí na příkladu výzkumu chování 

uţivatelů Facebooku v závislosti na jejich temperamentu. Praha, 2011. 115 s. Diplomová 

práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

ŠIMÍKOVÁ, Mariana. Informační chování mimořádně nadaných dětí v pregramotném období. 

Brno, 2012. 80 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Psychologický 

ústav. 

ŠTROUFOVÁ, Ivana. Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství. Praha, 2007. 

97 s., [16] s. příl. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních 

studií a knihovnictví. 

TŘÍSKOVÁ, Kamila. Informační ekologie jako projev informačního chování. Brno, 2009. 

101 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav české literatury 

a knihovnictví.  

Rigorózní a dizertační práce 

JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Teorie a praxe informačního chování lékařských profesionálů. 

Praha, 2008. 112 s. Dizertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav 

informačních studií a knihovnictví. 

LESENKOVÁ, Eva. Informační chování lékařských povolání ve vztahu k moderním 

knihovnicko-informačním sluţbám ve zdravotnictví. Praha, 2010. 142 s. Dizertační práce. 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

PŘÍBRAMSKÁ, Ivana, 2012. Informační systémy ve vysokém školství s důrazem na 

identifikaci uţivatelů, informačních potřeb a jejich uspokojování. Praha, 2012 Dizertační 

práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 

VYTLAČILOVÁ, Marcela. Informační potřeby a informační sluţby v prostředí mezinárodní 

advokátní kanceláře. Praha, 2007. 118 s. Rigorózní práce. Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví. 


