*

České děti jako čtenáři 2013

* děti ve věku od 9 do 14 let

Co si děti o čtení knih myslí?

Jak často děti čtou knihy?

47 % čtení je zábavné
35 % čtení je důležité pro vzdělávání
27 % čtení knih je pro mě povinnost
26 % čtení potřebuje každý
23 % číst mě nutí hlavně rodiče
18 % čtení je spíše nuda

70 % dětí 30 % dětí

přečte alespoň jednu
knihu měsíčně

Dívky čtou více než chlapci

54 %

alespoň 1× týdně čte

71 %

chlapců  

Proč děti nečtou více?
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nepřečte měsíčně
žádnou knihu

dívek

vše, co chci vědět,
se dozvím na internetu
dnešní doba nabízí spoustu
zajímavějších věcí

Čemu se tedy děti nejčastěji věnují ve volném čase?
3–4× týdně

sledování televize

82 %

hraní doma nebo venku

74 %

internet – vyhledávání, surfování

62 %

hraní počítačových her

47 %

sledování filmů nebo videa na internetu/DVD

44 %

Facebook

43 %

hraní her na mobilním telefonu

41 %

čtení knih

34 %

čtení časopisů nebo novin

16 %

Co ovlivňuje dětské čtenářství?
„Začala jsem číst v první třídě, protože nám odmalička máma četla v postýlce
a tak jsem se těšila, až budu umět ty písmenka, takže jsem začala číst brzo.“

škola

Rodina

Škola

Veřejná knihovna

▶ děti rodičů – čtenářů mají ke knížkám
pozitivnější vztah
▶ děti rodičů – čtenářů čtou častěji
než děti rodičů – nečtenářů
▶ večerní předčítání pozitivně ovlivňuje
vztah dětí ke čtení (12 % dětí však
rodiče nikdy nečetli).
▶ vyšší vzdělání alespoň jednoho z rodičů
významně ovlivňuje vztah dětí k četbě

Čtyři nejčastější zdroje četby u dětí:
▶ povinná školní četba – 51 % (zhruba
1/3 dětí však nedostává od učitelů
žádný seznam doporučených knih)
▶d
 oporučení kamarádů, spolužáků – 50 %
▶ doporučení či dárek rodičů 43 %
▶ vlastní dětské objevování

▶ 50 % dětí navštěvuje knihovnu
(minimálně 1× až 2× za půl roku)
▶ 83 % dětských návštěvníků chodí
do knihovny rádo
▶ 90 % dětí ve svých knihovnách oceňuje
hodné knihovníky
▶ děti nejčastěji do knihovny přivádějí
rodiče (52 %) a škola (22 %)

Nejoblíbenější žánry

Setkání s tou „správnou“ knihou je jedním
z klíčových momentů pro vztah dětí ke knihám.

Chlapci preferují
dobrodružné knížky
a komiksy

Dívky preferují knížky
o přírodě a zvířatech
a pohádky a pověsti

dobrodružné

o přírodě
a zvířatech

pohádky
a pověsti

komiksy

Polovina dětí řadí čtení k zábavným
volnočasovým činnostem

Nejoblíbenější knihy

po knize ale častěji sáhnou, když se nudí
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Zdroj: Výzkum České děti jako čtenáři v roce 2013, MEDIARESEARCH,
děti ve věku 9–14 let, N = 1519 respondentů F2F a 39 dětí v rámci
Focus Group, Listopad 2013
www.mkcr.cz

I www.nkp.cz I www.mediaresearch.cz

„Já čtu knížky, jak se mi chce. Třeba o prázdninách
jsem se hodně nudil, tak jsem četl každý den, ale
třeba i 2 hodiny nebo tak zase no, když se hodně
nudím, když jedem někam autem, nebo tak,
tak si tu knížku vezmu a přečtu si ji.“

