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Čtení dětem: tipy pro knihovníky, rodiče i děti

Radka Eismannová

Vzpomenete si na knížky, které jste četli jako děti? Vybavíte si třeba Pipi Dlouhou punčochu nebo knížku Mirka s Jirkou a cihlový kluk 

nebo Luisa a Lotka…? A jakou dětskou knížku byste si vybrali dnes, jaké knížky doporučit dětem? Ročně vychází v České republice 

kolem dvou tisíc knih určených dětským čtenářkám a čtenářům. Když se procházíte mezi regály v knihovně, hrají všemi barvami, 

jejich obálky lákají, užuž po nich sáhnout. Chcete je všechny najednou. Možným vodítkem při výběru pro dětské čtenáře od 

předškolního věku do deváté třídy tak může být projekt Čtení dětem (ctenidetem.knihovny.cz)[1]. Je propojený s centrálním 

portálem Knihovny.cz[2], který zajišťoval technickou realizaci webu.

Projekt iniciovala Městská knihovna v Praze. Z rozhovoru s Jitkou Řehákovou, vedoucí oddělení služeb dětem a mládeži Ústřední 

knihovny Městské knihovny v Praze, se dozvíme o záměru projektu, možnostech využití či spolupracujících organizacích.

Hned na úvod se vás zeptám, komu je portál ctenidetem.knihovny.cz určen?

Cílem je pomoci při výběru toho správného čtení pro holky i kluky tak, aby četli nejen kvalitní literaturu, ale hlavně aby je čtení bavilo. 

Seznam je tedy určen přímo pro děti, portál pak především pro knihovníky a učitele, ale i rodiče, kteří mohou dětem pomoci 

s výběrem současné kvalitní literatury pro děti, která je aktuálně na trhu.

Kdy a jak vznikl projekt Čtení dětem? 

Původně nápad na vytvoření centrální databáze vznikl loni ve spojitosti s komunikačním tématem pracovní skupiny Priority 6. Pro rok 

2020 bylo vybráno téma „knihovny jako nepostradatelná součást neformálního vzdělávání“. Seznamy vznikly na přelomu roku. Od 

března se začal pravidelně setkávat krizový štáb Městské knihovny v Praze, kde se řešily nejnutnější operativní věci, ale také jsme 

vymýšleli, jak ulehčit čtenářům toto zvláštní období, narodila se řada projektů, natočili jsme audioknihu Mami, típni to! [3] a vznikl také 

portál Čtení dětem.

Rozdělili jste děti podle věku do šesti skupin a sestavili jste seznamy po třiceti knížkách. Jaká kritéria jste využili?

Knihy jsme posuzovali pohledem kritérií: KVALITA – výběr podléhal pečlivému hodnocení lektorů, kteří vycházeli ze svých 

zkušeností z práce se čtenáři, zohledněny byly i úspěchy v anketách a udělené literární ceny; AKTUÁLNOST – do výběrů jsme zvolili 

tituly, jejichž datum vydání není starší než 2016, a to včetně reedic, publikace jsou stále dostupné na trhu, a knihovny je tak mohou 

do svých fondů dokoupit. Seznamy jsme pak utřídili podle kritéria PŘEHLEDNOSTI – každý seznam obsahuje maximálně třicet knih, 

v případě sérií se uvádí vždy první díl série, seznam pro 1. třídu obsahuje i tituly, které slouží pro učení čtení. Seznamy nesuplují 

doporučenou školní četbu – nejedná se o přehled klasické literatury pro děti, ale mohou posloužit učitelům jako tipy na doplnění 

seznamů, které ve škole dětem nabízejí. Snažili jsme se, aby byly rozmanité, aby si tam každý našel něco, co ho bude bavit.

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt Nejlepší knihy dětem,[4] v němž každoročně doporučují nové 

české knihy pro děti a mládež. Vy sama jste také členkou této komise. Můžeme vystopovat nějaké propojení mezi těmito aktivitami?

Ano, pracovali jsme i s tímto každoročně vydávaným kvalitním katalogem, který sestavují literární odborníci Jana Čeňková, Milena 

Šubrtová a Petr Matoušek.

Mluvíme v množném čísle, spolupracovali jste s kolegy z dalších institucí?

Seznamy byly vytvořeny odborníky na dětskou literaturu z oddělení literatury pro děti a mládež Městské knihovny v Praze s 

přihlédnutím k doporučujícím materiálům dalších českých knihoven (Knihovna města Ostravy, Knihovna města Hradce Králové a 

Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně) nebo třeba zmíněného výběru Nejlepší knihy dětem.

Prozradíte nám, která knížka ze seznamů je vašemu srdci nejbližší?

To je záludná otázka. Ze seznamu pro prvňáčky bych vybrala knížku Šedík a Bubi od Ester Staré, která vypráví hezký příběh o 

přátelství a nesobectví a díky speciálnímu typu písma usnadňuje čtení těm, kdo se potýkají s dyslexií. V seznamu pro 6.–7. třídu pak 

obrovskou knihu Bohové řecké mytologie, kterou napsala a bohatě ilustrovala Manuela Adreani. A působivý příběh pro starší děti, 

plný dobrodružství a napětí, o trochu zvláštní dvanáctileté Sophii, která na střechách hledá svou ztracenou maminku – Střechy 

Paříže od Katherin Rundellové. A tak bych mohla jmenovat další…



Využili jste také nějaké výzkumy o tom, co a jak děti čtou? 

Výzkumy sledujeme pravidelně, a hlavně se s dětmi setkáváme. Doporučení knih je také o naslouchání jejich zájmům. Ráda obrazně 

říkám „nebýt moc kroků za nimi...“

Je jistě také mnoho dětí, které nečtou vůbec. Měla byste nějaký tip, jak děti ke čtení přivést? Asi platí, že vlastní příklad je důležitý… 

Společné čtení s rodiči… Čtecí rituál každý den… 

Ano, bezpochyby toto jsou ty nejdůležitější faktory. Když dítě vidí, že si rodiče čtou, že je to běžná aktivita. Společné čtení, společné 

prožívání… Tak jak banálně tento tip zní, tak lehce jej lze převést do praxe. Vždyť dvacet, nebo i pět deset minut každý den není 

zdánlivě nic, ale za celý rok už je to pěkný příběh. Nevzdávat se a zkusit nabídnout knížku z oblasti, která dětského čtenáře baví. 

Když je to třeba i Minecraft, i přes takové knížky nebo komiksy či deskové hry se jistě dostanou k dalším... Pracovat s dětmi, vážit si 

jich, naslouchat a zajímat se o to, co je zajímá… Někdy i věci zdánlivě jasné a samozřejmé mohou být pro jiné zásadním objevem.

Předpokládáte, že se portál bude dále rozvíjet? 

Ano, to bychom rádi. Během přípravy portálu jsme definovali další výrazná témata a směry, kam můžeme projekt dále rozvíjet. 

Rodiče často vyhledávají knížky s tématem smrti, války či šikany, s odpověďmi na otázky s nimi spojené, aby je mohli probírat 

s dětmi na základě vyprávění příběhu. Dalším okruhem by mohly být knížky pro děti, které se potýkají s dyslexií. Chceme nabídnout 

například seznam s tipy na didaktické materiály na téma dětského čtenářství nebo seznam titulů pro čtenáře, kteří se učí číst tzv. 

genetickou metodou.

Kontakt na autorku: radka.eismannova@mlp.cz
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