Příloha č. 1: Text e-mailů s žádostí o vyplnění dotazníku
Book clubs for teenagers and adults in public libraries
Good morning,
my name is Simona Kubisová. I am a student of the Charles University in Prague and I am
studying Information studies and librarianship at faculty of Arts. Now I am writing my
Bachelor thesis and its topic is Book clubs for teenagers and adults in public libraries. I am
interested in your book club, what you talk about, who attends the club or if you have
something special that you offer for the participants. So, I would like to ask you to fill out my
questionnaire about your club on this link - https://goo.gl/forms/5IUHu4qi2TxVFJ5n2. It
takes just a few minutes and it would be really helpful for me.
Thank you for your time and have a nice day.
Simona Kubisová

Příloha č. 2: Dotazník uveřejněný na stránkách Google Forms
Book clubs for teenagers and adults in public libraries 20171
Hi, my name is Simona Kubisová. I am a student of the Charles University in Prague and I am
studying Information studies and librarianship at faculty of Arts. I would like to ask you to fill
out my questionnaire about your club for my Bachelor thesis: Book clubs for teenagers and
adults in public libraries. At the end of my questionnaire you can write any information about
your club that is important for you or maybe some special offers that you have for your
participants. Thank you.
*Required (Povinné otázky)
1. How many participants do you usually have? *
• Less than 10
• 10 - 20
• More than 20
2. Which gender is usually more represented at your meetings? *
• Male
• Female
• Both the same
3. What is the average age of your participants? *
• 15 - 25
• 26 - 35
• 36 - 45
• More than 45
4. How often do you meet? *
• Less than once a month
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Dotazník byl dostupný prostřednictvím uvedeného odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXA_RIJKC5q4vxFOWG30AobqY_yqJf0KFDj-kz_hcy9mTJQ/viewform?usp=sf_link

• Once a month
• More than once a month
5. How are your meetings organized? *
• We discuss the book or books we already read at home
• We are reading parts of the book together at our meeting
6. Who choose the books that you are talking about? *
• We (librarians, organizers…) choose it by ourselves
• We choose it together with participants at one of our meetings
• Both above
7. According to what criteria do you choose these books? *
• Abstracts and covers of the books
• Popularity of the book or its placing in books chart
• Placing of the book in national or international book awards lists
• Number of book loans in our library
• Combination of some above
8. Do you concentrate on books of specific genre? *
• Yes
• Rather yes
• No
9. If yes, please fill up the name of genre or genres. (zde mohli respondenti vypsat více
možností)
…
10. Here you can write any important information about your club or something special
that your club offers for the participants.
…
Your response has been recorded.

Příloha č. 3: Přepis strukturovaných rozhovorů se členy
čtenářského klubu FRESH books
Rozhovor 1 – Účastnice 1
Rozhovor byl realizován 27. června 2018
Jak dlouho už tento klub navštěvujete?
„Určitě víc než rok, vlastně už od počátku.“
Jakou formou jste se o FRESH books dozvěděla?
„Z plakátu v knihovně. Zaujal mě hlavně název.“
Proč jste se rozhodla do něj zapojit?
„Když jsem si přečetla, jaký žánr se tam bude číst, tak mě to zaujalo, protože jsem předtím
nenarazila na žádný klub, kde by se Young adult knihy četly. A navíc jsem z Prahy, takže
nemusím nikam daleko dojíždět.“
Co jste od setkání očekávala?
„Diskuze nad knihami a vlastně jsem si jinak nedokázala moc představit, co mě tam čeká.
Doufala jsem, že tam budou chodit další lidi, kteří mají rádi tento žánr, takže se dozvím tipy
na další zajímavé knihy.“
Splňuje zatím klub Vaše očekávání?
„Ano, splňuje. Jen mě některá setkání baví více než jiná, ale to mě zase tak nepřekvapuje.
Hlavně jsem ráda, že jde vždycky o zajímavou diskuzi.“
Vyhovuje Vám momentálně nastavený styl setkání?
„Ano, vyhovuje, uvítala bych i online setkání.“
Uvítala byste v klubu nějaké změny?
„Líbilo by se mi, kdyby se střídalo online a osobní setkání, protože někdy je to časově
náročnější přijít osobně, ale zase mě víc baví osobní setkání, takže by se mi líbilo, kdyby to
bylo padesát na padesát.“

Účastníte se setkání klubu pravidelně?
„V podstatě ano, ale nechodím úplně pokaždé.“
Pokud se některého setkání neúčastníte, jaké jsou nejčastější důvody?
„Časově mi to nevyjde anebo mě probíraná kniha opravdu nezaujala.“
Zapojila byste se do diskuzí na facebookových stránkách klubu?
„Ano, zapojila.“
Účastníte se také jiných čtenářských klubů?
„Do žádného jiného nechodím, ale přispívám do diskuzí v online čtenářském klubu.“
Pokud ano, čím se klub/y od FRESH books liší?
„Nikam nemusím chodit, přispívám online, je na výběr z několika knih různých žánrů a je
mezinárodní, takže si zároveň procvičuji angličtinu.“
Co Vám osobně přináší účast v čtenářském klubu FRESH books?
„Možnost diskutovat s dalšími čtenáři o jejich názoru na knihu, diskutovat o komplikovaných
nebo sporných částech knihy a porovnat si názory na postavy, které jsou někdy úplně blbé,
takže pak si aspoň můžu s někým postěžovat a zanadávat, anebo naopak nadšeně hodnotit
jiné. Často se dozvím i o knihách, které by mě jinak vůbec nenapadlo číst. Zamýšlet se nad
knihou ve skupině je rozhodně zábavnější než samostatně.“
Rozhovor 2 – Účastnice 2
Rozhovor byl realizován 27. června 2018
Jak dlouho už tento klub navštěvujete?
„Od samého počátku.“
Jakou formou jste se o FRESH books dozvěděla?
„Od kamarádek.“
Proč jste se rozhodla do něj zapojit?

„Probírala se kniha Skleněný trůn a já mám fantasy knihy ráda už dlouho, přivedl mě k nim
můj syn.“
Co jste od setkání očekávala?
„Že si budeme povídat, říkat si názory na přečtené knihy, doporučení na další tituly.
Neočekávala jsem, že si budu připadat jako blbec, protože ostatní čtou i v angličtině.“
Splňuje zatím klub Vaše očekávání?
„Jo, akorát už ty knihy nejsou má věková kategorie, ale zatím mě to stále baví.“
Vyhovuje Vám momentálně nastavený styl setkání?
„Asi jo, akorát jsem si představovala, že nás bude víc, ale aspoň je to komornější.“
Uvítala byste v klubu nějaké změny?
„Asi ne, leda že bychom se zaměřili i na jiné žánry.“
Účastníte se setkání klubu pravidelně?
„Pokud to jde, tak ano.“
Pokud se některého setkání neúčastníte, jaké jsou nejčastější důvody?
„Práce, dovolená, objektivní důvody.“
Zapojila byste se do diskuzí na facebookových stránkách klubu?
„Nemám ráda Facebook.“
Účastníte se také jiných čtenářských klubů?
„Ne.“
Pokud ano, čím se klub/y od FRESH books liší?
Co Vám osobně přináší účast v čtenářském klubu FRESH books?
„Mnoho a mnoho nových titulů, ke kterým bych se jinak nedostala.“

Rozhovor 3 – Účastnice 3
Rozhovor byl realizován 27. června 2018
Jak dlouho už tento klub navštěvujete?
„Od začátku.“
Jakou formou jste se o FRESH books dozvěděla?
„Osobní pozvání kolegyní z knihovny.“
Proč jste se rozhodla do něj zapojit?
„Protože tento druh literatury taky čtu.“
Co jste od setkání očekávala?
„Sdílení tipů na nové knížky, které jsem ještě nečetla a rozhořčení nad knihami, které se mi
nelíbily.“
Splňuje zatím klub Vaše očekávání?
„Ano.“
Vyhovuje Vám momentálně nastavený styl setkání?
„Ano.“
Uvítala byste v klubu nějaké změny?
„Nic mě nenapadá.“
Účastníte se setkání klubu pravidelně?
„Pokud možno ano.“
Pokud se některého setkání neúčastníte, jaké jsou nejčastější důvody?
„Pracovní povinnosti.“
Zapojila byste se do diskuzí na facebookových stránkách klubu?
„Ano.“

Účastníte se také jiných čtenářských klubů?
„Ano.“
Pokud ano, čím se klub/y od FRESH books liší?
„Většinou je zadána jedna kniha a často se účastní autor nebo někdo s knihou spjatý.“
Co Vám osobně přináší účast v čtenářském klubu FRESH books?
„Možnost sdílet názory na čtené knihy, setkání se stejně postiženými.“
Rozhovor 4 – Účastnice 4
Rozhovor byl realizován 27. června 2018
Jak dlouho už tento klub navštěvujete?
„Od začátku.“
Jakou formou jste se o FRESH books dozvěděla?
„Od zdroje, od pořadatelů.“
Proč jste se rozhodla do něj zapojit?
„Chtěla jsem zkusit něco nového.“
Co jste od setkání očekávala?
„Skoro nic.“
Splňuje zatím klub Vaše očekávání?
„Ano.“
Vyhovuje Vám momentálně nastavený styl setkání?
„Určitě.“
Uvítala byste v klubu nějaké změny?
„Nevím.“
Účastníte se setkání klubu pravidelně?

„Nepravidelně.“
Pokud se některého setkání neúčastníte, jaké jsou nejčastější důvody?
„Pracovní vytíženost.“
Zapojila byste se do diskuzí na facebookových stránkách klubu?
„Ne.“
Účastníte se také jiných čtenářských klubů?
„Ne.“
Pokud ano, čím se klub/y od FRESH books liší?
Co Vám osobně přináší účast v čtenářském klubu FRESH books?
„Zajímavé informace od jiných osob, které zde prezentují názory na knihy čtené na klub.“
Rozhovor 5 – Účastnice 5
Rozhovor byl realizován 27. června 2018
Jak dlouho už tento klub navštěvujete?
„Od začátku, ale momentálně jsem měla dlouhou pauzu.“
Jakou formou jste se o FRESH books dozvěděla?
„Od kolegyň z práce.“
Proč jste se rozhodla do něj zapojit?
„Protože mě baví tento žánr.“
Co jste od setkání očekávala?
„Příjemné posezení a popovídání si na dané téma.“
Splňuje zatím klub Vaše očekávání?
„Ano.“

Vyhovuje Vám momentálně nastavený styl setkání?
„Jo, jen bych poupravila čas setkání na 18. hodinu.“
Uvítala byste v klubu nějaké změny?
„Posunula bych čas, kdy se setkání koná.“
Účastníte se setkání klubu pravidelně?
„Ne.“
Pokud se některého setkání neúčastníte, jaké jsou nejčastější důvody?
„Pracovní vytížení.“
Zapojila byste se do diskuzí na facebookových stránkách klubu?
„Nemám Facebook.“
Účastníte se také jiných čtenářských klubů?
„Ne.“
Pokud ano, čím se klub/y od FRESH books liší?
Co Vám osobně přináší účast v čtenářském klubu FRESH books?
„Příjemné posezení a nové tipy na knihy.“
Rozhovor 6 – Účastnice 6
Rozhovor byl realizován 28. června 2018
Jak dlouho už tento klub navštěvujete?
„Úplně od začátku, kdy to začalo Skleněným trůnem.“
Jakou formou jste se o FRESH books dozvěděla?

„No asi to bylo přes Facebook. Anebo jsem to našla na stránkách knihovny. Fakt si nejsem
jistá, už je to dlouhá doba. Ale myslím, že větší pravděpodobnost byla přes Facebook, pokud
se to tam propagovalo.“
Proč jste se rozhodla do něj zapojit?
„Protože se zrovna měl rozebírat Skleněný trůn, tehdy má jedna z nejoblíbenějších sérií, a
doufala jsem, že na tom setkání potkám nové lidi, co čtou podobné knihy jako já.“
Co jste od setkání očekávala?
„Že potkám nové lidi, co čtou podobné knihy jako já.“
Splňuje zatím klub Vaše očekávání?
„Ano.“
Vyhovuje Vám momentálně nastavený styl setkání?
„Ráda bych měla i častější setkání, protože ne vždy se mi povede na setkání dorazit. Takže se
i pak občas podaří, že mám mezi setkání i 2 až 4 měsíce pauzu, když je to jednou za dva
měsíce, a to mě pak mrzí.“
Uvítala byste v klubu nějaké změny?
„Asi ne. Rozhodně mě teď nic nenapadá. Maximálně že bychom si k tomu v zimních měsících
mohly udělat čaj, horkou čokoládu.“
Účastníte se setkání klubu pravidelně?
„Spíše ne. Ráda bych se zúčastnila všech, ale někdy mi to časové možnosti nedovolí a někdy
se mi stane, že v návalu jiných akcí a práce na to prostě zapomenu, protože je to jednou za tak
dlouhý čas.“
Pokud se některého setkání neúčastníte, jaké jsou nejčastější důvody?
„Časové důvody anebo jsem mimo Prahu.“
Zapojila byste se do diskuzí na facebookových stránkách klubu?

„Ne, protože Facebook používám pouze pasivně a obecně se na Facebooku nerada vyjadřuji.
Nelíbí se mi, jak je na Facebooku vše snadno dohledatelné, takže svou aktivitu mám na
veškerém minimu.“
Účastníte se také jiných čtenářských klubů?
„Ne.“
Pokud ano, čím se klub/y od FRESH books liší?
Co Vám osobně přináší účast v čtenářském klubu FRESH books?
„Příjemné strávené odpoledne s kamarádkami. Také oceňuji názory na knihy. Stalo se mi, že
jsem si knihu nechtěla přečíst, ale holky mě přemluvily. A prostě si ráda popovídám s někým o
knihách, které čtu.“
Rozhovor 7 – Účastnice 7
Rozhovor byl realizován 28. června 2018
Jak dlouho už tento klub navštěvujete?
„Dva roky.“
Jakou formou jste se o FRESH books dozvěděla?
„Na Facebooku, pozvánku sdílelo nakladatelství CooBoo.“
Proč jste se rozhodla do něj zapojit?
„Sleduju Young Adult literaturu, do jednoho book clubu už jsem chodila a mám s ním dobré
zkušenosti, chtěla jsem vyzkoušet další, lákala mě zaměřenost.“
Co jste od setkání očekávala?
„Konverzaci na téma, které mé přátele nezajímá, inspiraci pro další čtení.“
Splňuje zatím klub Vaše očekávání?
„Ano.“

Vyhovuje Vám momentálně nastavený styl setkání?
„Ano.“
Uvítala byste v klubu nějaké změny?
„Žádné mě nenapadají, se vším jsem spokojená.“
Účastníte se setkání klubu pravidelně?
„Ano.“
Pokud se některého setkání neúčastníte, jaké jsou nejčastější důvody?
„Takové, které účast opravdu nedovolují. Musela jsem nečekaně zůstat déle v práci, neměla
jsem hlídání pro dítě apod.“
Zapojila byste se do diskuzí na facebookových stránkách klubu?
„Ano.“
Účastníte se také jiných čtenářských klubů?
„Ano, čtyři roky.“
Pokud ano, čím se klub/y od FRESH books liší?
„Je anglickojazyčný a nepořádá ho žádná organizace, byl založený jednotlivcem a dál
pokračuje díky nejaktivnějším členům. Koná se v různých kavárnách, tj. účast něco stojí.“
Co Vám osobně přináší účast v čtenářském klubu FRESH books?
„Potěšení. Doporučení na další knihy mám radši od lidí, které znám a něco vím o jejich
vkusu. Recenze neznámých lidí z internetu už pro mě nemají velkou hodnotu.“

