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E-KNIHA V DIGITÁLNEJ ÉRE 
 

Marianna Kraviarová 
 
Abstrakt 

Jedným z výsledkov pôsobenia digitálnych komunikačných technológií a nových médií je 
aj vznik elektronických kníh. V príspevku sú načrtnuté dôvody ich vzniku, cez historický 
vývoj až po súčasný stav a uplatnenie v digitálnom svete, s naznačením využitia do bu-
dúcnosti. Osobitná pozornosť je venovaná opisu používaných formátov a vyhodnoteniu 
elektronickej ankety o používaní elektronickej knihy. 
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ÚVOD 

oderné informačné technológie zasahujú aj do oblasti tvorby, produk-
cie a samotného spôsobu čítania kníh. Z hľadiska historického vývoja 

kníh je jedným z medzníkov objavenie kníhtlače v 15. storočí, ale aj vďaka 
rozvoju výpočtovej techniky a s ňou súvisiacich nových informačných a ko-
munikačných technológií nastáva v 70. rokoch 20. storočia prelom v spôsobe 
produkcie kníh a začíname sa stretávať s pojmami elektronická kniha, eKni-
ha, e-kniha, resp. ich anglickými ekvivalentmi eBook, e-book. Na začiatku je 
vhodné vymedziť si pojem elektronická kniha. V norme STN ISO 2789 – In-
formácie a dokumentácia: Medzinárodná knižničná štatistika z roku 2009 sa 
definuje elektronická kniha, resp. eKniha ako 

 
„digitálny dokument, licencovaný alebo nelicencovaný, na ktorom prevláda text, ktorý 
možno prehľadávať a na ktorý možno nazerať analogicky ako na tlačenú knihu (monogra-
fiu). Používanie eKníh je v mnohých prípadoch závislé od zariadenia a/alebo špeciálneho 
prehliadača alebo zobrazovacieho softvéru“. 

 
HISTORICKÝ VÝVOJ E-KNÍH A E-ČÍTAČIEK 

Úvahy o vytvorení stroja, ktorý by dokázal čítať text navolením vlastnej 
rýchlosti rolovania, siahajú do roku 1930, keď americký avantgardný spisova-
teľ a básnik Robert Carlton Brown napísal manifest The Readies (1930, s. 28), 
v ktorom sa uvádza: „A simple reading machine which I can carry or move 
around, attach to any old electric light plug and read hundred thousand word 
novels in ten minutes if I want to, and I want to.“ V tomto období však ešte 
nebolo možné jeho plány realizovať. Neskôr, v roku 1949, si necháva španiel-
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ska učiteľka Àngela Ruiz Robles patentovať prvú Mechanical Encyclopedia, 
ktorá mala pomôcť znížiť hmotnosť školských tašiek tým, že by deti nemuseli 
nosiť veľa kníh na výučbu. V 60. rokoch 20. storočia vznikajú v Amerike pro-
jekty NLS (oN Line System) na Stanford Research Institute a FRESS (File Ret-
rieval and Editing System) na Brown Institute, ktorých hlavným cieľom bolo 
vytvorenie hypertextových systémov. Najdôležitejší medzník v tomto trende 
využívania nových informačných, mediálnych a komunikačných technológií 
nastáva až v roku 1971 projektom Gutenberg,1 ktorého zakladateľom je Mi-
chael Stern Hart (1947 – 2011), americký spisovateľ. Filozofiou projektu je 
urobiť informácie, knihy a iné materiály dostupné širokej verejnosti pomocou 
PC, programov a PC siete, v ktorých môžu používatelia čítať, vyhľadávať in-
formácie a následne ich citovať. Prvým elektronickým dokumentom sa stala 
Deklarácia nezávislosti USA, neskôr Biblia, diela Homéra, Shakespeara či 
Twaina. Všetky diela boli ručne prepisované do elektronickej podoby; v roku 
1987 obsahoval projekt Gutenberg 313 kníh a v súčasnosti obsahuje viac ako 
46 0002 voľne dostupných e-kníh od beletrie až po odborné texty a viac ako 
100 000 kníh voľne dostupných cez partnerov, pobočky a fondy. Knihy sú 
najčastejšie v anglickom jazyku a riadia sa pravidlami autorského zákona 
platným i v USA. Na projekte sa zúčastňujú tisícky dobrovoľníkov po celom 
svete, ktorí digitalizujú knižné diela. Literárne diela v národných jazykoch sa 
stávajú súčasťou partnerských projektov, z ktorých najznámejšie sú:3 
− Project Gutenberg of Australia – poskytuje knihy, ktoré sú verejne do-

stupné v Austrálii; 
− Project Gutenberg of Canada – špecializuje sa na kanadskú literatúru písa-

nú po anglicky a po francúzsky a verejne dostupnú v Kanade; 
− Project Gutenberg Consortia Center – obsahuje zbierky v mnohých jazy-

koch a formátoch; 
− Projekt Gutenberg DE – obsahuje viac ako 5 500 diel viac ako 1 100 ne-

mecky píšucich autorov; 
− Project Gutenberg Europe – poskytuje digitalizované knihy rôznych eu-

rópskych kultúr, ktoré podliehajú autorským právam príslušných štátov; 
− Project Gutenberg Self-Publishing Portal – poskytuje web priestor pre 

e-knihy súčasných autorov; 
− Projekt Runeberg – priestor pre klasickú škandinávsku literatúru. 

                                                      
1 Dostupné na https://www.gutenberg.org [8. 1. 2015] 
2 Počet kníh stále narastá, údaj je získaný z https://www.gutenberg.org [8. 1. 2015] 
3 Dostupné na http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:Partners,_Affiliates_and_Resources [8. 1. 2015] 
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V roku 1886 bol vo švajčiarskom Berne podpísaný Bernský dohovor 
o ochrane literárnych a umeleckých diel, v ktorom sa podpísané krajiny za-
viazali medzinárodne dodržiavať autorské práva. Bernská dohoda bola nie-
koľkokrát doplnená a upravená, v rokoch 1896 (Paríž), 1908 (Berlín), 1914 
(Bern), 1928 (Rím), 1948 (Brusel), 1967 (Štokholm) a 1971 (Paríž). Vtedajšie 
Československo sa zúčastňuje na Dohovore revidovanom v Paríži od roku 
1980 Vyhláškou 133/1980 Z. z. o Bernskom dohovore o ochrane literárnych 
diel a umeleckých diel.4 V roku 2003 bol na Slovensku legislatívne uzákone-
ný zákon 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom, ktorý bol niekoľkokrát doplnený, a v súčasnosti platný zákon 
č. 352/2013 Z. z. uvádza: 

 
§21 Trvanie majetkových práv 
(1) Majetkové práva trvajú, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, počas autorovho ži-
vota a 70 rokov po jeho smrti. 
(2) Pri diele spoluautorov a pri spojených dielach vytvorených na účel použitia v takomto 
spojení majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smr-
ti.5 

 
Všetky publikované e-knihy musia dodržiavať právne normy, a teda aj au-

torský zákon platný v príslušných krajinách, preto projekt Gutenberg, resp. 
podobné projekty v jednotlivých krajinách, Slovensko nevynímajúc, obsahujú 
literárne diela, ktoré už nepodliehajú majetkovým právam. 

 
DELENIE A FORMÁTY E-KNÍH 

Elektronické knihy môžeme deliť podľa typu a druhu dokumentu, podľa 
samotného spôsobu ich vzniku, ale aj podľa trvania majetkových práv. Caro-
lyn Morris a Lisa Sibert (2011) delia elektronické dokumenty podľapodľapodľapodľa typu typu typu typu na:    
− eeee----referencereferencereferencereference (príručky, knihy referenčného fondu) – ide najčastejšie o e-

slovníky, encyklopédie a bibliografie, v ktorých je možné aktualizovať ob-
sah;    

− eeee----textbookstextbookstextbookstextbooks (elektronické učebnice) – zvyčajne ide o multimediálny ob-
sah, ponúka sa možnosť vypĺňania e-testov;    

− eeee----literatureliteratureliteratureliterature (elektronická literatúra) – neponúka možnosť aktualizácie ob-
sahov, ale k dispozícii je množstvo rôznych žánrov;    

                                                      
4 Dostupné na http://sk.wikipedia.org/wiki/Bernská_dohoda_o_ochrane_literárnych_a_umeleckých_ 

diel [8. 1. 2015] 
5 Dostupné na http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/autorsky-zakon/ [8. 1. 2015] 
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− eeee----monographsmonographsmonographsmonographs----inininin----seriesseriesseriesseries (elektronické periodické zborníky a monografie) 
– poskytuje postupné vydávanie dokumentov, cena sa platí za celú sériu, 
resp. ročník.    
Podľa druhuPodľa druhuPodľa druhuPodľa druhu dokumentov ich môžeme deliť na: 

− beletriubeletriubeletriubeletriu – nevyžaduje hypertextové odkazy, ide o kontinuálny dej – viac 
využívaná je jej papierová podoba;    

− odborné knihy, encyklopédie, slovníky, príručkyodborné knihy, encyklopédie, slovníky, príručkyodborné knihy, encyklopédie, slovníky, príručkyodborné knihy, encyklopédie, slovníky, príručky – slúžia na získavanie 
informácií, pri ktorých je vhodné tvorenie poznámok k obsahu, zvýrazňo-
vanie časti textu, vyhľadávanie, používanie záložiek, kde elektronická verzia 
využívajúca hypertextové odkazy poskytuje viac výhod ako papierová verzia.    
Podľa vznikuPodľa vznikuPodľa vznikuPodľa vzniku rozlišujeme e-knihy:    

− digitalizovanédigitalizovanédigitalizovanédigitalizované – prvotne existuje ich analógová, papierová podoba, ktorú 
následne digitalizujeme a vytvárame e-dokument;    

− born digitalborn digitalborn digitalborn digital – neexistuje analógová, papierová podoba a dokument je vy-
tváraný ako elektronický. 
Ďalším z delení e-kníh môže byť podľa trvania majetkových právpodľa trvania majetkových právpodľa trvania majetkových právpodľa trvania majetkových práv:    

− voľne dostupnévoľne dostupnévoľne dostupnévoľne dostupné – po ukončení trvania majetkových práv v príslušnej kra-
jine, resp. prístupné širokej verejnosti bez potreby platby;     

− spoplatnenéspoplatnenéspoplatnenéspoplatnené – počas trvania majetkových práv. 
Keďže ide o elektronický dokument, je dôležitý aj formát, v ktorom je  

e-kniha produkovaná širokej verejnosti. V prvopočiatkoch tvorby elektronic-
kých kníh sa knihy ručne prepisovali do počítačov, zvyčajne v textovom for-
máte s príponami txt, resp. príponami charakteristickými pre jednotlivé tex-
tové editory. Neskôr, rozvojom výpočtovej techniky sa ručné prepisovanie 
nahrádza skenovaním a následnou úpravou pomocou OCR programov.6 
V súčasnosti existuje niekoľko typov formátov, ktoré je možné použiť na inter-
aktívne čítanie elektronických dokumentov. Každý z nich má svoje výhody 
a nevýhody, niektoré sú viazané aj na samotné zariadenia na čítanie e-kníh, 
ktoré sa nazývajú e-čítačky (e-readers). Rôzne formáty sa navzájom líšia podľa 
Lukáša Pokorného (2012) aj vlastnosťami, ako sú otvorenosť formátu, podpora 
DRM, podpora obrázkov, možnosť vloženia zvukových súborov a videosúbo-
rov, možnosť využívania hypertextových odkazov a záložiek či schopnosť pri-
spôsobiť sa veľkosti displeja. Začneme najstarším dostupným textovým formá-
tom, ktorým je obyčajný textový formát – plain text, využívaný aj v operač-

                                                      
6 OCR – Optical Character Recognition – program na automatické optické rozpoznávanie znakov textu, 

ktorý môže existovať samostatne alebo ako súčasť skenerov a slúži na prevod papierovej predlohy textu 
do elektronickej podoby vhodnej na následnú úpravu, resp. vyhľadávanie. 
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nom systéme MS Windows. Ide o formát s príponou txt, ktorý je síce jedno-
duchý na čítanie pomocou rôznych programov, ktoré textové súbory dokážu 
čítať, ale poskytuje iba minimálnu možnosť formátovania textu bez možnosti 
zmeny typu a farby písma a neumožňuje vkladanie obrázkov do elektronické-
ho dokumentu. Ďalším veľmi rozšíreným formátom, v ktorom sú e-knihy pub-
likované, je portable document format, známy pod skratkou pdf. Ide o formát 
vytvorený firmou Adobe Systems v roku 1993, ktorý je nezávislý na softvéri, 
hardvéri a operačnom systéme počítača. Takto vytvorené e-knihy môžu obsa-
hovať aj obrázky a zobrazujú sa vo všetkých zariadeniach, ktoré ich dokážu 
prečítať, rovnako. V roku 2008 je oficiálne uvoľnený a stáva sa otvoreným 
štandardom. Jeho multiplatformita ho zaraďuje medzi najviac využívané for-
máty na tvorbu e-dokumentov. Nasledujúci formát je viazaný na čítacie zaria-
denie, pre ktoré bol vytvorený. Ide o formát spoločnosti Amazon,7 známy pod 
označením Amazon word, používajúci príponu azw. Na základe predajnosti  
e-kníh a e-čítačiek spomenutou spoločnosťou patrí tento formát k najpopulár-
nejším. Jeho nevýhodou je skutočnosť, že je čitateľný iba na čítačkách Amazon 
Kindle,8 iPhone, iPad, resp. počítačoch s nainštalovaným softvérom na ich čí-
tanie (napr. CoolReader, Amazon Kindle for PC, resp. Mac). V roku 2005 bol 
firmou Amazon odkúpený aj formát francúzskej spoločnosti MobiPocket, kto-
rý používa prípony mobi, pcr. Ide taktiež o multiplatformový formát, ktorý je 
charakteristický automatickým prispôsobovaním textu veľkosti displeja číta-
cieho zariadenia, možnosťou nastavenia typu a veľkosti písma, okrajov aj 
riadkovania. Na záver spomeniem formát, ktorý je najznámejší a podporovaný 
všetkými platformami, využívajúci webový štandard (jazyk XML a HTML 5), 
vytvorený organizáciou IDPF9 v roku 2007, ktorá sa snaží o jeho štandardizá-
ciu. Ide o otvorený formát electronic publication s príponou Epub, ePub. Sa-
mozrejme, existuje oveľa viac formátov e-dokumentov,10 ale tieto patria k naj-
častejšie používaným. Našťastie, dostupné počítačové programy a aplikácie 
umožňujú konvertovať elektronické dokumenty medzi používanými formát-

                                                      
7 Spoločnosť Amazon, ktorá vznikla v roku 1994, prevádzkuje najstarší a najväčší internetový obchod, 

ktorý možno nájsť na stránke http://www.amazon.com. Bližšie informácie o spoločnosti a interneto-
vom obchode sú dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com [21. 1. 2015] 

8 Podľa prieskumu The Pew Research Center’s Internet & American Life Project Winter Tracking Sur-
vey, ktorý bol realizovaný 20. 1. – 19. 2. 2012 na 313 respondentoch, až 62 % opýtaných starších ako 
18 rokov vlastní práve túto e-čítačku. Informácie dostupné na: http://libraries.pewinternet.org/files/ 
legacy-pdf/The%20rise%20of%20e-reading%204.5.12.pdf [28. 1. 2015] 

9 IDPF – International Digital Publishing Forum – obchodná organizácia, ktorá sa zameriava na podpo-
ru a rozvoj elektronického publikovania. Informácie dostupné na http://idpf.org/ [21. 1. 2015] 

10 Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats [21. 1. 2015] 
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mi. Práve pre veľké množstvo formátov e-kníh môžeme pozorovať snahu dis-
tribútorov o vytvorenie univerzálneho formátu dostupného pre všetky plat-
formy, ktoré dokážu e-knihy čítať. Formát epub sa o takúto štandardizáciu 
usiluje a vidieť ochotu aj najväčšieho predajcu e-kníh, ktorým je spoločnosť 
Amazon, aby aj jeho čítačky dokázali tento formát využívať, resp. ho aspoň 
prekonvertovať do iného. E-knihy môžeme čítať na rôznych zariadenia od 
počítačov, notebookov, cez tablety, smartfóny až po čítačky e-kníh (e-book 
reader, e-reader, ERD – e-book reader device), ktoré vznikli práve na tento 
účel. Okrem e-čítačiek je potrebné do každého zariadenia nainštalovať prí-
slušný softvér, resp. aplikáciu, ktorá dokáže čítať jednotlivé formáty e-kníh. 
Tomáš Lipovský (2010) delí čítačky na viazané a neviazané s výrobcom (vy-
davateľom, e-shopom) a podľa spôsobu zobrazovania na čítačky využívajúce 
elektronický atrament (e-ink) alebo papier, multimediálne čítačky na báze 
farebných LCD displejov a veľkoformátové čítačky na čítanie novín a perio-
dík. Aj keď e-čítačky, najmä tie, ktoré využívajú e-ink, resp. e-paper majú 
svoje výhody, najmä čo sa týka výdrže zariadenia alebo možnosti čítania na 
priamom slnku, pre väčšinu ľudí je najlepšia e-čítačka taká, ktorú majú stále 
so sebou, a tou je ich mobilný telefón. 

Zatiaľ sme sa nezmienili o dôvodoch, prečo prejsť z klasickej knihy na jej 
elektronickú verziu. Tí, ktorí okúsili čaro e-čítačiek a e-kníh, poznajú ich vý-
hody. Medzi najzákladnejšie patria: v porovnaní s papierovými knihami sú stále 
lacnejšie o 3 – 30 %, niektoré sú dokonca zadarmo; dajú sa kúpiť rýchlo, ľahko, 
v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu; sú okamžite dostupné po zaplatení 
cez internetového predajcu bez potreby platiť poštovné a balné; v porovnaní 
s klasickými knihami zaberú menej miesta. Do jednej čítačky, resp. iného za-
riadenia na čítanie, sa zmestia tisíce e-kníh, s čím súvisí aj ekologický rozmer 
zachovania lesného porastu. Pretože zariadenie na čítanie e-kníh je rozmerovo 
malé, veľkosť displeja je 5 – 8 palcov, môžeme ho mať stále so sebou a kedy-
koľvek máme čas, môžeme čítať. V súčasnosti e-knihy môžu obsahovať aj 
multimediálne súbory ako videá, audionahrávky alebo sú dostupné e-knihy 
v audioformátoch, čo už je ale samostatná kapitola nad rámec tohto príspev-
ku. Monika Zbínová11 hovorí: „E-knihy sú nesmrteľné, sklad internetového 
kníhkupectva neobmedzený. E-kniha sa nikdy nevypredá...“12 Ďalšou výho-
dou e-kníh je možnosť čítania aj potme vďaka elektronickým zariadeniam, 

                                                      
11 Blogerka, ktorá sa nazýva „bookloverkou“, prevádzkuje blog Bookie.sk a je aj spoluautorkou webu 

Publico.sk. 
12 Dostupné na http://www.publico.sk/serial/tajomstvo-12-trpezlivost-ruze-prinasa/ [26. 1. 2015] 
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možnosť využívania hypertextových odkazov v e-do-kumentoch, ale aj full-
textového vyhľadávania, vytváranie poznámok či zvýrazňovanie časti textu 
a následné citovanie; text môže byť dopĺňaný o nové informácie a aktualizo-
vaný. V neposlednom rade sa teoreticky každý môže stať spisovateľom, pre-
tože vytvorenie e-knihy v porovnaní s klasickou papierovou verziou je pod-
statne jednoduchšie aj vďaka veľkému množstvu programov na to určených. 
Samozrejme, aj tento spôsob publikovania dokumentov má aj svoje nevýhody 
či už na strane predajcu, alebo samotného čitateľa. V prvom rade sa očakáva 
aspoň priemerná počítačová gramotnosť používateľa tohto spôsobu čítania 
kníh. Nevýhodou môže byť aj zvyk s dlhoročným využívaním klasických 
kníh. Veľakrát odporcovia e-kníh hovoria o tom, že necítia vôňu kníh 
a možnosť otáčania strán či šuchotania papiera. Taktiež pri kúpe je potrebné 
internetové pripojenie, pretože e-knihy sa výlučne nakupujú elektronicky. 
Jedným z problémov, ktorý ovplyvňuje ponuku a predaj e-kníh, je zabezpe-
čenie ochrany autorských práv. Existuje niekoľko spôsobov ochrany, vo vše-
obecnosti označované skratkou DRM,13 ktoré zabezpečujú e-do-kument pred 
nelegálnym kopírovaním, stále viac rozšírené social DRM, využívajúce digi-
tálny vodoznak a metadáta, pomocou ktorých sa vložia do e-textu osobné údaje 
vlastníka e-knihy, ktorý si ju oficiálne zakúpil a pri nelegálnom kopírovaní je 
možné vystopovať autora tejto protizákonnej činnosti. Druhým používaných 
spôsobom ochrany autorských a licenčných práv je Adobe DRM, ktorý pra-
cuje na princípe autorizácie používateľa a jeho čítačky, čím do značnej miery 
obmedzuje používanie e-kníh. 

 
SLOVENSKO A E-KNIHY 

Na Slovensku existuje niekoľko spoločností, ktoré sa zaoberajú aj predajom 
e-kníh. Ide zvyčajne o kníhkupectvá, pre ktoré je predaj e-kníh iba akousi 
doplnkovou službou pre zákazníka, ale aj o predajcov výpočtovej techniky, 
ktorí túto službu ponúkajú. Najznámejším predajcom e-kníh na Slovensku je 
online kníhkupectvo Martinus.sk, ktoré začalo s predajom e-kníh koncom 
roka 2010 a v súčasnosti ponúka viac ako 7 000 e-titulov. Ako uviedol Rado-
van Ščibrany z Martinus.sk pre denník Trend.sk (Berecz, 2014): „V roku 2013 
tvoril predaj e-kníh v závislosti od sezóny približne 2 až 4 percentá knižného 
predaja. V globále to bude menej...“ Aj ďalší predajca, ktorým je online kníh-
kupectvo Gorila.sk, hovorí o maximálne 1 – 2 percentnom podiele predaja  

                                                      
13 DRM – Digital Rights Management – systém na ochranu autorských práv používaný na zabezpečenie 

elektronických súborov. 
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e-kníh. E-knihy ponúka aj internetový predajca spoločnosti Ikar – Ibux.sk, 
Rajknih.sk, ale aj predajcovia výpočtovej techniky Alza.sk alebo Datart.sk. Ok-
rem predaja je najznámejším projektom na Slovensku, ktorý ponúka e-knihy 
zdarma, Zlatý fond denníka SME14 – najväčšia elektronická knižnica sloven-
skej literatúry, ktorá ponúka viac ako 1 800 zdigitalizovaných diel sloven-
ských autorov. Dôležitú úlohu pri začleňovaní e-kníh do života bežného člo-
veka zohrávajú aj knižnice, ktoré sprostredkúvajú zapožičanie e-kníh svojim 
čitateľom, niektoré dokonca aj so zapožičanou e-čítačkou, resp. sa podieľajú 
na digitalizácii kníh v súlade s platnými zákonmi. 

 
ANKETA O E-KNIHÁCH A JEJ VYHODNOTENIE 

V rámci získavania informácií od mladých ľudí, ktorým sú blízke nové in-
formačné technológie, som vytvorila elektronický formulár – krátku anketu, 
pomocou aplikácie Google Forms,15 do ktorej sa zapojilo 33 ľudí. Tí odpovedali 
na 10 otázok týkajúcich sa získavania a využívania e-kníh. Išlo o kvantitatívny 
prieskum, v ktorom boli štyri zatvorené otázky, päť polouzavretých otázok, 
pričom dve boli s jednou možnou odpoveďou a v troch otázkach bolo možné 
vyznačiť viac odpovedí, a jedna otvorená otázka, v ktorej mohli respondenti 
vyjadriť svoj názor na budúcnosť e-kníh na Slovensku. Aj keď ide o malú vzor-
ku respondentov, zaujímavé sú výsledky, ako pristupujú k e-knihám. Všetci 
opýtaní boli mladí ľudia vo veku 20 – 25 rokov, z ktorých bolo 25 žien a 8 
mužov. V nasledujúcich grafoch sú znázornené odpovede na položené otázky.  

 
Graf č. 1: Výsledky odpovedí na otázku Koľko kníh ročne prečítate? 

 
                                                      

14 Dostupné na http://zlatyfond.sme.sk [27. 1. 2015] 
15 Dostupné na https://docs.google.com/forms/d/1lacmG1-Ue-ASHukK0OPftyNODeDUIwlkhXTvGK 

tuLhQ/viewform [21. 1. 2015] 
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Graf č. 2: Výsledky odpovedí na otázku Čítate aj e-knihy? 

 
Graf č. 3: Výsledky odpovedí na otázku Kupujete si e-knihy? 

 
Graf č. 4: Výsledky odpovedí na otázku Kde si kupujete e-knihy? 

 
 



Marianna Kraviarová 

 
183183183183    

Graf č. 5: Výsledky odpovedí na otázku Aké zariadenie používate  
na čítanie e-kníh? 

 
Graf č. 6: Výsledky odpovedí na otázku Vlastníte e-čítačku? 

 
Graf č. 7: Výsledky odpovedí na otázku Aký formát e-knihy preferujete? 
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Z ankety vyplýva, že mladí ľudia sa nebránia novým technológiám a až 61 % 
opýtaných číta okrem klasických kníh aj elektronické. Zaujímavé je konšta-
tovanie, že cena e-kníh sa im zdá vysoká a iba 12 % je ochotných kupovať si 
e-knihy. Iba jeden respondent už vlastní e-čítačku, 70 % opýtaných si ju plá-
nuje v budúcnosti zakúpiť, ale až 27 % respondentov nechce ani v budúcnosti 
využívať e-čítačku. Najčastejšie na čítanie e-kníh využívajú notebook, menej 
tablet a PC a najmenej smartfón. Z ankety vyplýva, že Martinus.sk je kníhku-
pectvo, v ktorom najčastejšie e-knihy získavajú, aj keď väčšina opýtaných 
preferuje e-knihy, ktoré sú zadarmo. Aj odpovede na otázku o formátoch čí-
taných e-kníh zodpovedajú zariadeniam, ktoré preferujú na ich čítanie. Naj-
častejším formátom je pdf, aj keď to nie je typický formát elektronického 
publikovania, ale patrí k najdostupnejším a najznámejším. Zaujímavé sú aj 
názory 67 % respondentov na otázku, ako si predstavujú budúcnosť e-kníh na 
Slovensku. Väčšina konštatovala, že e-knihy majú budúcnosť, ale myslia si, že 
úplne nenahradia papierové knihy, že sú dobrou alternatívou pre vedecké 
publikácie, ale beletria sa „lepšie“ číta v klasickej papierovej podobe. 

 
ZÁVER 

Na záver je potrebné uvedomiť si skutočnosť, že zatiaľ čo v Amerike pred-
stavuje predaj e-kníh ročne nárast o 10 – 12 % z celkového podielu predaja 
kníh, na Slovensku je to iba o niečo viac ako 2 %. Aj keď sa kníhkupectvá na 
začiatku obávali, že ostanú bez kníh a knižnice nahradia virtuálne knižnice, 
nárast tejto novej technológie od roku 2010 je veľmi pomalý. Ani v Čechách 
či okolitých vyspelých krajinách ako Nemecko a Francúzsko nepozorovať 
enormný záujem o kúpu e-kníh. Stephen Heyman (2014) uvádza za rok 2013 
podiel na knižnom trhu vo Francúzsku iba 8 %, v Nemecku a Taliansku 4 % 
a vo Švédsku a Nórsku dokonca iba 1 %. Najväčší rozdiel v úspešnosti e-kníh 
na jednotlivých európskych trhoch vidí v ich cene. Zatiaľ čo priemerná cena 
e-knižnej novinky v Nemecku a Francúzsku je viac ako 20 eur, v Anglicku je 
to iba 9 eur. Samozrejme, e-knihy si našli svoju skupinu ľudí; podľa priesku-
mu, ktorý poskytol Martinus.sk, sú to ženy vo veku 31 – 45 rokov, teda tí, 
ktorí čítali aj predtým. Mladí ľudia vo všeobecnosti čítajú málo, preto je zau-
jímavý názor Libuše Foberovej (2011): „Čtení nebude nikdy masovou aktivi-
tou, ale díky čtečkám se možná stane módní záležitostí.“ Pokiaľ však nekles-
nú ceny e-kníh výraznejšie oproti klasickým knihám – hlavne pri novinkách 
je to iba 10 – 20 %, čo predstavuje zľavu cca 2 eurá – a taktiež ceny e-čítačiek, 
nebude možné pozorovať nárast ich využívania na Slovensku. Na druhej stra-
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ne sú už v súčasnosti alternatívou klasickým knihám najmä pri dlhšom cesto-
vaní alebo na dovolenkách. E-knihy poskytujú priestor aj pre odborné publi-
kácie, kde je možnosť vyhľadávania, písania poznámok alebo online diskusie 
k danej téme pomocou pripojenia k sociálnym sieťam. Budúcnosť ukáže, ako 
sa táto nová technológia uchytí a koľko nových čitateľov osloví. E-kniha ešte 
dlho ostane iba príjemnou a pohodlnou alternatívou ku klasickým papiero-
vým knihám. 
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E-books in the Digital Era 

Abstract 

The evolution of electronic books is the result of the interaction between digital 
communication technologies and new media. The paper outlines the reasons of their 
creation, throughout history to the present state and their application in the digital 
world, with an indication of the use for the future. A particular attention is paid to the 
description of formats and evaluation of the online survey about e-books usage. 
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