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KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

Vincenc Streit

Úvod

V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělá-
ní, které přímo souvisí s vznikem písma, provází již relativně dlouhé období život 
jednotlivců, generací lidí, existenci národů a státních celků pojem kniha. Postupně 
se měnila její forma, podoba i obsah. Historie nám poskytuje odpověď sice ne zcela 
přes nou, ale pravděpodobnou, že na základě dochovaných mate riálních pozůstatků 
a vědeckých výzkumů se jedna z prvních stop písemného pro jevu – na dioritové 
stéle „kniha“ – dá doložit v době starověku, viz dochované stopy Chammumrabiho 
zákoníku z Babylónu. V Mezopotámii let 1728–1686 před n. l. Jde o text právního 
charakteru, cenný doklad a právní dokument z minulosti. (Ostatně i další nálezy 
celků hliněných tabulek obsahovaly cenné informace o ekonomice, životě tamních 
lidí, chrámech aj.) Písmo, jeho prezentace, technické postupy psaní a především 
hmotný nosič, na který bylo písmo umisťováno, před stavovaly první ručně psané 
knihy – rukopisy. Dokládají je různé materiální nálezy z období egyptských farao-
nů jako doklad úrovně tamní kultury, ale i rukopisy z oblasti Číny (poslední vědec-
ká zjištění o době vzniku písma na území Číny posouvají toto datum až na dobu 
4000 let před n. l.). Evropa a její země po někud klopýtaly za zmníněnými jinými 
částmi světa, avšak také prokázaly, díky inteligenci, pracovitosti a vynalézavosti 
velkého množství lidí, kteří věnovali pozornost, úsilí i zapojovali svůj intelekt 
do písemné tvorby, že její přínos, z hlediska rukopisné knihy není zanedbatelný. 
O tom svědčí dochované památky i údaje o literární tvorbě, knihovnách staro-
věkého Řecka a později v Římě a Říši římské. Písmo prošlo složitým vývojem 
a též tento vývoj trval značnou dobu. Tento proces však nebyl jen ryze produktem 
lidského myšlení, abstrakce, převodu mluveného slova do symboliky písemného 
záznamu, nejprve v podobě symbolů – obrázkového písma aj. Často však do 
po zitivního vývoje písma zasáhly negativní prvky lidské společnosti: válečné 
události, likvidace určitých vládních celků a jejich kultury, případně blokování 
z jiných důvodů – ať již politických, intelektuálních, kulturních nebo nábožen-
ských. (Dochovaly se doklady o písemných památkách Aztéků, které byly zničeny 
po vpádu španělských dobyvatelů, ostatně díky těmto střetnutím došlo k zániku 
komplexní civilizace indiánské říše Aztéků. Samotný proces vedl k úžasnému 
výsledku. Vznikl nástroj, který umožnoval zaznamenávat a přenášet mluvený 
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projev, myšlenky do dalších časových období a uchovávat tyto informace v různé 
písemné podobě do budoucnosti.) 

Pochopitelně i vývoj písma a jeho cesta k rukopisné knize narážela na řadu 
překážek, zápasů mezi např. druhy písma. V krátkosti mi dovolte zmínit se o době 
významného rozvoje písma, době raného středověku, vlády císaře Karla Velikého. 
Psaný projev se sjednotil vytvořením jednotného písma – karolíny na území, které 
politicky spadalo do francké říše. 

Ovšem její rozšíření bylo podmíněno, nejen snahou tehdejšího vládce, ale i je-
jími určitými přednostmi před staršími typy písma – viz kuriální písmo littera ro-
mana. Boj o upřednostnění karolína vyhrála. Rozhodně poučné je pro tento proces, 
že jistá forma normalizace písma a jeho sjednocení prospěly úspěšnému rozvoji 
písemné komunikace. V epoše vlády Karla Velikého dochází k podpoře šíření 
rukopisných děl z antiky, přibývá práce písařům v skriptoriích a také knihovny 
zvětšují výrazně své fondy. Přesto dochází k zajímavému jevu, kniha té doby je 
uměleckým dílem, pokladem, finanční hodnotou spíše než běžně užívaným pro-
středkem sdělování informací a využívání těchto zdrojů. Podle J. Lohisse větší 
počet tehdejších rukopisných knih s bohatou výzdobou a kaligrafickým písmem 
ztrácí své základní poslání – nositele myšlenky. „Text je uvězněn v příliš krásné 
šperkovnici“. 

Zastavme se ještě na chvíli v období křesťanského středověku. Jaký byl životní 
styl a myšlení tehdejšího člověka? I když musíme za prvé vyloučit z této úvahy 
početné vrstvy středověkých obyvatel, které byly negramotné, zbývající část lidí 
této doby ovládajících písmo – tedy schopných četby písemných textů, odráží 
velké společensko-filozofické změny. Jednalo se o snahy, za použití písemných 
textů, zjistit své vlastní postavení, nalézt sebe sama a formulovat vlastní exis-
tenci i v souvislostech s vnějším světem představovaným i spolubližními. A tak 
dochází k završení procesu změny písma v písemný jazyk. Vlastně se vytvořilo 
individualizující vidění. Období Karla Velikého, tedy doba karolínské renesance, 
z hlediska jazykového znamenalo návrat k latinskému jazyku. Ovšem znalost lati-
ny již tehdy nepokrývala širší skupiny tehdejších obyvatel, a tak vlastně písemný 
projev na druhé straně znamená, že je motivováno vytvoření nutnosti přibližovat 
slovo boží, kázání kněží lidu v jazyce, který užívá. Dochází k určitému kofliktu 
mezi latinou určenou především duchovním a hrstce světských osob a funkčními 
jazyky ostatních obyvatel. A vlastně, kromě hospodářských a politických hledisek, 
jde o významné kritérium, které napomáhá ke vzniku národních jazyků, ale i no-
vých, rozsahem menších státních celků v křesťanském středověku. A dokladem 
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tohoto tvrzení jsou i rukopisné středověké knihy, třeba překlady Písně o svaté 
Eulálii do anglosaského jazyka. Dochází tak i díky knize, literatuře k významným 
společenským zlomům a zvratům. 

Nastupuje období národních jazyků. Též se objevují nové přední struktu-
ry spo lečnosti, nastává čas laického středověku. Jistě je nutné uvědomit si, že 
z infor mačního hlediska je jazyk písemného projevu, ztvárnění velmi důležitý. 
Bez znalosti jazyka díla je pro uživatele, čtenáře nepřístupné, jakékoliv myšlenky, 
převratná sdělení a bohatost informace zůstává pro čtenáře, neznalého příslušného 
jazyka zamčeno na sedm západů. 

Rozhodně zmíněným dvanáctým stoletím vývoj písma nekončí. Bylo by možné 
sledovat jeho další rozvoj, ne z hlediska technického, kaligrafického, ale z hle-
diska jisté snahy o určitou strukturaci písma a též do jisté míry o jeho sjednocení. 
(Např. gotická bastarda sloužila k úředním účelům.) Rozhodně se opět významně 
projevuje vliv vývoje společnosti, změna životního stylu, vznik měst, jejich kom-
plexní roz voj, zvýšení vzdělanosti, zakládání univerzit. Všechny tyto společenské 
projevy se v Evropě odrážejí na podobě písemného projevu, ale i podobě, obsahu 
a myšlenkovém přínosu knihy. Zpětná vazba mezi vznikem knihy a ovlivňováním 
společenského dění – šíření vzdělanosti, nových ideí a převratných změn – spolu 
souvisí. Kniha je do jisté míry jakýmsi urychlovačem dění ve společnosti během 
století. Ostatně tento aspekt se projevuje stále i v současné době. 

Památky uložené v trezorech různých muzeí, knihoven i galerií a dalších in-
stitucí, např. vědeckých a vzdělávacích, v různých částech Evropy svědčí o umu, 
pečlivosti a duševní úrovni svých tvůrců. Středověká scriptoria mnoha klášterů 
produkovala zajímavé, umělecky hodnotné a se značným úsilím vytvářená díla, 
v podobě především sakrálních knih sloužících pro nejrůznější účely doby své-
ho vzniku. Skvěle provedené iluminace podávají zajímavá svědectví o minulosti 
a jejím postupném vývoji a změnách. 

Kniha se stávala též uměleckým artefaktem po stránce iluminací, kreseb a také 
i vazby. 

Nástup knihtisku

Chytrá hlava Johanna Gutenberga (v období od r. 1439–1455) a jeho následov-
níků přinesla neuvěřitelnou změnu do tvorby knih. Především podstatně zkrátila 
proces jejich tvorby a vzniku. Umožnila snadnější tvorbu knih a pro lidskou spo-
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lečnost, především uživatele-čtenáře a majitele rukopisných knih vlastně byla 
revolucí. Tisk, pomocí tiskařského stroje – lisu, náhle umožňuje šířit autorské 
dílo, knihu v nové podobě. A cesta tištěné knihy jako nového pojmu a artefaktu 
byla zahájena. 

Kniha postupem času měnila svoji podobu, po stránce formální – vzhledu – po-
doby – vazby, dalších částí tvořících knihu. Jistě je zajímavé sledovat změny, 
kterými prošla např. vazba knihy v době renesance, baroka a následujích obdo-
bí. Jak se formovala po stránce grafické, především podoby písma v různých 
ob lastech světa – kde byly využívány různé podoby abecedy. Jde též o cenné 
in formace poskytované pro studium a přehled vývoje knihy, po stránce vzhledu, 
tvaru, vybavení. 

Ovšem zatím jsme se zabývali knihou spíše z hlediska historie jejího vzniku 
a také její vnější podoby, která často představovala výsledek usilovné, zdařilé 
i umělecké práce tiskařů, grafiků, malířů, vazačů aj. řemesel, která se podílela 
na vzniku jednotlivé knihy, v různých historických údobích. Je však nutné pře-
devším si uvědomit, že ač hmotná podoba tištěné knihy přitahuje zrak, zájem 
a často i touhu lidí, hlavním hlediskem není její vnější podoba (s výjimkou zájmů 
sběratelů a milovníků knižního umění – vazeb, tvarů knihy aj.), ale především 
její obsah, myšlenky v ní obsažené. A tak se dostáváme k nehmotné části tvořící 
pojem knihy v plné kompletní podobě. I když lidské zájmy mnohdy směřují 
spíše k vnější prezentaci a sběratelé touží po určitých typech vazeb, knižních 
titulech, obrazovém vybavení dané knihy – exempláře aj. Knihy jsou bohatou 
studnicí nejen se živou vodou poznání, pocházející z mnoha zdrojů, ale i vlastně 
nepřetržitou, nevyčerpatelnou zásobárnou informací nejrůznějšího druhu a za-
měření. Na různém základě můžeme knihy třídit. V jednotlivých tematických 
oblastech nalézáme propojení informační, obsahové a také v nemalé míře i dopad 
uživatelský. O knihách bylo již napsáno mnoho odborných i vědeckých analýz, 
studií. Především však je nutné si ujasnit, že knihy v tištěné podobě jsou nosičem 
informací. Nehmotný obsah – autorské dílo, tvůrčí činnost autora – spisovatele, 
překladatele, grafika, knižního ilustrátora, je předkládáno veřejnosti. A nabízeno 
uživatelům – ať již ke koupi, např. v knikupectvích, nebo k půjčení v různých 
typech knihoven, případně k zpoplatněnému pronájmu. A právě tento přístup 
zvolíme pro další přístup ke knize. I když je ještě nutné provést krátké zhodno-
cení historie tištěné knihy. 
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Nelze však opomenout zhodnotit práci tehdejších tiskařů a grafiků. Ostatně 
právě jejich odborná a možno říci náročná práce podporovala šíření, předávání 
informací a vytváření potřebných poznatků. Podívejme se alespoň v přehledu na 
německé tiskárny. V Německu existovala řada míst s významými tiskárnami: např. 
Frankfurt (tiskárna Johanna de Brys aj.), také Darmstadt byl proslulý tvorbou ně-
kterých tiskařů, např. Christopha Abela. Zde vzniklo známé knižní dílo H. Müllera 
„Ehrensäulen“ určené pro krále Ludvíka VI . a Ludvíka VII. 

Dále je možné uvést krátký přehled míst v Německu, kde měl knihtisk zelenou 
pro svůj rozvoj. Mnichov – viz tiskařská činnost rodiny Gledischů, Vitemberk, 
Norimberk – s tiskárnou Endtnerů, Tubinky – kde působil tiskař J. Georg Cotta 
r. 1659. Nelze vynechat ani Vídeň (kde se objevilo též několik významných tis-
kařů – J. von Ghelen, M. Cosmerovius. V r. 1660 se do tohoto řetězce zapojilo 
i Lipsko (T. Ritzsch). Abychom nebyli nevstřícní i k jihu Evropy, je nutné uvést 
i italské tiskaře a jejich tvorbu: Benátky, proslulé činností A. Manutia. Jistě je 
zapotřebí nevynechat ani Florencii, kde stála v čele dění rodina Giunta (má na 
svém kontě mnoho prvotisků), tisklo se i v Padui. Papežská tiskárna měla zvlášt-
ní postavení. Vznikla za pontifikátu papeže Sixta V. Vatikán věnoval značnou 
pozornost této činnosti. Jistě přispěly k rozvoji tisku knih a jejich šíření a tudíž 
i podpoře šíření informací na počátku a v dalších stoletích rozvoje knihtisku i jiné 
evropské země: Holandsko, Francie, též i Španělsko. Významná tiskárna půso-
bila ve Španělsku, v univerzitním městě Alcalá. Viz tiskárna Arnao Guillena de 
Brocar, který vydal v letech 1514–1517 bibli. Další významná místa s tiskárnami 
ve Španělsku představovala Barcelona, Salamanka, Valencia, Sevilla a později 
i Madrid. V Madridu se poprvé objevilo vydání Cervantesova Dona Quijota v tis-
kárně Juana de la Cuesta r. 1605. Komplexní hodnocení této řemeslně-umělecké 
činnosti má sjednocující prvek: výsledkem byl hodnotný artefakt, ale i značné 
množství informací obsažené ve vydaných titulech různorodé tematiky. 

V 16.–17. století vznikala rozsahem velká díla umělecko-historická, geogra-
fická, přírodovědná. 

Právě v tomto historickém období se objevovaly rozsáhlé tisky cestopisného 
zaměření, včetně různých map, vyobrazení navštívených území, včetně krajiny, 
stavebních památek, tamních obyvatel. 

Právě tato díla představovala rozsáhlé soubory informací, často nových a aktuál-
ních pro veřejnost. V pozdější době však nalezneme ve Španělsku zajímavé in-
formační zdroje v samotné práci tiskáren. Tiskařská produkce z 18. století ve 
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Španělsku je dokladem tehdy silného vlivu ze zahraničí, především z Francie. 
Nejednalo se jen o ovlivnění podoby knih, ale především jejich obsahu. Tuto 
skutečnost je možné doložit na základě analýzy obsahu dochovaných tisků. Jde 
o informace, které jsou vlastně dokladem k identifikaci literární tvorby na špa-
nělském území v době 18. století. 

Také specializace tiskáren, v již zmíněném 18. století, má svoji výpovědní hod-
notu. Dokladem je tiskařská činnost v Miláně sídlící vědecké společnosti Societa 
Palatina. Produkce této tiskárny se zaměřovala na odborné knihy, především pro-
dukovala historická díla zaměřená na Itálii v podobě edice za redakce Lodovica 
Antonia Muratoriho. 

Vývoj tiskařského řemesla, včetně s ním spojených řemeslnických odborných 
prací vazačských aj., přinášel skutečně skvělý rozvoj. V Parmě dlouhá léta pů-
sobil zkušený tiskař Giambattista Bodoni (jeho pracovní údobí zahrnuje léta od 
r. 1768–1813). Bodoni nejprve využíval francouzských vzorů, ale postupně se 
vypracoval ke zcela osobitým projevům. Vytvářel typy krásných forem a v této 
své tvorbě zdůrazňoval kontrasty silných a slabých čar. Provedl zásadní změny 
ve vzhledu tisků: odstranil všechny ozdoby a ponechal uměleckou stránku na 
typografickém ztvárnění. Jeho knihy vynikaly jednoduchostí, např. titulní lis-
ty byly tištěny versálkami a ozdobeny jen orámováním v podobě přímých linií. 
Činnost této excelentní tiskárny však ovlivňovala politická a hospodářská situace 
Španělska (některá vydání v r. 1808, kdy se věnoval tiskům klasických děl, např. 
Homéra z r. 1808, který byl věnován Napoleonovi – v té době napoleonská fran-
couzská vojska obsadila Španělsko). 

Význačné místo pro tiskařské povolání byla i švýcarská Basilej. Německy tiskl 
i ve švýcarském Curychu např. Christoph Froschaura, který pracoval pro reform-
ního vůdce Zwingliho. 

Kniha však je doslova zásobnicí informací – všeobecného zaměření, speciálních 
in for mací – např. technických, právnických, lékařských atd. a vědeckých infor-
mací. Potenciální informace se objevují na různé úrovni v každé knize, v každém 
vydaném exempláři. Zabývat se knihou z hlediska obsahu a především zaměřit 
pozornost na informace je jistě velmi zajímavá činnost a můžeme si bez obavy 
přiznat, že i významná a na druhé straně také náročná. Především je nutné vy-
tvořit si jakýsi strukturní pohled a nárys postupu. Nelze opomenout, že množství, 
rozličnost a nepřetržitý přísun nových tištěných knih, jejich zveřejnění je rozsáhlé 
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a vyžaduje značnou dávku času k realizaci alespoň určitého selektivního přístupu 
k tomuto procesu. Struktura této metodiky musí být jednoduchá, protože jinak by 
nás zaváděla do postranních cest a stezek, které by sice vytvořily obrov ský sys-
tém s nespočetným počtem jednotlivých (členů) – prvků. Nejdůležitější je časový 
vývoj knihy, jednotlivá historická období, řemeslné ztvárnění vzhledu a tvaru 
knihy, její tematické zaměření, obsah a též i komunikační vztah a působnost na 
společnost. 

Situace v českých zemích

Samotná historie knihtisku v Evropě není pouhým přehledem a výčtem míst, 
kde vznikaly tiskárny, kdo je založil, od kdy do kdy byly činné a kolik knižních 
titulů během své existence vytiskly. Právě tyto zdánlivě jednoznačně zaměřené 
a chápané údaje mají významnou informační hodnotu. Ukazují přímé spojitosti 
prostředí a stavu společnosti po stránce hospodářské, politické a kulturní. 

Vytváří zajímavé svědectví o době vzniku těchto knih. Je možné doložit to-
to tvrzení situací v českých zemích. Tematické složení knižní produkce v ze-
mích „Koruny české“, její rozsah a kvalita má významnou informační úroveň. 
Můžeme tuto situaci doložit viz následující text, který se zabývá jak počátky 
knih  tisku na území království českého, tak vybranými historickým údobími např. 
16. a 17. stoletím. 

Rozvoj knihtisku byl pevně propojen se skutečností, že v této části českého 
království existovaly vhodné kulturní poměry, které tvořily podporu knihtisku. 
Údobí jistého míru, kdy se zastavila aktivita tureckých vojsk a reformační tla-
ky neměly velkou intenzitu, podporovalo prosperitu obchodu, různých řemesel 
a také i samotné umění. A právě tato hospodářská a i politická situace v 16. stol. 
umožňovala další rozvoj knihtisku, který mohl vhodně navázat na dobu 15. sto-
letí, v podobě tvorby liturgických a náboženských knih. Víme, že nejstarší kni-
hou tištěnou na území Čech byla „Kronika Trajánská“ od Quida de Colimna. 
Vznikla zřejmě v Plzni r. 1468 a následovaly další tisky latinských knih, např. 
„Missale ecce lesiae Pragensis“ z roku následujícího. Z dalších českých prvotisků 
je možné uvést „Nový Zákon“ vytištěný r. 1475. Následoval Dlabačův „Nový 
Zákon“ a postupně se dostáváme až k „Passionálu“ – český překlad spisu Jacoba 
de Voragine (1230–1298) – „Pasionale sanctorum“ (obsahující, nejen informa-
ce náboženské širšího hlediska, ale i kapitoly o českých světcích – sv. Ludmile, 
Václavu, Prokopu, Vojtěchu aj.). Také po stránce typografické je dílo již mnohem 
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hodnotnější a kvalitněji provedeno než předchozí tisky. Důležité je si též uvě-
domit, kde se objevily první tiskárny na našem území – v prosperujícím městě 
Plzni. I když další chronologicky dochovaný údaj se poněkud vymyká, protože 
krátkou dobu působila též tiskárna ve Vimperce, kde se objevil potulný tiskař Jan 
Alakraw, pů vodně působil na území Německa v Pasově. Jeho tvorba představovala 
nejen náboženské téma, ale vytiskl „Minuici“ – kalendář zabývajíci se vhodností 
ranhojičského zásahu pouštění žilou. Roku 1487 z jeho dílny vyšlo dílo „Summa 
de Eucharistia“Alberta Magna a „Soliloquia sv. Augustina“, ve třech tiskových 
arších. Alakraw ukončil svoji působnost v roce 1484 a odešel opět do Pasova, kde 
dále tiskl. Omlouvám se, že již nebudu uvádět další první tiskárny působící v té 
době na území Čech a Moravy s výjimkou brněnské tiskárny, kde byla vytištěna 
první kniha r. 1485. A též upozornění na pozdější slavné tiskařské období a přínos 
tiskáren činných v Olomouci. Nás však především zajímá, že se prostřednictvím 
vydaných tisků šířily převážně informace s tematikou náboženskou, ale i např. 
údaje o léčbě a byly tištěny i kalendáře. Již na počátku zahájení období tištění 
knih se z hlediska informačního přístupu objevuje tematický přístup, ve kterém 
převažuje náboženství. 

Přímý doklad o souvislostech mezi mírnějším údobím života na území teh-
dejšího českého království a knižní produkcí nacházíme právě v posledních dese-
tiletích 1. poloviny 16. století, viz již uvedené důvody. Tehdy byla knižní pro-
dukce v Čechách a na Moravě mnohem větší než v sousedících zemích: Uhrách, 
Polsku a Rakousích. V souvislosti s přibývajícím množstvím tištěných knih se 
výrazně rozvíjely i další řemeslné činnosti, které s touto aktivitou souvisely, např. 
řemeslná činnost papírenská, knihovazačství. A jistě i koncový bod tohoto řetězce 
knihkupecké podnikání. Jistá volnost ze strany císařského dvora a zvýšený počet 
udělených tiskařských koncesí způsobil, že knih přibývalo. Nelze uvést všechny 
tiskařské aktivity, ale zmíním se o nejznámějších a nejproduktivnějších tiskárnách. 
V Praze působil úspěšně Pavel Severýn z Kapí Hory. Je doloženo 26 vydaných ti-
tulů a tím rozhodně není množství vytištěných titulů knih v této tiskárně vyčerpán, 
navíc je nutné podotknout, že P. Severýn užíval textury pro tituly a počáteční pís-
mena, vydal především Bibli, a to dvakrát: v r. 1529 a 1537. Velmi důležitý je tisk 
„Zřízení zemské“ r. 1530 cenné vydání Chelčického: „Postily“ (významný krok 
pro šíření nového pojetí náboženských otázek v tehdejší době), z r. 1532. Dále 
vyšly „Kronika Martina Kuthena“ r. 1539, „Korvínovy výklady na čtení ne dělní“. 
Právě Severýnova dílna byla charakteristická tím, že věnovala pozornost úpravě 
knih. Texty doplňoval ilustracemi, kombinoval i druhy písma. Viz vydání možno 
říci unikátní Petrarkova díla „O štěstí a neštěstí“ z r. 1500 (titulní stránku tvoří 
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dřevořezba s versálkou z gotického písma). Na tyto snahy a novoty tiskařského 
řemesla navázali i pokračovatelé Jana Severýna, např. jeho syn Jan. Na sa motných 
tiskařích můžeme demonstrovat, že jejich tvorba z hlediska obsahového a infor-
mačního byla ovlivněna dobou, ale i jejich náboženským zaměřením, vyznáním. 
Pražský tiskař Mikuláš Konáč z Hodišťkova (pracoval společně s Janem Volfem 
z Moravy), který sice vstoupil do tiskařské profese podstatně dříve, již na začát-
ku 16. století, ale myšlenkově i nábožensky, vzhledem k svému zaměření – byl 
vyznavačem náboženství pod obojí a patřil k humanistům s profilací češství, exis-
tovala tematická návaznost jeho tvorby s uvedenými tiskařskými následníky. 

Pochopitelně se všechny tyto charakteristické znaky jeho osobnosti promítly do 
tiskařské tvorby – vydával většinou knihy v češtině. Zabýval se tematicky historií 
a také i zábavnou literaturou. (Viz Eneáš Sylvia „Kronika česká“ z r. 1510, do níž 
vložil i obrazy českých panovníků a představitelů husitství – Husa, Žižky.) Vydal 
i Husovo dílo „Výklady víry“. Tiskl i Sněmovní artikule. Lékařské informace 
nabízely tisky vydané tiskárnou Jana Hada (v období od r. 1535). 

Jistě nelze opomenout ani přínos Jiřího Melantricha Roždalovského z Aven-
tina. Vzdělaný člověk, který získal důležité znalosti a dovednosti tiskařského ře-
mesla v Německu a Švýcarsku – ve Vitenberku a Basileji (stýkal se s humanis-
tou Zikmundem Hrubým z Jelení Gelenius). Především však si všiměme vydání 
Mathioliova „Herbáře“ z let 1562 a 1563, vybaveném hodnotnými a estetickými 
obrazy popisovaných léčivých rostlin. Melantrich vydával i bibli, Zřízení zemské. 
Husovu „Postilu“ a 1579 „Radu Zvířat“ Smila Flašky z Pardubic, Veleslavínovi 
dílo „Dictonaroum lingue latinum“, „Veleslavínův kalendář“ a mnohé další. Uvádí 
se, že Melatrichova tiskařská produkce zahrnovala více jak 200 titulů. Také vý-
znamně se přičinil o rozvoj knihtisku a šíření knih v Čechách Adam Daniel z Ve-
leslavína. Přes dvacet let produkoval značné množství knih, na nichž se většinou 
sám podílel, ať již jako překladatel, ale také i přispěl k různým textovým úpravám, 
případně vystupoval jako poradce. Mnohé knihy byly zajímavé nejen svým obsa-
hem, autorstvím, ale i typografickou úpravou. K předním tiskům patří Kalendář 
historický z r. 1590, který napomohl šíření informací a vytváření poznatků o his-
torii českého státu a národa. 

K tvorbě, šíření a tím i ke zvýšení možnosti číst a využívat knihy a v nich ulo-
žené informace přispěli v 16. století i mnozí další tiskařští mistři. Např. Václav 
Vřesovec z Vře sovic (působil na Malé Straně), ale i třeba Jan Šuman, jehož tis-
kařská aktivita zahrnovala knihy např. Fauknerův Titulář, ale též tiskl noviny 
informující o politických, vojenských a dalších dějích tehdejší doby. Všichni uve-
dení tiskaři, často i autoři knih nebo alespoň jejich spoluautoři či upravovatelé 
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v 16. století význačně přispěli k rozvoji knihtisku té doby a také šíření informa-
cí – náboženské, politické, vojenské, lékařské, přírodovědné aj. tematiky. 

Jistě i fyzické subjekty – tiskaři a na ně navazující odborníci různých řeme-
sel – se společně podílely na tvorbě knihy jako artefaktu a zároveň zdroje infor-
mací. S postupem času, ale i ohledem na určité historické období a jeho specifika, 
se pochopitelně tato informační základna měnila, vyvíjela, stoupla vzhůru a opět 
klesala pod určitý vývojem stanovený průměr úrovně. I když lidský faktor byl 
rozhodnující pro vytváření zmíněného zdroje informací, bezesporu ostatní prv-
ky materiálního, předmětového zaměření zaujímaly důležitou pozici v celkovém 
informačním efektu knihy. Bezesporu tištěné knihy se mnohdy staly unikátním 
a často významným zdrojem informací o určitých politických, válečných, ale 
i náboženských událostech, převratných a zajímavých objevech, prezentací urči-
té metodologie v oblasti těžby, výroby a také i v případě lékařství – léčebných 
postupů. Nelze v krátkosti vše, co s tímto informačním aspektem souvisí, také 
podrobně analyzovat, ale jde o velmi složitý děj, kdy dochází k vzájemnému pro-
línání jednotlivých prvků tvořících tento někdy až imaginární informační systém, 
jehož základnou je kniha. 

Zajímavá je i skutečnost o tisku knih v souvislosti s dobou protestanského 
povstání v Čechách, v době vlády „zimního krále“ Bedřicha Falckého. V této 
době se rozrostl počet oficiálních tiskařů v Praze o osm nových jmen. Příchozí 
pocházeli většinou z Německa. Jejich tvorba byla zaměřena na vydávání novin též 
i se satirickými texty. Také publikovali básně oslavující nového krále. Zřejmě si 
tyto tiskaře jako podporu své vlády, tedy z politického hlediska, přivedl do Prahy 
sám Fridrich Falcký. 

Kniha zdroj informací

Musíme si tedy vymezit následující postup. Věnovat pozornost jen základním 
tématům dle obsahu knih. A vymezit či přesněji strukturovat, na jaké informa-
ce obsažené v knihách především zaměříme svůj zájem. V prvním případě nám 
pochopitelně může pomoci dosavadní členění knih na základě např. katalogové-
ho zpracování. V druhém je nutné vymezit určité druhy informací – informace 
v obecném pojetí, speciální informace a vědecké informace. 

Jiné informace nabízí uživateli kniha beletristická, literární dílo autora určené 
spíše k zábavě, než aby se zabývalo problematikou studia jako dílo vědeckého 
zaměření. 
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Je však nutné respektovat informační potřeby, ale i zájmy jak samotného auto ra 
knihy, tak jejích uživatelů nebo čtenářů. Literární díla klasiků naší, ale i svě tové 
literatury – francouzské, anglické, německé, ruské, ale i např. z oblastí vzdáleněj-
ších až z Asie, Afriky, případně Latinské Ameriky, Austrálie – obsahují rozsáhlé 
množství informací o životě literárních postav, přírodě a místech, kde kniha vzni-
kala, ale i o samotném autorovi – jeho názorech, vzdělání, příslušnos ti k určité 
komunitě, životních cílech atd. Přečte-li si blíže neurčený Čech v současné době 
knihu latinsko-amerického autora, Mexičana Fuentese, např. román z doby me-
xické revoluce spisovatele Fuentese, přijímá rozsáhlý balíček informací o Mexiku 
doby počátku 20. století, situaci indiánů a chudého obyvatelstva především tam-
ního venkova, seznamuje nás v určité podobě a rozsahu s cíli mexické revoluce, 
jejím postupem a východisky, rozpory, působením na lidi ať již na jedné nebo 
druhé z válčících stran. Jistě je nutné, aby autor měl potřebný rozsah informací, 
o dané problematice, tématu, byl skutečně schopný prezentovat tyto informační 
celky v podobě, kterou je schopen přijímat čtenář, uživatel jeho díla. Musí dojít 
k vzájemné komunikaci mezi autorem a jeho čtenářem. Tato fáze přejímání infor-
mací je velmi důležitá. 

Nedojde-li k vzájemnému navázání zmíněného vztahu, nemůže proud informa-
cí přecházet na jednotlivé uživatele. Vlastně zjednodušeně řečeno nejpodstatněji 
na realizaci knihy jako takové a jejím uplatnění se podílí informace. Právě infor-
mace jsou důležité pro vznik např. literárního díla, ale i pro jeho realizaci v knižní 
podobě – vytištění v některém nakladatelství, kdy je velmi důležitá právě vhodná 
podoba vzájemné komunikace mezi autorem a vydavatelem, případně nakladate-
lem. Z minulosti knihy víme, že mnohdy právě konečný výsledek přes vzájemnou 
snahu nakonec skončil nerealizováním určitého vydavatelského záměru právě 
proto, že selhala nebo se zkomplikovala vzájemná komunikace mezi autorem díla 
a jeho realizátory (v komplexní podobě). A bezesporu nejdůležitějším článkem 
tohoto postupu je šíření literárního díla, včetně jeho přijetí jeho uživateli. 

Podíváme-li se zpět do historie, nalezneme řadu příkladů knih, knižních arte-
faktů, které můžeme hodnotit z hlediska tzv. informačního pohledu. Viz již zmí-
něné cestopisné knihy, které sloužily jako významný a často unikátní, nebo jen 
málo zastoupený zdroj informací o vzdálených, často neznámých zemích, místech, 
jejich obyvatelích, včetně stylu života a životních podmínek. Také i o tamní ve-
getaci, zvířeně a klimatu. 

Prostřednictvím těchto knih a v nich obsažených, prezentovaných informací 
docházelo k přiblížení i nově objevených, či dosud málo známých a neprozkou-
maných světadílů – Afriky, Austrálie, Ameriky – evropskému prostředí. 

Kniha jako zdroj informací
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Obdobně by bylo možné vyhodnotit i knihy s náboženskou tematikou, z nichž 
mnohé napomáhaly šířit jak křesťanské náboženství, tak později katolicismus 
a také ideje protestantismu, někdy souběžně.

Již v době Lutherově a v podobě jeho vystoupení směřující k obrodě církve 
sehrála kniha z hlediska informačního a ideového velký význam. V době mocen-
ského i ideového zápasu mezi katolickým a evengelickým vyznáním, především 
v nástupu baroka zaujala kniha významné postavení. Šířila potenciální nábožen-
ské informace – ideje v evropských zemích. A také se stala předmětem, jehož 
existence se zaměřila na šíření, užívání – zakázaného okruhu náboženských knih, 
„libri prohibiti“. Nakonec vedla právě tato informační působnost těchto knih až 
k snaze o jejich odstranění, případně zničení, likvidaci v podobě spalování knih 
na hranici (tento postup např. inkvizice, žel přejala i moderní doba, viz 20. století 
a nacistický přístup k – podle jejich názoru – závadným – nebezpečným knihám, 
často i autorů světového významu). 

Informace se může stát i negativem a je mnohdy postavena do patové situace, 
z hlediska hodnocení a přístupu vládnoucích subjektů, případně různých skupin. 
Ostatně s tím souvisí i šíření myšlenek antihumanismu a terorismu, které provází 
i současný svět. 

Mediální efekt v historii

Významnou součástí působnosti informací obsažených v knihách je „mediální 
efekt“, který sice v současnosti má trochu jiný výklad, ale podstata zůstává zacho-
vána. Takový efekt doprovázel různá historická období – reformaci, antireformač-
ní období, dobu osvíceneckou (viz vydávání vědeckých encyklopedií a dalších 
významných vědeckých děl naplněných bohatou škálou vědeckých informací). 

Některé knihy si dochovaly svůj informační význam i přes značný časový úsek, 
který je dělí od jejich vzniku. Můžeme uvést Bibli, jejíž působnost, ač pochopitel-
ně docházelo k změnám a různým výkladům některých statí, součástí této knihy, 
zůstá vá stále zdrojem náboženských, humánních i myšlenkových podnětů. Některé 
ze zmí něných období byly podstatně poznamenány právě informacemi prezen-
tovanými v určitých literárních dílech. Viz již zmíněná reformační literatura, ale 
i období francouzské revoluce, která se ideově opírala o díla a myšlenky předních 
vědců a literátů této doby, encyklopedistů Voltaira, J. J. Roussenaua aj. a také i De-
nise Diderota – vydal 35 svazů francouzské „Encyklopedie“ v období 1751–1780. 
(Jistě je též zajímavé, že většina děl těchto klasiků francouzské literatury nespatřila 
světlo světa – nebo spíše tiskařskou čerň, ve francouzských tiskárnách, ale kvůli 
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cenzuře byly tištěny v zahraničí a místa vydání i nakladatelství byly úmyslně fik-
tivní. Revoluční změny monarchistické Francie přinesly mnoho pozitivního i pro 
tisk. Tiskárny a knižní obchod nastoupily cestu svobodných řemesel. Nelze opo-
menout, že právě ve Francii se objevila dvojsvazková kniha předního tiskaře Pierra 
Simona Fourniera. A tak zkušený tiskař Fournier obohatil francouzskou literaturu 
a společnost o speciální informace věnované tiskařskému řemeslu. Důležitý titul 
odborné literatury „Manuel de Typographie“ z let 1764–1766 byl doslova nabitý 
speciálními odbornými informacemi o tiskařském řemesle. 

K pověstným a průkopnickým tiskařům ve Francii patřil i rod Didotu, tisk tří-
svazkového Racina (l801–1805) Pierra Diodota st. se úspěšně prezentoval v rámci 
odborné i, můžeme říci, kulturní společnosti. Významné ocenění své práce získal 
v r. 1801. 

Je nutné si uvědomit, že úspěšný vývoj tiskařského řemesla a výsledky v podo-
bě krásných, zajímavých a odborně ceněných knih umožnoval i technický, mož-
no říci průmyslový rozvoj – slévárny písmen, výroba kvalitního papíru a také 
tiskařské černě. Pochopitelně že tyto předmětné pomůcky musely navazovat na 
komplexní úpravu knih, lákající esteticky i řemeslně oko zákazníka-čtenáře, ale 
i na vlastní text, jeho myšlenkový náboj a zpracování. 

Působení literárního díla na společnost

Významné působení literárního díla na společnost dotvrzuje i kniha W. Goetha 
„Utrpení mladého Werthra“ (Die Leiden des jungen Werthers, z r. 1774). Série 
sebevražd mladých lidí, vyvolaná na základě četby této knihy, je dokladem „me-
diálního efektu“ v rámci společnosti – určité doby, často vymezené i teritoriálně. 
Jistě by bylo možné uvést další výčet podobné působnosti i moderních autorských 
děl v podobě knihy. 

Pro náš účel by bylo jistě přínosné využít možností moderní literární kompa-
ratistiky. 

Pojmy aktuální a fiktivní svět. Viz následující definice: „Existovat ve fiktivní 
podobě a existovat jsou dvě zcela rozdílné věci“ (Persons 1999). Literární ději-
ny využívají k pochopení především narativních obsahů fiktivního charakteru. 
Knihy vždy přispívaly k obému pohledu, jak k vytváření aktuálního světa, tak 
i fiktivních světů, navzájem komunikativně propojených. Kniha se stává díky 
své různoro dosti, bohatosti a rozličnosti textového ztvárnění informačním mul-

Kniha jako zdroj informací
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tizdrojem. (Některé knihy měly fiktivní obsah, viz utopistické snahy ideálního 
uspořádání lidské společnosti.)

Kniha je též významnou součástí komunikačního systému, tvořeného souborem 
vzájemně propojených, tudíž se ovlivňujících a účelně koordinovaných prvků, 
u nichž existují synapse, nejen vnitřního charakteru, ale i s vnějším okolím. Podle 
např. Jeana Lohisse, francouzského vědce, je nutné studovat vzájemné závislosti 
a součinnosti mezi jednotlivými částmi systému a prostředím, v němž existují. 
Nejvýznamnější jsou právě dynamické aspekty vývoje i přizpůsobování. Podstatu 
tvoří trojice prvků: jazyk, kolektivní mentalita a struktura společnosti. Pojem jazyk 
může být různě vykládán a chápán. Dle mého názoru můžeme začlenit do tohoto 
komplexu i jazyk v podobě písemného projevu. Kolektivní mentalita představuje 
způsob vnímání umožňující zaujmout určité stanovisko k jistému činu, postoji, 
projevu chování jako „odpovídajícího“ nebo normálního, nevyhnutelného aj. Na 
základě respektování ducha doby. Právě obsah knih, knihy jako informačního 
zdroje ovlivňuje i kolektivní mentalitu. A ještě se zastavme i u pojmu společen-
ské struktury, představuje skutečně tradiční strukturu – uspořádání jednotlivých 
součástí společnosti. Nebo podle Spencera můžeme využít termínu organizace 
společnosti – v podobě komplexního uspořádání všech prvků, které jsou využity 
k strukturování sociálního působení. Kniha se stává z hlediska komunikativního, 
v průběhu století své existence, významnou součástí komunikace. V některých ča-
sových fázích jejího vývoje ji může přiřadit k běžnému prostředku komunikace. 

Komunikace procházela též složitým a dlouhodobým vývojem a zaznamenáva-
la podstatné změny. Docházelo k transformaci prostředků komunikace: přirozené, 
písmo, a v moderní době masová média a nové komunikační (často i informační) 
technologie. Postupně vznikly typyzací centrální komunikační systémy: mluvy, 
písma – psanosti, masovosti a novotvarovosti. A právě v těchto systémech vznikl 
základní vzájemný vztah mezi typickým jazykem, kolektivní mentalitou a struk-
turou společnosti. Analýza komunikačního systému zahrnuje podrobné studium 
vzájemné závislosti a součinnosti mezi jeho jednotlivými částmi a prostředím, 
v němž jsou umístěny, s ohledem a zvýrazněním dynamiky vývoje a přizpůso-
bování. 

Analýza má srovnávací komparativní charakter. 

Vědecko-fantastická literatura obohacuje čtenáře nejen o zajímavé, případně 
vědecké informace, ale přináší i mnohdy sice fiktivní, ale impulsivní informace, 
které mohou vyvolávat u čtenářů výrazné impulsy pro jejich další činnost. Tedy 



77

případně i zaměření jejich života, ať již profesní nebo přímo s vědecko-průzkum-
ným cílem. (K těmto tematickým knihám patří klasická díla francouzského spiso-
vatele Julese Verna, anglického spisovatele G. Wellse aj. autorů.) 

Jistě nebude od věci uvést i další zajímavý druh působnosti literárního díla 
na čtenáře, případně širší složky společnosti. Širší vrstvy čtenářů přijmou dílo 
v určité podobě, jak je jim sdělováno, nejen prostřednictvím samotného textu 
autora/autorky, ale i z hlediska uměleckého, grafického, vazačského – vlastní úpra-
va vzhledu knihy jistě má velký význam pro její přijetí společností, další šíření, 
opětovné vydávání. Pochopitelně významnou úlohu zaujímá nakladatel, ilustrátor, 
vazač,  samotná tiskárna a zodpovědný a pečlivý přístup k realizaci díla v podobě 
zdařilého artefaktu. 

Dovolím si vzpomenout snahy nakladatelů velmi populárního díla klasic-
ké autorky Boženy Němcové v prvních desetiletích nově vzniklého státu Čes-
koslovenska. Tehdy byla především vydávána díla B. Němcové, převážně již 
v kla sické podobě, s ilustracemi Adolfa Kašpara aj. Ovšem objevil se i naklada-
telský záměr vydat pověstnou „Babičku“ s ilustracemi (grafikou) V. Špály, sice 
též pracujícího i s grafikou, ale Špála sám měl tehdy především pověst úspěšného 
malíře krajiny, květinových zátiší. Špála i se zkušenostmi odborného pedagoga 
dlouho váhal, zda přijmout nebo nepřijmout tento návrh. 

Nakonec se nechal přemluvit a vstoupil do přípravné fáze. Ovšem skvělý kra-
jinář, moderní malíř se nedokázal ztotožnit s tradicí a z hlediska jistého infor-
mačního nedostatku nebo úmyslného přehlédnutí skutečnosti, vytvořil graficky 
zajímavé, v mnohém jednoduché moderní grafické listy, tvořící doplňky textu 
B. Němcové. Kniha vyšla, sice v omezeném nákladu, v roce 1927. 

U vyhraněného okruhu čtenářů, chápajících moderní vývoj výtvarného umění, 
se setkala s porozuměním pro přístup V. Špály a nalezla velmi pozitivní ohlas. 
U většiny však ne. Objevily se i přímo projevy odporu a negativního hodnocení 
a někteří objednavatelé zrušili svoji objednávku. Došlo k určitému střetu názorů, 
zájmů a především k jistému kolapsu informací. Špála přišel s novým přístupem, 
který dle jeho názoru se měl ztotožnit s literárním textem, žel nestalo se tak, ales-
poň tehdejší doba ještě nebyla zralá na takové přijetí. Podobných příkladů by se 
dalo uvést mnohem více. Dle mého názoru musí vzniknout jakési „informační 
pouto“ mezi tvůrcem-autorem a uživatelem-čtenářem. Hladina jejich informační 
úrovně musí být v jistém slova smyslu sladěná. 

Nelze též opomenout účelovost vydávání určitých literárních děl ve vyhraně-
ných časových úsecích. 

Kniha jako zdroj informací
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Jde o ovlivnění politickými, mocenskými, případně osobními zájmy. Může 
se projevit určitý prvek negativnosti i tehdy, kdy je pro tuto „ideovou transakci“ 
využito kvalitní autorské dílo, nabízející často i zajímavé, přínosné informace. 
Tyto okolnosti vedou později, třeba až u následujících generací, k určité averzi, 
nebo podceňování hodnoty těchto knih. Musí uplynout další časové údobí, kdy 
se podaří společnost zbavit těchto názorů, odstranit poznatky, vycházející čas-
to za mylného podkladu, nebo na základě úmyslných zkreslení z dřívější doby. 
Znovuobjevení takových děl může přinést často přínosné obohacení knižního trhu, 
knižní nabídky. V historii nalezneme větší počet podobných situací. Uveďme pou-
ze jednu záležitost, aplikovanou na české prostředí – vydávání souborných spisů 
historika Aloise Jiráska v prvních letech socialistického zřízení, po únoru 1948. Na 
základě podnětů tehdejšího ministra kultury, prof. Zdeňka Nejedlého, byl Jirásek 
novým režimem propagován, vydáván, často mylně vykládán a tím vlastně došlo 
k jeho sice hromadnému šíření, v často neuvěřitelných nákladech jednotlivých 
děl (zvláště z hlediska dnešního pohledu na náklady nových knižních titulů), ale 
vlastně byl na dlouhou dobu poškozen a vystaven tvrdé kritice i tam, kde by bylo 
možné o tomto postupu a důvodech této ostré kritiky polemizovat. 

Příklady druhu informací

Všimněme si nyní i informací obsažených v textu jednotlivých knih (literárních 
děl, vědeckých děl). Jde-li o speciální informace – např. odborné, ale přeci jen je 
nemůžeme zařadit mězi vědecké informace, protože nesplňují příslušné parametry 
vymezující, určující vědeckou informaci. Přesto v knižní produkci jednotlivých 
historických období, ale i moderní doby, např. posledních desetiletí, nalézáme 
obrovské množství knih s nejrůznějším typem odborných, speciálních informací. 
Nelze pochopitelně zaměřit pozornost na všechny druhy informací, nebo alespoň 
hlavní typy těchto informací. 

Musíme zvolit jakýsi filtr a vytvořit jen malý vzorek splňujících tyto podmínky. 
Ovšem je nutné alespoň náznakem definovat odborné informace. Nejprve však 
se podívejme blíže na samotný pojem informace. V současnosti existují desítky 
definic informace. Od klasických, např. zakladatele kybernetiky Norberta Wienera, 
přes moderní z doby již plně rozvinuté informační vědy až po některé velmi jed-
noduše koncipované, případně můžeme říci extravagantní. Dovolím si citovat 
prof. Jiřího Cejpka: „Slovo informace patří dnes ke slovům nejen nejužívaněj-
ším, ale také k jedněm z nejvíce zneužívaných a nadužívaných“ – viz Cejpek, J.: 
Úvod do právní informatiky. Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 
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Praha 1997. s. 9. Plně souhlasím s autorem těchto slov. Informace, které mimo 
jiné obsahují i knihy, v klasické podobě, tudíž tištěné, ale i kniha – jako autorské 
dílo, v elektronické podobě, se stávají, nejen středem zájmu, ale i potřebou jed-
notlivců i skupin obyvatel, případně celé společnosti. V každém případě, ať se od 
sebe navzájem odlišují jednotlivé definice či chápání a výklad pojmu informace. 
Významným sjednocujícím prvkem je komunikace, výměna určitého potenci-
álního obsahu mezi subjektem, jedincem a vnějším prostředím. I když do této 
funkce vstoupila technická stránka – technické vybavení a informační technologie, 
podstata zůstává stejná. Ještě mi dovolte uvést jeden typ informace, již zmíněného 
N. Wienera: „Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, 
když se mu přizpůsobujem, informace představuje určitý způsob (formu) a stupeň, 
rozsah uspořádání určitého předmětu, případně zdroje informace), kterou chápe 
a respektuje i subjekt, který je jejím příjemcem. Nejvýznamnější je právě vztah 
předmětu, zdroje informací aj. k samotnému příjemci. Kniha je skutečně podle 
jejího typu, druhu, tématu, značně odlišným, ale významným zdrojem informace/í/ 
v rámci lidské společnosti. Jistě je možné polemizovat s názory některých autorů 
definic informací. I jejich tvrzeními.“ 

Bylo by možné zabývat se pojmem informace ještě značnou dobu a realizo-
vat analýzu některých definic. Vzhledem k zaměření konference však se vrátím 
k tématu z potřebného úhlu. 

Knihy a čas

Každé historické období charakterizují určitá hlediska, vzniklá situace, spole-
čenské, politické, státnické, ale i osobní cíle jednotlivců, společnosti – vládnou-
cích kruhů. Pochopitelně se veškeré dění odráží i v kultuře, kulturní tvorbě, tudíž 
i literární tvorbě. Jistě by bylo možné uskutečnit vhodné vzájemné porovnání 
literárních děl, žel musíme konstatovat dochovaných. Vždy je nutné aplikovat 
určitou dávku virtuality, předpokládat, počítat s tím, že některé jistě zajímavé 
a myšlenkově bohaté knihy se nedochovaly a třeba ani neexistují odkazy o jejich 
existenci, obsahu, úrovni. Jistě se mění funkce, význam, obsahová podoba knihy, 
jako „ideového artefaktu“, během století a také i ji ovlivňuje prostředí a okolnosti 
jejího vzniku. Zákonitě se promítá do knihy úroveň kultury, vědy, zjednodušeně 
životní úroveň a styl období jejího vzniku. Informace obsažené v knize doby ro-
mantismu se jistě odlišují od informací knihy z období realistických děl 19. století. 
Literární dílo jako zdroj informací prochází složitým dlouhodobým vývojem a je 
nutné tyto skutečnosti respektovat. 

Kniha jako zdroj informací
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Není možné ani nepočítat i s tematickou volbou autora při psaní literárního 
díla. Odlišují se od sebe knihy zaměřené na dobrodružnou tematiku, odborná díla 
zaměřená na oblast techniky, přírodních věd, lékařství, práva, informační vědy, 
politických věd, historie. 

Významnou úlohu, z hlediska informačního potenciálu, zaujímají knihy ency-
klopedického typu. Třeba dějiny umění, architektury, které podstatně mohou ne jen 
rozvíjet vzdělání uživatelů, čtenářů-studentů, odborníků i laiků, ale ovlivňují často 
i jejich etický přístup a styl života. Pro specializované odborníky jistě přináší čet-
ba odborných knih, např. zaměřených na zemědělství a jeho jednotlivá odvětví, 
případně speciální oblasti technických věd – elektrotechniky, počítačové techniky 
a technologií, mnoho poznatků a mají obrovský význam, z hlediska jejich profe-
sionality a působení. 

Mimo obsahové stránky těchto témat je možné uvažovat i o způsobu zpracová-
ní, využívání moderních technologií a také o převodu z klasické podoby do elek-
tronické. Jistě je nutné začlenit do této analýzy i knihy, tituly vznikající v moderní 
době, např. na konci 20. století a počátku 21. století. Tato díla již prezentují též 
např. speciální informace: např. právní informace v případě, že jde o právnic-
ké dílo, nebo vědecké informace. Zvláště změny, ke kterým dochází v období 
technické a později nastupující informační revoluce se odráží i v literární tvorbě. 
Informace je tudíž skutečně velmi flexibilním prvkem, která podléhá zcela logic-
ky stálému vývoji a změnám. Informace vytváří rozsáhlé a zároveň i specifické 
informační systémy. 

Rozhodně je nutné si všimnout, že zvláště v moderní době se stále více uplatňu-
je při vzniku knihy právní otázka. Vzrůstá význam právních informací – regulace 
právem vzniku autorských děl, tudíž i klasických tištěných děl. Podstatně přibývá 
na významu a dochází k širšímu uplatnění autorského práva. Nelze též opomenout 
i návaznost na změny, ke kterým dochází v současném světě – viz sjednocování 
evropského politického i zeměpisného prostoru. Vznik Evropských společenství 
a později i Evropské unie (viz Maastrichtská smlouva v r. 1995). 

Autorské právo sehrává stále významnější roli v souvislosti s možnostmi, které 
nabízí moderní společnost svým občanům. (Z hlediska půjčování knih a vlastně 
umožnění šíření informací v nich obsažených a jejich využívání, ač třeba jen pro 
osobní potřebu ve veřejných knihovnách, dochází k značným změnám v podo-
bě chápání autorských práv. Knihovny již ztrácí výjimku bezúplatně poskytovat 
svým čtenářům knihy formou půjčování. Nyní, v souladu s komunitárním právem  
evropských společenství, dochází k zpoplatnění této služby čtenářům, uživate-
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lům formou licence. Je nutné dodržovat výlučné právo autora k dílu. Jistě není 
tento postup překážkou ani netvoří závoru k přístupu informací. Přesto je nutné 
si uvě domit, že se stále více prohlubuje pomyslně vznikající příkop mezi autory 
a ochránci jejich práv na jedné straně a uživateli, případně čtenáři těchto děl na 
straně druhé. Současné autorské zákony se novelizují, či jsou na cestě postup-
né náhrady novými, moderními a evropsky pojatými zákonnými normami. Jistě 
i nyní se snaží především odborníci na autorské právo, aby byli respektovány oba 
dva tábory – autoři (tvůrci) a také uživatelé-klienti (v případě knihoven čtenáři). 
I když je propagována volnost přístupu k informačním zdrojům a také nediskri-
movanost jejich užívání, na druhé straně se jistě rozšiřuje nabídka, ale dávají se 
určitá omezení možnosti jejich využití. 

O tom se přesvědčují i současné velké firmy, které většinou sice netisknou 
no vé knižní tituly v podobě klasické knihy, ale využívají moderní informační 
technologie, umísťují knihy v elektronické podobě na webové stránky, případně 
v rámci síťových zdrojů. Možnosti přístupu k informacím obsaženým v těchto 
elektronických knihách se zvětšují a také usnadňují, ale zároveň si musí čtenář, 
uživatel zajistit možnost přístupu a využívání těchto informačních zdrojů pro-
střednictvím licence, většinou úplatné. A také nastupují sankce, které se z hlediska 
právního zcela opodstatněně stávají filtrem, nutnou překážkou „v rámci dostihu za 
informacemi“, a kdo ji chce překonat, přeskočit, musí zaplatit a získat licenci na 
jejich užívání, čtení, stahování (kopírování) na jiné nosiče atd. Nelze opomenout 
i snahy Evropské unie a jejích orgánů podporovat různé kulturní projekty, které 
souvisí s uchováním kulturního dědictví, včetně historických a vzácných tisků. 
Propagace digitalizace a dalších podob ukládání historických knih v elektronické 
podobě je toho dokladem. 

Změna přístupu k informacím

Razantní vývoj informačních cest v moderní době podstatně změnil dosavadní 
klasické, nebo můžeme říci tradiční přístupy k informacím obsaženým v knihách. 
Badatelé, odborníci, ale i studenti a další zájemci o historické knihy, rovněž i kni-
hy rukopisné vlastně již většinou nemají možnost, z ochranných a bezpečnostních 
důvodů, pracovat, vidět, případně čerpat údaje z originálů těchto historických nebo 
vzácných knih. Vlastně jen výjimečně se dostanou k těmto informačním zdrojům. 
Rozhodně však je výborným vkladem moderní doby, že tímto způsobem se za-
braňuje poškozování nebo i postupné likvidace těchto z hlediska kulturní historie 
nenahraditelných a cenných odkazů minulosti. Kulturní dědictví lidstva může být 
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snadněji uchováno i do budoucnosti. A tak digitalizace, či jiné podoby převodu 
původních klasických knih z tisku do elektronického stavu, vlastně na jedné stra-
ně zabraňuje přístupu k původním dílům, tudíž i v nich obsaženým informacím, 
ale též usnadňuje a urychluje možnost využívat čtenářsky a informačně historic-
ké a vzácné knižní fondy na území např. České republiky, ale i jinde ve světě. 
Naštěstí neexistuje nebo nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi informacemi obsaženými 
v originále a v jeho „originální kopii“, ať již formou např. klasického okopírování 
nebo ofotografování původního exempláře nebo s využitím moderních technik 
jejího převodu do elektronické podoby. 

Můžeme říci, že se nemění podstata informací po stránce jejich identity, ale 
nastupuje další významný faktor – usnadňuje se přístup k nim, práce s nimi i jejich 
časová dostupnost. A především též, v případě užívání přístupu on-line, odpadá 
kritérium místa, odkud se dostáváme ke zdroji informací – knize v elektronické 
podobě, navíc ji může čísti případně odborně či vědecky analyzovat, větší počet 
zájemců, odborníků, než by bylo možné v případě, že by byl poskytnut, např. za 
účelem vědeckého bádání badateli, její originál. 

Zatím se nepodařilo vytvořit odborně, či vědecky hodnotný postup, zpracování 
míry efektivity informací obsažených v klasických knihách vzhledem k určitému 
historickému období. Jistě by tento přístup vyžadoval značně objektivně vypraco-
vanou metodiku postupu a snahy zachytit alespoň v jakémsi základním přehledu 
určitou hierarchii, nebo procentuální složení informací obsažených v dosavad-
ní knižní produkci. Ostatně, nedivme se, vždyť ještě doposud nebyla vytvořena 
analýza a ani pokus o odhad, jaký je objem celkové světové produkce tištěných 
knih v rámci světa. 

Přesto je nutné vědět, ať již náš pohled bude vycházet z tematických kritérií, 
nebo se bude řídít pohledem informační vědy, či zvolíme nějaký nový, převratný 
způsob posouzení a třídění informačního potenciálu rukopisných a tištěných knih, 
zvláště s přihlédnutím ke starým a vzácným tiskům a dochovaným fondům, že 
kniha a informace jsou pevně propojeny a nelze je oddělovat od sebe. 

Knihy vlastně z tohoto hlediska tvoří jakýsi dosud plně nepochopený a nezhod-
nocený informační systém různých druhů informací, v různé podobě i rozsahu, 
a stále patří ke kulturnímu bohatství, dědictví společnosti, bez ohledu na rozvoj 
nových informačních technologií. A vlastně právě nové možnosti, které posky-
tuje technický aspekt a tyto technologie může napomoci k uchování, vhodnému 
užívání i pochopení informačního bohatství těchto zajímavých a často unikátních 
informačních zdrojů. 
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Rozhodně nelze zpochybnit cestu postupného převodu všech zvláště význam-
ných historických titulů, případně vzácných tisků, do elektronické podoby. Jistě 
bude přibývat elektronických titulů, ale i fondů knihoven, muzeí, galerií a dalších 
institucí spravujících, případně vlastnících zmíněné rukopisné nebo tištěné knihy. 
Pravděpodobně budou nalezeny ještě nové moderní technické cesty, případně 
se urychlí a zdokonalí postup přeměny klasické podoby knihy do elektronické. 
V blízké budoucnosti zřejmě dojde k zvýšení možností je využívat. A čerpat po-
třebné informace, jakéhokoliv druhu a i ve větší míře rozsahu. Tím se též zajis-
tí uchování většího rozsahu kulturního dědictví a zabezpečí jeho neporušenost, 
pochopitelně za předpokladu, že budou dodržována všechna pravidla, předpisy 
k jejich ochraně před poškozením, zcizením atd. 

Tištěná kniha však zůstane stále významným zdrojem informací. Jistě je nutné 
podotknout, ať již bude v jakékoliv podobě – klasické, elektronické, případně 
ještě jiné, mnohem dokonaleji zpřístupnitelné a využívatelné. Získané informace 
budou stále a možná i úspěšněji sloužit k vytváření poznatků čtenářů, uživatelů 
knih. A v elektronické podobě jistě pomohou k získání rozsáhlejšího okruhu po-
třebných dat. Rozhodně nastoupí ve zvýšené míře i právní regulace těchto procesů. 
Autorské právo se plně uplatní, zvláště v otázkách zhotovování kopií elektronic-
kých děl, udělování licencí, rovněž v oblasti kolektivní správy autorských práv. 
A značný význam budou mít i právní úpravy přístupu k informacím, zaručení 
volného přístupu k informacím ve fondech knihoven, muzeí, archivů a jiných 
kulturních institucí. 

Závěr

Přesto však stále budou existovat originály rukopisných i tištěných knih, jako 
význačný doklad kulturního, uměleckého i vědeckého stavu lidstva a také i do-
vedností při vytváření těchto cenných a eticky i obsahově hodnotných artefaktů 
různé historické doby i jejich tvůrců. 

Kniha sehrála významnou roli ve vývoji lidstva jako celku a během doby své 
existence poznamenala miliony jednotlivců i mnohé národy. Kniha je nositelkou 
informací, napomáhá utváření a šíření poznatků. 

Kniha též sloužila k vzdělávání lidstva a také jako skvělý doklad umělecké 
i řemeslné úrovně předchozích generací těch lidí, kteří ji vytvářeli. 

Ostatně co bychom si počali bez knihy a dovolte mi dodat, i bez knihoven? 
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