
ZÁVĚRY ANKETY K ČASOPISU VČELAŘSTVÍ 

Proč jsme na členské schůzi ZO Kopidlno rozebírali náš časopis Včelařství? No 

to vzniklo tak, že se mezi našimi členy stále častěji objevovala kritika na jeho 

obsah, ale i celkové uspořádání a grafiku. Většina se shodovala v tom, že úroveň 

časopisu šla v poslední době dolu. Vyjádření všech 20 přítomných členů ale 

tento názor nepotvrdilo. Proto jsem se rozhodl, zadat stejnou anketu dalším 

organizacím včelařů a zároveň tím vyzkoušet novou e-mailovou adresu 

zovcelarstvi.cz. Po odeslání ankety začaly zvolna docházet odpovědi. Nebyla to 

žádná záplava, ale za týden se jich sešlo celkem 30. VS naší dvacítkou tak 

vznikl vzorek 50 vyplněných anketních lístků, který sice nemá nějak vysokou 

vypovídací hodnotu, ale dává určitý názor, nad kterým se dá diskutovat. Nevím, 

kdo přesně se v zaslaném vzorku odpovědi na anketu ujal. Domnívám se, že šlo 

většinou o jednatele ZO, nebo příjemce elektronické pošty. Dva doručitelé 

rozeslali elektronickou poštou dotazník ostatním členům organizace. Myslím si, 

že to valný efekt nemělo. 

    Ale už k výsledkům. Začtěte se a porovnávejte. 

SOUČASNÁ ÚROVEŇ ČASOPISU se jeví většině jako dobrá (30 odpovědí 

z 50 = 60%), průměrná (12 odpovědí = 24%), slabá (7 = 14%), naopak 

výborná (2 = 4%), žádný respondent nenapsal nabízenou odpověď, že je úroveň 

nedostatečná.  

     

 

ČTENOST: 34% čtenářů uvádí, že čtou časopis celý, 56% čtou jen vybrané 

články, 4% ho jen proběhnou očima. Žádný neuvádí, že by časopis vůbec nečetl.  
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ZÁJEM O OBSAH.  

Čtenáře nejvíce zajímají: 

 odborné články 

 praxe včelařů 

 včelaření malých včelařů, a jejich technické zlepšováky 

 praktické články 

 nové včelařské postupy 

 odborné články a příspěvky 

Naopak je nezajímají: 

 některé články, které jdou mimo obor včelařství 

 příliš odborné články 

 dávná historie včelařství 

 Literatura českého humanizmu  

 vše co s včelařením nesouvisí 

 jubilea 

DÉLKA ČLÁNKU závisí na jeho obsahu. Je-li článek zajímavý, pak jeho délka 

nevadí. Naopak neoblíbené jsou obecné úvahy, dlouhé doprovodné texty. 

Optimálně vidí čtenáři délku asi ½  stránky 30%, ¼ stránky 16 %, celou stránku 

12 %, více stránek 6%. Zbytek se k této otázce konkrétně nevyjádřil.  

FOTOGRAFIÍ je v časopise dost uvádí 52 % čtenářů, 24% píše, že by jich 

mohlo být více, 2% že jich je příliš mnoho.  

 

ZAMĚŘENÍ ČLÁNKŮ: 

Čtenáři dávají přednost souvislým článkům, před krátkými zprávami. Nejvíce 

jsou žádané články se zkušenostmi z praxe (80%), z oblasti biologie včely chce 

v časopise číst 60% čtenářů, o léčitelství včelími produkty 58%, historii 

včelaření 48%, z oblasti včelích produktů 48%, o včelomilných rostlinách 46%, 
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rozhovory se včelaři 38%, naopak portréty význačných včelařů chce jen 12% 

čtenářů.      

ČLÁNKY  

 

INZERCI 

 čte pravidelně 50% čtenářů, jen náhodně 42%, 8% inzeráty vůbec nečte. Ze 

sledovaného vzorku sám inzerovalo pouze 5 čtenářů.  

INZERCE       JUBILEA 

             

JUBELA  sleduje pravidelně 44%, nesleduje 56% čtenářů.  

K této rubrice mnozí z respondentů připsalo svůj názor: 

 tuto rubriku bych v časopise zrušil 
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 že je někom, koho vůbec neznám už padesát nebo šedesát opravdu zajímavé není, 

to tam raději dejte článek o čmelácích 

 nečtu, protože redakce, přes včasné dodání podkladů, nezveřejňuje jubilea našich 

členů 

 umění stárnout je krásné…já se učím mládnout, to je ještě hezčí! 

 jsem mladý a zatím mně to nezajímá 

 ve svých 17 letech mám jiné starosti 

 ta jména mi nic neříkají 

ZPRÁVY z činnosti základních organizací  

povařuje za dostatečné  30% čtenářů, stejný počet je povařuje za přiměřené. Pro 188 % jich je 

málo, naopak 16% čtenářů tyto zprávy vůbec nezajímají.  

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ:  

 

CO ČTENÁŘŮM V ČASOPISE NEJVÍCE CHYBÍ:  

 články od mladé generace včelařů 

 alternativní včelaření 

 diskuze s představiteli ČSV 

 odborné články odjinud než z VÚV z Dolu a od učitelů včelařství.  

 články od lidí typu: chovatel Čermák (tolerance k nemocem, čistící 

pud, šlechtění), Dvorský (ošetřování KM, varroatolerance)  

 chybí nějaký převzatý odborný zahraniční článek  

 více materiálů k praktické administrativní činnosti funkcionářů ZO 

 víc informací z tuzemského výzkumu a z vnějšího světa  

 OVP zrušit a články publikovat přímo v časopise 

 nezávislé rozbory 
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 diskuze a výzkumy moderních včelařských postupů 

 VČASNÉ informace o  včelařských  akcích 

 Včelařova dílna aneb Urob si sám 

 

PRODEJ časopisu VČELAŘSTVÍ 

12 účastníků ankety (24%) si přeje veřejný prodej časopisu, naopak 6 (12%) 

prodej nedoporučuje, ostatní neví, nebo se k otázce nevyslovili. 

Zde jsou některé názory k této otázce:  

 nedokážu si představit, že by si ho koupil někdo jiný než včelař   

 pro včelaře je to velká chyba, že časopis není ve volném prodeji 

 není důvod ho neprodávat, ale každý včelař ho má, a tak zájem 

nevčelařské veřejnosti bude asi velmi malý 

 při současné úrovni Včelařství rozhodně nedoporučuji prodávat 

Cenu navrhují od 20,- do 45. - Kč za jedno číslo. Další hovoří o ceně ve výši 

nákladů na vydávání.  

MODERNÍHO VČELAŘE… 

…čte pravidelně 15% tazatelů, 28% ho čtou občas, 10% náhodně, 47% tento 

časopis vůbec nezná.       

Názory z ANKETY:  

 chtěl jsem se podle něj naučit nástavkově včelařit  

 nelíbí se mi kritika ČSV a propagace černé včely 

 připadá mi dobrý pro včelaře, který se nebrání novým myšlenkám, je 

prakticky zaměřený na včelaření a léčení 

 v současnosti je svým obsahem lepší než časopis Včelařství 
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 jeho obsah je odbornější, zaměřený i na jiné cesty chovu než zateplený úl 

39x24 a podzimní ošetřování tvrdou chemií 

  méně se v něm opakující stále stejné informace 

 Letos si o předplatné na něj píšu Ježíškovi 

 v  podstatně slouží  komerčním zájmům některých aktivních členů PSNV 

(např. nejlepší je Langstroth - kupte si ho u mne) 

 propaguje léčení a krmení včelstev pro ekonomický zisk, jde jen o kšeft 

 vůbec to není špatné čtení 

 obsahem je podobný jako Včelařství, ale je více zaměřený na nástavkové 

včelaření 

 vadí mi žabomyší války, které v některých článcích vyvolává 

  je tam více článků ze Slovenska, což hodnotím kladně 

 díky tomu, že zde publikují včelaři-vědci, tak po odborné stránce je 

daleko zajímavější než Včelařství 

 právě jsem ho odhlásil, protože mi nic nového nepřinesl 

 časopis se snaží reflektovat současné a moderní trendy ve včelařství  

 články v moderním včelaři jsou vybírány s rozvahou a velmi zodpovědně 

 je víc odborný a určitě hodně novátorský 

 jsem s ním spokojen -  když uberou na rebelantství a přidají na 

informacích z teorie i z praxe, budu spokojen ještě více 

 je tam vice novinek a odborných článků 

ODBORÉ VČELAŘSKÉ PŘEKLADY… 

 … čte pravidelně 28% respondentů, čte je občas 17%, vědí o nich, ale nečtou je 

35%, vůbec o nich nevědí 20%.  
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Názory:  

 ne všechny články jsou v nich dobré, některé jsou o ničem 

 když mně zajímala konkrétní problematika, tak jsem si ji v 

překladech našel 

 rozhodně spousta zajímavých, i když ne vždy v našich podmínkách 

využitelných informací 

 moc informací a z různých odborností 

 je to pro včelaře něco navíc 

 umožňuje pohled a zkušenosti včelařů z jiných zemí 

 některá témata jsou tak odborná, že i pro dlouholetého včelaře je to 

jen velice těžce stravitelné 

 spousta zajímavých zahraničních materiálů, ke kterým se jazykově 

nevybavení včelaři jinak nedostanou 

 je to dobrý zdroj dalších informací 

 více či méně zajímavé čtení -  ale lepší by bylo, kdyby ty dobré 

články byly přímo ve Včelařství  

 mám k nim kladný vztah, ale neškodila by kontrola a vyřazení 

duplicitních článků   

 většina problematiky se týká ryze akademických záležitostí a pro 

praktické včelaření je víceméně nepoužitelných, nicméně pro 

získání celkového přehledu v oboru je to užitečné čtení 

 mnohé z článků by měly být otištěny ve Včelařství 

 některé články (je jich cca 20%) mně opravdu velmi inspirují  

 

REKLAMA… 

 … je dostatečná  u 74% respondentů, nikdo nenapsal, že je jí příliš, jeden 

tazatel že jí je málo a 10% uvedlo, že by v časopise nechyběla.  

       

A NAKONEC OTÁZKA NAVÍC, která tazatelům v ANKETĚ chyběla:  

 Odebíral byste časopis, pokud by nebyl distribuován automaticky 

všem členů ČSV? A kolik byste byl ochoten za něj zaplatit? 



 Přáli byste si mít možnost výběru tiskoviny doplněnou o Moderního 

včelaře?  

 Jasná a konkrétní stanoviska vedení Svazu k aktuálním problémům, 

kterými se zabývá čl. základna na straně jedné a vrcholné orgány 

ČSV na straně druhé! 

 Názor na současného redaktora Včelařství – nyní je jeden 

z nejhorších!!! 

 Uvítali byste internetovou verzi časopisu Včelařství? (Příkladem 

nám budiž ruské Pčelavodstvo kde na internetu vyjde současně 

s tištěnou verzí, ale přístup je na heslo a zpoplatněn). 

 Myslíte, že nevidomý včelař si může časopis „VČELAŘSTVÍ“ 

přečíst? Přítel Kalábek z Blažovic začal včelařit jako slabozraký, 

dnes je nevidomý. V minulém století kolem roku 1968 to byl přítel 

Pojzl, začal jako slabozraký a já ho poznal jako nevidomého 

včelaře. PRO TAKOVÉ ČLENY BY BYLO VHODNÉ 

VYDÁVAT VČELAŘSTVÍ NA ZVUKOVÉM „CD“ Nebo vrátit 

200 Kč ČASOPIS VČELAŘSTVÍ JE PRO TYTO ČLENY NA 

NĚJ…      

 Měly by články zveřejňované ve Včelařství procházet redakční 

kontrolou správnosti faktů? Myslím, že ano a velmi tvrdou! 

  

Děkuji respondentům za vstřícnost a ochotu.  Názory zde uvedené nechtějí 

nikoho kriminalizovat, ani znechutit, ale chtějí upřímně pomoci zlepšit obsah 

periodika, které nám po léta dobře slouží, ale mohlo by sloužit ještě líp… 

 

Oldřich Suchoradský, jednatel ZO Kopidlno, iniciátor ANKETY 


