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Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka, anketa o nejoblíbenější dětskou knihu 

 

NPMK vyhlašuje 30. ročník ocenění Kniha dětského srdce - cena V. F. Suk, anketu  

o nejoblíbenější dětskou knihu na podporu čtenářské gramotnosti, která navazuje na anketu 

pod názvem „Suk – čteme všichni“. Ceně udělil záštitu ministr školství, mládeže  

a tělovýchovy, prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 

Anketa zjišťuje, které knihy předcházející rok děti nejvíce zaujaly, oceňuje hodnotná literární 

díla vydaná v roce 2022 pro děti a mládež a mimořádné počiny školních knihoven. Upozorňuje 

pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží 

čtenářské preference dětí. Děti hlasují pro knihu, kterou v roce 2022 přečetly bez ohledu na rok 

vydání knihy. Cena se vyhlašuje ve třech kategoriích. 

Kategorie dětí - anketa o nejoblíbenější knihu - je udělována na základě hlasů dětských 

čtenářů. Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 28. února 2023 prostřednictvím hlasovacího 

formuláře či tištěných hlasovacích lístků. Cena učitelů je udělována na základě hlasování 

odborné poroty učitelů o knihách českých autorů, které vyšly v prvním vydání kalendářního 

roku, za který je ocenění udělováno. Uzávěrka zasílání přihlášek do kategorie Počin školních 

knihoven / počin krajanských knihoven je rovněž do 28. února 2023. Školy přihlašují své 

projekty prostřednictvím této přihlášky.  

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v dubnu 2023 ve Vzducholodi Gulliver, centra 

současného umění DOX (Holešovice, 170 00 Praha 7). V rámci vyhlášení vítězů budou 

oznámeny i výsledky akce Noci s Andersenem. NPMK v rámci ankety o nejoblíbenější knihu 

spolupracuje s infocentrem moderní školy Ámos vision, jehož panely využívá přes 300 škol 

v České republice. 

Cenu organizuje NPMK spolu s Czech Association a SKIP ČR. Ocenění za dětskou literaturu 

je udělováno již od roku 1993 a během předchozích let v anketě hlasovalo více než padesát tisíc 

dětí. 

https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-rok-2022
https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-rok-2022
https://www.npmk.cz/form/pocin-skolnich-knihoven-2022
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