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Inspirace pro knihovníky 

Lenka Bendzová 

            Program loňského Týdne knihoven Městské knihovny v Dobrušce zpestřila čtenářská anketa, která měla pomoci 
zhodnotit stávající služby knihovny. Vycházela z konceptu navrženého Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí v rámci měření 
spokojenosti podle nové metodiky. Ve zpravodaji U nás, č. 2/2009 byl zveřejněn vzor, určený zejména tvůrcům výzkumných 
metod realizovaných v knihovnách našeho kraje. Ve snaze zlepšit své služby čtenářům i uživatelům knihovny se nechaly 
dobrušské knihovnice inspirovat a rozhodly se tento průzkum provést. Podařilo se jim získat docela objektivní obrázek o 
celkové úrovni služeb svého pracoviště včetně provozu, vybavení či čtenářských aktivit. 
            Anketa se skládala z 10 jednoduchých otázek a byla zcela anonymní. Pro přehlednost lze položené otázky rozdělit do 
dvou základních skupin, a to otázky vyžadující odpověď typu výběr z několika možností (v oblastech zkoumajících frekvenci 
návštěvnosti knihovny, frekvenci návštěvnosti jejích webových stránek apod.) a dále tzv. známkovací (škálovací) otázky, tzn. 
ohodnocení dané služby známkou od 1 do 5 (od nejlepšího k nejhoršímu). 
            Každý respondent měl rovněž možnost připojit i své vlastní vyjádření k nedostatkům či naopak projevit svou velkou 
spokojenost. Na některých odpovědních lístcích se tedy objevily pro nás knihovnice velmi cenné a očekávané připomínky a 
požadavky ohledně chodu městské knihovny. Pro představu lze uvést alespoň malý výběr z nich. Několik respondentů 
například žádalo částečné zpřístupnění knih (především klasické literatury) umístěných běžně ve skladu. Jiní si přáli mít 
každodenní nepřetržitý přístup k internetu v obou půjčovnách. Velmi lichotivé hodnocení připojila jedna oddaná dlouholetá 
čtenářka dobrušské knihovny: „Knihovnu nazývám v duchu místem tiché blaženosti a mám vždy slavnostní pocit – stejný, jako 

když vcházím do chrámu, do divadla (třebaže se někdy vřítím jako vichr a za to se omlouvám). Ještě nikdy se mi však nestalo, 

abych byla odbyta. Děkuji za vstřícnost, laskavost a ochotu k pomoci.“ 
            Přínosné a zajímavé pro nás byly určitě také statistické údaje získané závěrečným vyhodnocením. Ze 45 odevzdaných 
anket byly dvě vyřazeny kvůli nedostatečným či nepřesným údajům. Průzkumu se zúčastnilo 37 žen a 6 mužů v průměrném 
věku 51 let. Celkově byli hlasující spokojeni s úrovní a nabídkou služeb dobrušské knihovny. Ta nakonec v průměru obdržela 
krásnou známku 1-. J 
            Význam uplatňování a realizování výzkumných metod je však v některých knihovnách stále podceňován, i když jistě 
představuje zásadní vodítko k získání objektivní představy o vnímání a posuzování dané instituce veřejností. Závěry získané z 
těchto šetření výrazně přispívají k poznání skutečných potřeb čtenářů. Pak už ale záleží pouze na reálných možnostech a 
ochotě zřizovatele i ostatních pracovníků požadované změny provést. 
  
Ukázky některých anketních otázek včetně zpracovaných výsledných odpovědí: 
  
Frekvence návštěvnosti knihovny 
Otázka: Jak často navštěvujete prostory knihovny? 
 
 
Frekvence návštěvnosti webových stránek knihovny 
Otázka: Jak často využíváte webovou stránku? 
 
 
 
Provozní doba knihovny 
Otázka: Jak Vám vyhovuje provozní doba knihovny? 
Celková průměrná známka: 1,8. 
 
Hodnocení jednotlivých služeb 
Otázka: Jak hodnotíte tyto služby: výpůjční služby, kopírovací služby, přístup k veřejnému internetu, meziknihovní výpůjční 



služby, kulturní a vzdělávací pořady? 
  

 
Technické vybavení knihovny 

Služba 
Průměrná 
známka 

výpůjční služby 1,4 
kopírovací služby 1,5 
přístup k veřejnému 
internetu 

1,5 

meziknihovní výpůjční 
služby 

1,5 

kulturní a vzdělávací 
pořady 

1,8 

Otázka: Považujete technické vybavení knihovny za dostatečné? (počítače, kopírka, tiskárna apod.) 
Celková průměrná známka: 1,5. 
 
Vstřícnost pracovníků knihovny 
Otázka: Jsou k Vám pracovníci knihovny vstřícní? 
Celková průměrná známka: 1,0. 
 
Celková úroveň poskytovaných služeb 
Otázka: Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou? 
Celková průměrná známka: 1,1. 
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