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Ptali jsme se čtenářů v Černilově           
Eva Skákalová a Veronika Stránská           

 
     V letním období loňského roku proběhl v černilovské knihovně výzkum spokojenosti a informovanosti 
čtenářů. Podobný výzkum není v knihovnách zcela běžný, proto jsme požádali knihovnici Evu Skákalovou 
a autorku výzkumu Veroniku Stránskou o možnost zveřejnění výsledků v našem zpravodaji. Vzhledem k 
tomu, že slečna Stránská je studentkou VŠ obor sociologie a zároveň zastupuje knihovnici v době její 
nepřítomnosti, jedná se o profesionálně provedený průzkum. Věříme, že způsob provedení i zveřejněné 
výsledky budou inspirovat další knihovny k podobné aktivitě. 
 
      Během trvání výzkumu bylo osloveno 44 čtenářů, což je z celkového počtu 290 registrovaných 
poměrně reprezentativní vzorek - tedy můžeme předpokládat, že odpovědi 44 vybraných budou svým 
složením obdobné jako odpovědi všech 290 čtenářů, pokud bychom se dotazovali každého návštěvníka. 
 
      Návštěvnost knihovny Černilov 
 
      Převážná většina dotázaných navštívila v posledních 14 dnech knihovnu pouze jednou či dvakrát, jen 
necelých 20 % přišlo do knihovny více než dvakrát (10 % z toho zavítalo do knihovny dokonce téměř každý 
otevírací den). Z vlastního pozorování a skutečnosti, že v případě, kdy dotázaný uvedl, že knihovnu 
navštívil více než dvakrát, šlo většinou o respondenty ve věkové kategorii 10 - 25, se dá předpokládat, že 
jsou to ti, kteří využívají knihovnu zejména pro přístup k internetu. Nicméně i ti, kteří tráví prázdniny před 
obrazovkou počítače, využívají jindy knihovnu i pro její původní účely - tj. půjčování knih. Následující graf 
uvádí v procentech četnost odpovědí na otázku, proč dotazovaní navštěvují knihovnu. 
 
      

Důvod návštěvy černilovské knihovny 

 
 
 
      Spokojenost s výpůjční dobou 
 
      U otázky spokojenosti dotazovaných s výpůjční dobou byly odpovědi celkem jednoznačné (viz tabulka).
 
      

 
 
 



      Pouze čtyři dotázaní nejsou spokojeni s délkou výpůjční doby. Tři ze čtyř nespokojených jsou ve věku 
10 - 25 let a z vlastního pozorování usuzuji, že chtějí mít déle otevřeno, aby mohli déle hrát hry po 
internetu. 
 
      Spokojenost s výší registračního poplatku 
 
      Tady byly výsledky natolik jednoznačné, že nemá smysl je nějak detailně analyzovat. Tato otázka byla 
zařazena na základě předpokladu, že nepříliš diferencovaný poplatek (děti, studenti - 50 Kč/rok; dospělí - 
100 Kč/rok) nemusí vyhovovat všem skupinám, zejm. byly očekávány negativní ohlasy od důchodců. Tato 
premisa se však nepotvrdila. 
 
      Informovanost o možnosti MVS (meziknihovní výpůjční služby) 
 
      U otázky, jak jsou respondenti informovaní o MVS, jsou již výsledky nejednoznačnější, nicméně 
převažují informovaní čtenáři. V grafu najdete absolutní počet respondentů a jejich odpověď na otázku: 
"Víte o možnosti MVS?" 
 
      

 
 
 
      Na základě podrobnější analýzy bylo zjištěno, že informovanost návštěvníků roste s jejich věkem, 
nicméně odvažuji se domnívat, že do vztahu závislosti mezi věkem a informovaností vstupují další a 
možná i významnější proměnné, jako je třeba zájmová orientace čtenářů nebo prostá náhoda. 
 
      Návštěvnost internetových stránek knihovny 
 
      Internetové stránky knihovny navštěvuje pouze 12 z 44 respondentů, zbylých 32 možnost využít 
knihovní služby přes internet nevyužívá. Další graf znázorňuje procenta tohoto nepoměru. V tomto případě 
se lze domnívat, že pro místní návštěvníky, kteří tvoří přes 90 % evidovaných čtenářů, je pohodlnější 
knihovnu osobně navštívit než pátrat po informacích o dostupnosti titulů na internetu. 
 
      

 
 
 
      Informovanost o možnosti rezervace knih po internetu 
 



      V tomto případě je informovanost ještě menší než v případě MVS. Následující graf znázorňuje opět 
absolutní počty respondentů. 
 
      

 
 
 
      V tomto případě se rovněž domnívám, že místní čtenáři zvolí v případě, že stojí o některou z knih, 
metodu "pokus - omyl" a raději knihovnu osobně navštíví a buď si titul odnesou, či ne. Zajímavá je 
skutečnost, že návštěvníci často odmítají i rezervace na místě se slovy: "Není třeba rezervovat, buď bude 
příště, nebo si ještě počkám." Rezervované jsou převážně knihy povinné četby, kdy je čtenář časově 
omezen a nemůže čekat. 
 
      Spokojenost se zastoupením různých druhů literatury 
 
      U další otázky na spokojenost byly zaznamenány obdobné odpovědi jako u otázky ohledně 
spokojenosti s výší registračního poplatku (tj. 100% spokojenost).  
 
      Prostor pro respondenty 
 
      V prostoru pro respondenty, který byl umístěn v závěru dotazníku, se nejčastěji objevovaly výrazy 
spokojenosti nejen s knihovnou, ale především s paní knihovnicí. Negativní ohlasy byly zastoupeny 
minimálně, pouze dvakrát se objevila kritika na nestriktní řazení knih abecedně. Konstruktivním ohlasem 
byl návrh uspořádat předčítání pohádek pro děti. 
 
      http://www.cernilov.cz/knihovna/  
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