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Anotace 

 Tato bakalářská práce přináší přehled specifických problémů, se kterými se na 

pozadí vývoje informační společnosti potýkají veřejní poskytovatelé informačních 

služeb. Přináší přehled různých legislativních přístupů jednotlivých zemí a porovnává 

situaci v České republice s ostatními zeměmi Evropské unie. Specifika uživatelů 

veřejných knihoven byla zkoumána na populaci čtenářů Městské knihovny v Praze 

pomocí statistické analýzy databáze čtenářů. Náhodný anonymní výběr z čtenářské 

databáze propojený z výpůjční historií jednotlivých čtenářů pak umožňuje zkoumat 

rozdílné preference různých skupin uživatelů knihovny.. 

Annotation 

This dissertation brings an overview of what specific issues public libraries have 

to deal with under the development of information society. It covers different legislative 

approaches each country procures and shows where Czech Republics’ public library 

scene belongs in comparison with other European countries. A statistical data analysis 

has been conducted to point out the specific characteristics of the readers’ population of 

the Municipal Library in Prague, which is the largest public library services provider in 

the Czech Republic. The random sample analysis anonymously uses database records of 

readers combined with their history of loans, which allows for pointing out different 

preferences of each group of readers. 
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Projekt 
 
Projekt bakalářské práce       Ondřej Lukeš 

ISS II.r 
krleesh@seznam.cz 

 
 
 
Veřejné poskytování informačních služeb – případová studie Městské knihovny 
v Praze. 
 
 

Obsahem práce bude zmapování „trhu“ poskytovatelů veřejných informačních 
služeb, popsání vývojových trendů v této oblasti a srovnání šíře nabídky obdobných 
služeb v zemích EU.  

V případě Městské knihovny v  Praze  půjde o zmapování struktury skupiny jejích 
klientů a snaha o zachycení vývoje této skupiny v porovnání s postupným rozšiřováním 
nabídky informačních služeb MKP. 

 
V současné době statistické zpracování databáze čtenářů neprobíhá a přestože 

obsahuje pouze základní demografické údaje + dobrovolně vzdělání, v kombinaci 
s analýzou čtenářského chování poskytuje široký prostor pro statistickou analýzu. 

 
Analýza čtenářské databáze bude doplněna dobrovolným dotazníkovým šetřením, 

které by při distribuci dotazníků spolu s vypůjčenými knihami (např. formou záložky), 
mohly přinést odpovědi na otázky, na které analýza čtenářské databáze nemůže 
odpovědět (např. využívání WiFi připojení k internetu, spokojenost se službami atd.). 
 
Předpokládaná literatura: 
Merta, Augustin, Společenské aspekty komunikace odborných informací 
Vlasák, Rudolf, Světový informační průmysl  
Pinkas, Otakar, Zpracování informačních fondů. 
+ výroční zprávy MKP 

PhDr. Pavel Kuchař CSc. 
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Úvod 

Rozvoj informační společnosti klade nové nároky na všechny instituce, které mají 

co do činění s předáváním informací. Zatímco transformace vzdělávacích institucí a 

médií jsou často středem nejen mediální, ale i akademické pozornosti, proměny 

tradičních veřejných poskytovatelů informačních služeb – knihoven, stojí často na okraji 

tohoto zájmu. 

 

 V této práci si kladu za cíl popsat světové trendy vedoucí k vymezení nové pozice 

knihoven v moderní informační společnosti, a zároveň pomocí statistické analýzy popsat 

specifika čtenářské populace největšího českého poskytovatele informačních služeb – 

Městské knihovny v Praze (dále též MKP).  

  

Městská knihovna v Praze byla pro analýzu zvolena ze dvou důvodů. Jako jedna 

z mála knihoven v České Republice splňuje specifikace moderní městské knihovny, tak 

jak je definují evropské iniciativy rozvoje informační společnosti. Zároveň mi moje 

pracovní zkušenost z této knihovny z let 2000-2001 umožnila přístup k jejím datům na 

úrovni, jakou by mi jakákoliv jiná knihovna s největší pravděpodobností neposkytla. 

  

 V úvodu práce je představen obecný pohled na informační společnost a její rozvoj 

ve světě i u nás. Ruku v ruce s rozvojem informační společnosti jdou i celosvětové 

iniciativy na podporu veřejných poskytovatelů informačních služeb, kterým je věnována 

další část práce. Ještě než přistoupím k vlastní analýze, popíšu na základě výsledků 

celoevropského výzkumu veřejných knihoven pozici České republiky ve srovnání se 

zbytkem Evropy. 

 

 Cílem analýzy čtenářské populace bude nejen zmapování specifické struktury 

čtenářské obce, ale hlavně analýza preferencí jednotlivých čtenářských skupin v typech 

výpůjčních jednotek. Profily jednotlivých čtenářských skupin mohou poté sloužit 

k záměrnému cílení aktivit knihovny na konkrétní skupiny čtenářů. 
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Informační společnost 

Na informační společnost lze nahlížet především jako na novou ekonomickou 

strategii tradičních politických struktur, jež se vyrovnává s prudkým celosvětovým 

nástupem informačních technologií. Tradiční výrobní faktory, práce, půda a kapitál jsou 

dnes doplněny, či dokonce zastíněny čtvrtou složkou ekonomického růstu – informacemi. 

Přestože společný koncept informační společnosti neexistuje a jednotliví autoři ji 

nazývají různě, význam výměny informací na globální úrovni je všem teoriím společný, 

ať již jde o postindustriální společnost Daniela Bella [Bell 1988] nebo Knowledge 

economy Petera Druckera [Drucker 2004]. Výraz Informační revoluce pak dnešní rozvoj 

informačních technologií porovnává s historickým vývojem během revoluce agrární a 

industriální.  

 Na poli ekonomickém se rozšíření informačních technologií vyznačuje nárůstem 

významu tržních mechanizmů na úkor ekonomických bariér, zavedených jednotlivými 

národními státy. Spíše tedy než na jednotlivé státní trhy je globální ekonomika rozdělena 

na jednotlivé spolupracující bloky (EU, NAFTA, APEC, MERCOSUR), které vůči sobě 

vystupují jako jednotné ekonomické entity. Restrukturalizace jednotlivých národních 

ekonomik v souladu s regionem, do kterého patří, pak může přinášet dočasné problémy 

s nezaměstnaností a potřebou rekvalifikace.   

 Prvkem, který principy proměny ekonomiky v informační společnosti přejímá a 

zároveň buduje její globální obraz, jsou média. Tradicí, především v EU, jsou „národní“ 

mediální plány, které dávají přednost lokálnímu pohledu na celosvětové události. Tyto 

jsou však konfrontovány s nárůstem konkurence především americké a částečně i 

evropské provenience, jejichž dosah je globální.  

 Při popisu post-industriální společnosti a významu informací v ní nám může 

pomoci Beckův koncept rizikové společnosti [Beck 2004]. Modernizace podle něj 

nepostupuje racionálně a lineárně, jak naznačuje Giddens [Giddens 2000], ale na základě 

výběru rizik dalšího vývoje a nezamýšlených důsledků takovýchto rozhodnutí. Reflexivní 

modernizace [Beck 2007] pak vyzývá k vytváření politik založených na individuálním 

zvažování rizik osobního rozvoje. 

 Na úrovni informační společnosti pak tyto principy vedou k vytyčení pěti 

základních problémů [Tapper  1997]: 
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1. Nepředvídatelnosti ekonomického vývoje díky rychlému přístupu 

k informacím o vývoji na globálních světových trzích. 

2. Nepředvídatelnosti osobního rozvoje 

3. Vysoké závislosti na technickém rozvoji a odborném posouzení situace 

4. Možnosti omezeného přístupu k informačním sítím 

5. Konkurenci veřejně a komerčně přístupných informací. 

  

Vzhledem k výše uvedeným bodům je zcela evidentní klíčová role veřejných 

poskytovatelů informačních služeb v moderní informační společnosti. 

 

Informační společnost a role knihoven 

 Pokud povzneseme důležitost instituce knihoven na úroveň „vyšších“ 

sociologických pojmů, pomůže nám pro pochopení proměny jejich rolí Giddensův 

koncept „skořápkových institucí“.  

  

 „Všude, kam se podíváme, vidíme instituce, které navenek vypadají stejně jako 

dříve, nesou stejná jména, ale uvnitř se už stávají čímsi jiným. Stále hovoříme o národě, 

rodině, práci, tradici, přírodě, jako by byly úplně stejné jako v minulosti. Jenomže nejsou. 

Vnější skořápka zůstává, ale vnitřek se změnil – a to se děje nejenom v USA, Británii 

nebo Francii, ale téměř všude. Říkám tomu „skořápkové instituce.“ Jsou to instituce, 

které již nestačí na úkoly, jež mají plnit.“ [Giddens 2000: 30] 

 

K zachování tradiční pozice knihoven ve společnosti je tedy nutné vymezit jejich 

nový vnitřní obsah. Knihovny nutně musí nabídnout nové služby a funkce tak, aby si 

svou pozici veřejného poskytovatele informačních služeb udržely i s nástupem 

informační společnosti . 

 

Jakkoliv je důležitá role knihoven v informační společnosti nepopiratelná, 

dlouhou dobu stály (a často ještě stojí) mimo rámec politik informační společnosti 

vytyčených jednotlivými státy. Zatímco USA a EU již pozici knihoven do svých strategií 
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rozvoje informační společnosti začlenili, zatím poslední pokus české vlády z 8.4.2008 

zachytit mezinárodní trend v této oblasti knihovny zcela ignoruje. Dokument „Strategie 

pro rozvoj služeb pro „informační společnost“ na svých cca. 10 stranách pouze vágně 

nastiňuje koncepci rozvoje e-governmentu v ČR a vytyčuje si smělý cíl být do roku 2010 

mezi pěti evropskými státy s nejširšími službami e-governmentu. Ostatní složky rozvoje 

„informační společnosti“ tak nechává na „svobodné iniciativě občanů a podnikatelů.“ 1 

 

V České republice tak fungování veřejných knihoven definuje zákon č. 257/2001 

Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb, ze dne 29. června 2001, který je účinný od 1. ledna 2002. Ten však na jakoukoliv 

zmínku o  informační společnosti a rozvoji veřejných knihoven nebere ohled. 

 

Tendence slučování, která byla zmíněna v případě národních ekonomik, funguje i 

na úrovni poskytovatelů informačních služeb. Již od roku 1927 slučuje IFLA2 dnes více 

než 1700 členů ve 150ti zemích. Českými zástupci v IFLA jsou kromě Městské knihovny 

v Praze také: Svaz knihovníku a informačních pracovníku ČR, Národní knihovna České 

republiky, Parlamentní knihovna České republiky, Ústav informačních studií a 

knihovnictví FFUK a Knihovna Akademie věd ČR. Kromě Svazu knihovníků a 

informačních pracovníků ČR a Ústavu informačních studií a knihovnictví FFUK tak 

všichni čeští členové IFLA splňují podmínky veřejného poskytovatele informačních 

služeb (Parlamentní knihovna v částečně omezené míře). 

 

To, že podpora moderních institucí poskytujících veřejné informační služby by 

měla být v kompetenci a zájmu národních politik a ne jen jakýmsi vedlejším důsledkem 

dobrovolné občanské aktivity v rámci rozvoje informační společnosti, tak jak se děje u 

nás, dokazuje i třetí verze Manifestu o veřejných knihovnách vypracovaná v roce 1994 ve 

spolupráci IFLA a UNESCO3.  

 

                                                 
1 Rada vlády pro informační společnost. (2008)  Strategie rozvoje služeb pro „informační společnost“. 
2 The International Federation of Library Associations and Institutions – Mezinárodní federace 
knihovnických spolků a institucí 
3 Jeho první verze vznikla již roku 1949. 
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„Manifest UNESCO o veřejných knihovnách se zakládá na přesvědčení, že 

zřizování a správa veřejných knihoven jsou úkolem národních vlád a místních samospráv. 

 

UNESCO věří, že tam, kde veřejné knihovny nesplňují zásady vyjádřené v tomto 

manifestu, pedagogové, sociální a kulturní pracovníci a osobnosti politického života 

podnítí a všemožně podpoří budování takových služeb veřejných knihoven, které se 

stanou ústředním a dynamickým činitelem aktivního rozvíjejícího se společenství.“ 

[IFLA/UNESCO, Public Library Manifesto 1994] 

 

UNECO definuje veřejnou knihovnu jako: 

 

 „místní informační středisko, zabývající se zpřístupňováním všech druhů 

vědomostí a informací svým uživatelům.“  [IFLA/UNESCO, Public Library Manifesto 

1994] 

 

Základní premisou je pak fakt, že taková instituce poskytuje služby všem 

nezávisle na věku, rasovém původu, pohlaví, víře, národnosti, jazyku či sociálním 

postavení. Veřejná knihovna pak musí nabízet i speciální fondy skupinám uživatelů, kteří 

z rozličných důvodů nemohou standardních služeb využít (jazykové menšiny, tělesně či 

duševně postižení, nemocniční pacienti či uvěznění). Takto přísně vytyčené podmínky 

však instituce, které se za veřejné poskytovatele informačních služeb považují, často 

nesplňují. Příkladem budiž Parlamentní knihovna ČR, jež absenční výpůjčky umožňuje 

pouze poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, jejich asistentům a 

zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu. 

 

Situace v EU a USA 

 K politickému ukotvení nových rolí veřejných knihoven v informační společnosti 

ve světě došlo v roce 1997 v EU, resp. 1999 v USA.  
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V USA byla klíčovým zlomem studie „Falling Through the Net: Defining the 

Digital Divide“, která jasně dokázala, že určité skupiny obyvatelstva na venkově a 

v centrech měst, především menšiny, nezaměstnaní, chudí a svobodní rodiče jsou 

ohroženi nedostatečným přístupem k informacím. Studie je třetí částí výzkumného 

projektu „Falling Through the Net“4 a vyzývala k prosazení politik rozvoje veřejných 

knihoven a komunitních center, které by informační mezeru mezi těmito skupinami a 

většinovou společností pomohly dočasně zmenšit.  

 

 Legislativní vývoj zakotvení knihoven do informační společnosti v EU probíhal 

již v průběhu devadesátých let. V letech 1994-98 v Evropě probíhal program „Telematics 

for Libraries“, který se soustředil na rozvoj informačních technologií jednotlivých 

knihoven a jejich vzájemné komunikace a spolupráce. Pozdější součástí tohoto programu 

byla i iniciativa „PubliCA“, jenž měla za úkol zapojit do Telematics programu více 

veřejných knihoven po celé Evropě a zajistit efektivnější využívání výsledků původního 

programu na poli poskytovatelů veřejných informačních služeb. 

 Prvním komplexním pokusem o zmapování situace knihoven v EU byl výzkum 

PLIS [Public Libraries in Information Society 1997], který se skládal z jedenácti 

národních studií, pěti případových studií nejpokrokovějších evropských knihoven a 

případové studie mezinárodní knihovnické spolupráce. 

 

 Klíčovým rokem, kdy byly v EU knihovny pevně rozpoznány jako nedílné 

součásti informační společnosti, je rok 1997, kdy 13. března vznikla rezoluce Evropského 

parlamentu o informační společnosti, kultuře a vzdělání. Jedním z výsledků této rezoluce 

byla dohoda o zpracování „GREEN PAPERU“, jež by zmapoval možnosti rozvoje 

knihoven v informační společnosti. Ten však nebyl nikdy dokončen, což vedlo Evropský 

parlament k rozhodnutí vypracovat vlastní zprávu o stavu knihoven v informační 

společnosti v roce 1998 [Ryynänen 1999]. 

                                                 
4 Předcházely  A Survey of the "Have Nots" in Rural and Urban America (1995) a  New Data on the Digital 
Divide (1998) 
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Závěry této zprávy mimo jiné konstatují, že: 

  

Knihovny musí být součástí národních i celoevropských strategií rozvoje 

informační společnosti a k nim vztažených rozpočtů 

Veřejné knihovny musí splňovat podmínku bezplatného přístupu dle manifestu  

UNESCO. 

Členské státy jsou zodpovědné za digitalizaci svého kulturního odkazu  

Knihovní statistické údaje by měly být zpracovávány svědomitěji a tak, aby se 

daly mezinárodně srovnávat.  

 

Tato zpráva svým dopadem zastínila potřebu dokončit výše zmíněný GREEN 

PAPER z roku 1997, jelikož sama o sobě slouží jako dostatečný příklad změn 

jednotlivých národních i evropských politik a strategií rozvoje informační společnosti. 

 Na základě těchto podnětů proběhlo v roce 2001 pod taktovkou The Danish 

National Library Autority (DNLA) srovnání využití veřejných knihoven ve 39 

evropských zemích.  

 

Pozice ČR ve srovnání se situací v EU podle DNLA 

 Jedním z hlavních sledovaných údajů v dánském výzkumu [Pors 2002] byla 

existence nových směrnic či legislativy, upravujících nové role veřejných knihoven dle 

dřívějších dokumentů EU. V tomto směru Česká republika spadá do kategorie střední 

legislativní podpory a částečné vize dalšího rozvoje spolu s Rakouskem, Chorvatskem, 

Řeckem a dalšími státy.  

 

Silná podpora 
a vize rozvoje  

Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Holandsko, Norsko, 
Portugalsko, Španělsko, Švédsko 

Částečná podpora 
a vize rozvoje 

Rakousko, Chorvatsko, Kypr, Česká Republika, Řecko, Lotyšsko, 
Litva, Slovensko, Slovinsko  

Nízká podpora bez 
rozvojové vize Německo, Lucembursko, Malta  

[Pors 2002]  
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Naopak v kategorizaci svazků jsme spolu se Skandinávií, ale i pobaltskými státy 

na předních místech v Evropě. Srovnání je provedeno na základě čtyř otázek: na použití 

katalogizačních standardů jako UNIMARC, katalogizačních pravidel AACR2 a 

podobných, protokolu Z39.505 a shody systému se standardem ISO. 

 

Ano, ve všech 4 případech 
Česká Republika, Dánsko, Finsko, Island, Lotyškso, 
Litva, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie 

Ano ve 3 případech ze 4 
Belgie, Chorvatsko, Kypr, Irsko, Norsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španělsko 

Ano ve 2 případech ze 4 
Estonsko, Řecko, Německo, Holandsko, 
Lucembursko 

Ano v 1 případu ze 4 Rakousko 

Ne ve všech případech Žádná ze zkoumaných zemí 

[Pors 2002] 

Ještě v roce 2001 ČR propadá ve vybavenosti knihoven internetem a existencí 

celonárodního knihovnického portálu, který by nejen dokazoval zájem státní správy na 

rozvoji knihoven, ale i schopnost knihoven mezi sebou kooperovat. 

 

Přístup k internetu 0 – 25 %: 
Kypr, Česká Republika, Řecko, Lotyšsko, Malta, 
Slovensko, Španělsko 

Přístup k internetu 26 - 50 %: Rakousko, Chorvatsko, Estonsko, Itálie 

Přístup k internetu 51-75 %: Německo, Island, Litva, Velká Británie 

Přístup k internetu 76 - 100%: 
Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Holandsko, 
Norsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko 

[Pors 2002] 

Prudký rozvoj internetových služeb knihoven v posledních letech dokazuje i 

nárůst automatizovaných poboček Městské knihovny v Praze ze 13 v roce 2002 na 

dnešních 35. 

  

Přestože u nás patří k uživatelům veřejných knihoven pouze 15% obyvatel (jeden 

z nejnižších podílů v EU), v celkovém počtu dostupných svazků jsme na druhém místě za 

Německem. Mezi nadprůměrně aktivní země se řadíme i v celkovém počtu výpůjček  

                                                 
5 UNIMARC je varianta standartu pro strojově čitelnou katalogizaci, vytvořená IFLA v roce 1977. 
AACR2 je druhá edice „Anglo-Amerických“ katalogizačních pravidel, užívaná od roku 1967. 
Z39.50 je klient-server protokol na získávání informací ze vzdálených databází, jež se vyvíjí od 70. let. 
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Země Populace (v 1000) Čtenáři % Knihovní fond 
(v 1000) 

Výpůjčky 
 (v 1000) 

Rakousko 8050 14% 11760 16635 

Chorvatsko 4665   6220 9120 

Kypr 440   380 185 

Česká 
Republika 10275 15% 60200 70400 

Dánsko 5350 62% 30760 72465 

Estonsko 1530 29% 10800 13745 

Finsko 5145 60% 40900 102200 

Německo 81640   97000 275000 

Island 270   2140 2225 

Irsko 3585 23% 11000 13000 

Lotyšsko 2370 22% 13265 19600 

Litva 3715 22% 23610 24700 

Holandsko 15760 28,50% 38949 159815 

Norsko 4505 52% 22200 23500 

Portugalsko 10800   8805 4860 

Slovensko 5400 13% 18700 25020 

Slovinsko 2000   7500 19350 

Španělsko 39855   37810 28360 

Švédsko 8830 58%   79900 

[Pors 2002] 

 

Analýza Danish National Library Authority předkládá i předchozí výsledky 

přepočítané na 1 obyvatele. Tím se však předložené výsledky pouze potvrzují. 

Mnohem zajímavější se jeví tabulka o absolutních počtech uživatelů knihoven a 

především jejich aktivitě, kterou jsem zkonstruoval na základě výše uvedených závěrů 

studie DNLA. První pozice České republiky je více než překvapivá. 

 

Země 
Počet čtenářů 
 (v 1000) 

Počet výpůjček 
 na čtenáře 

Česká Republika 1 541 46 

Dánsko 3 317 22 

Estonsko 444 31 

Finsko 3 087 33 

Holandsko 4 492 36 

Irsko 825 16 

Litva 817 30 

Lotyšsko 521 38 

Norsko 2 343 10 

Rakousko 1 127 15 

Slovensko 702 36 

 



 16 

 Výzkum nachází knihovnictví v České republice v jakémsi přerodu k situaci ve 

vyspělých zemích Evropy. Zaostalost v internetovém připojení je dnes již minulostí a 

rozvinutá úroveň katalogizace poukazuje na tradiční vysokou kvalitu knihovnictví u nás. 

Přestože podíl uživatelů našich knihoven vzhledem k populaci je ve srovnání se západem 

a především severem Evropy nízký, svoji aktivitou čeští čtenáři daleko převyšují zbytek 

Evropy. Dá se tak říci, že knihovnictví u nás je kvalitní službou pro poměrně úzkou 

skupinu lidí. 

 

Specifika populace čtenářů veřejných knihoven  

 Celoevropské výzkumy se  zaměřují především na mapování struktury knihovních 

sítí jednotlivých států a jejich legislativní přístupy. Dále se zajímají o rozvoj 

informačních technologií, které ulehčují vzájemnou spolupráci poskytovatelů veřejných 

služeb a především přístup uživatelů k jejich službám. Málokdy se však pozastavují nad 

tím, jak specifickou skupinou uživatelé veřejných knihoven tvoří.  

 

 Americká studie „Falling Through the Net: Defining the Digital Divide (1997)“ 

pouze naznačuje, že veřejní poskytovatelé informačních služeb překlenují informační 

propast mezi nízkostatusovými skupinami a většinovou společností, dále se však tématem 

nezabývají 6. 

  Evropská unie, která má univerzalitu veřejných knihoven jaksi apriori danou 

manifestem IFLA a UNESCO (1994) se specifickou strukturou klientů veřejných 

knihoven také téměř nezabývá. Přitom tím sama v apelu na lepší a srovnatelnější 

zpracování statistických údajů o jednotlivých knihovnách popírá jeden z vlastních 

vytyčených pilířů strategie evropského rozvoje knihoven, který k lepší statistické 

srovnatelnosti přímo vyzývá.7. 

                                                 
6 Platnost těchto závěrů mohu potvrdit i z osobní zkušenosti z pobytu v USA v letech 1998-99. Žil jsem 

v domácnosti sice vybavené osobním počítačem, ovšem bez přístupu na internet. Místní veřejná knihovna 

tak byla mým jediným spojením se světem, kromě toho, že jsem využíval i další její služby včetně 

výpůjček videokazet etc. 

 
7  rezoluce Evropského parlamentu o informační společnosti, kultuře a vzdělání 1997 
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 Přitom právě srovnání jednotlivých služeb knihovny s konkrétními 

charakteristikami jejich uživatelů může vést k přesnějšímu vytyčení rozvojové strategie 

veřejných knihoven v informační společnosti. To jsou hlavní důvody, které mne vedly 

k provedení vlastního výzkumu v Městské knihovně v Praze. 

 

Výzkum populace čtenářů Městské knihovny v Praze 

 Na Městskou knihovnu v Praze padla moje volba nejen proto, že se jedná o 

veřejnou knihovnu s největším počtem uživatelů v České republice, ale i díky mé roční 

pracovní zkušenosti v jejím IT oddělení a z ní vyplývající znalosti struktury používaného 

databázového systému.  

 

 Záměrem výzkumu bylo porovnání dat ze dvou hlavních knihovních databází – 

databáze čtenářů a databáze knihovního fondu. Statistické zpracování dat v Městské 

knihovně v Praze probíhá pouze na úrovni celkového počtu čtenářů a celkovém počtu 

výpůjček. Srovnávání jednotlivých skupin čtenářů s jejich výpůjčním chováním 

neprobíhá, přestože by mohlo poukázat na významné rozdíly ve čtenářských 

preferencích. Tyto rozdíly si klade za cíl popsat právě tato analýza. 

 

O Městské knihovně v Praze 

MKP dnes 

 

„Městská knihovna v Praze se označuje za veřejnou univerzální knihovnu, jejímž 

posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další 

kulturní hodnoty. Za svůj cíl si klade efektivně poskytovat informační služby široké 

veřejnosti se zvláštním důrazem na služby pro děti, mládež, studenty. Svoji 

nezastupitelnou úlohu hraje i poskytováním služeb sociálních – seniorům, sociálně 

slabým a handicapovaným.“ (www.mlp.cz)  
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MKP sama sebe definuje přesně v kolejích vytyčených dříve zmíněným 

manifestem IFLA a UNESCO. Narozdíl od ostatních českých veřejných knihoven klade 

důraz na okruhy, jež jsou v manifestu vytyčeny jako klíčové: univerzalitu a přístupnost 

celému spektru společnosti.  

 

Knihovní síť MKP tvoří Ústřední knihovna, 43 poboček a 3 pojízdné knihovny. 

Pobočky jsou organizačně uspořádány do 6 obvodních knihoven. Ústřední knihovna a 35 

poboček využívá automatizovaný knihovnický systém Koniáš, ze kterého výzkumná 

data, která jsou podkladem této práce, pocházejí. 

 

V roce 2006 měla knihovna v automatizovaných pobočkách 164 347 

registrovaných čtenářů, z toho 27 665 dětí do patnácti let, kteří jsou odpovědni za celkem 

5 859 943 výpůjček z knihovního fondu o velikosti 2 254 257 knihovních jednotek. Co 

do velikosti čtenářské populace a počtu výpůjček tak MKP výrazně převyšuje i dnes tolik 

medializovanou Národní Knihovnu. Ta i přesto, že disponuje výrazně větším knihovním 

fondem (6 280 668 knihovních jednotek), má výrazně menší počet registrovaných čtenářů 

(31 117), kteří jsou zodpovědní za „pouhých“ 653 018 výpůjček (www.mlp.cz). 

 

Historie MKP 

 Městská knihovna v Praze svým dnešním působením navazuje na dlouholetou 

tradici poskytování knihovnických služeb v Praze. Její přímá předchůdkyně - "Veřejná 

obecní knihovna královského hlavního města Prahy" byla založena již 1. července 1891 a 

navazovala na činnost spolkových knihoven druhé poloviny 19. století. Již tehdy 

poskytovala absenční i prezenční výpůjčky z fondu, který ve své době čítal 3370 knih.  

 Tradice umístění knihovny na Mariánském náměstí vznikla v roce 1903. V letech 

1989 – 1920 pod vedením knihovníka a básníka Antonína Sovy získává knihovna prvních 

6 poboček a jsou položeny základy systematického katalogového systému. 

 „Velká Praha“, která vznikla sloučením Prahy s dalšími 38 obcemi zákonem 

z roku 1922, byla i pro knihovnu zlomovým okamžikem. Díky sloučení získala 
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„Knihovna hlavního města Prahy“ dalších 40 poboček a její fond narostl na 260 000 

svazků. Takový nárůst si vyžádal sjednocení systému signatur a katalogizace. 

Do roku 1938 fond narostl na 640 000 svazků a knihovna získala dalších 10 

poboček. 

Dnešní podoba knihovny, alespoň v hrubých rysech, pochází z roku 1928, kdy 

byla dokončena nová budova knihovny. Díky tomu, že šlo o účelovou stavbu, která od 

začátku počítala se všemi funkcemi moderní knihovny, šlo i v rámci celé Evropy o 

ojedinělý projekt. Bez zásadnějších změn tak kapacitně pokrývala rostoucí nároky 

knihovní sítě až do 70. let. 

Rozvoj knihovny však nebyl vždy bezproblémový. Doba nacistické okupace 

ochudila knižní fond o tisíce ideologicky závadných titulů. Po třech letech obnovy po 

skončení války se situace opakovala, tentokrát pod vedením Komunistické strany 

Československa. Situace knihovny poměrně věrně kopírovala situaci politickou, takže po 

krátkém uvolnění v šedesátých letech, kdy byla opět navázána mezinárodní spolupráce, 

knihovna tvrdě pocítila ideologický tlak v nadcházející době normalizace. Stejně jako za 

války byly opět vyřazovány z různých hledisek závadné tituly. Restrukturalizace fondu 

knižního byla doprovázena stejně drastickou restrukturalizací personální. 

Běžné funkce městské knihovny bylo opět možné bez omezení plnit až po roce 

1989.  

Výpočetní technika v MKP byla využívána ke katalogizaci již od roku 1982. Její 

plné využití však bylo možné nejen díky technickému rozvoji, ale i díky generální 

rekonstrukci budovy, až v roce 1998, kdy byla celá ústřední knihovna MKP na 

Mariánském náměstí plně automatizována. Od té doby probíhá kontinuální proces 

automatizace i ostatních poboček MKP [www.mlp.cz]. 

 

Databázový systém 

 Databázový systém Koniáš je komplexní knihovnické řešení, speciálně vytvořené 

pro potřeby Městské knihovny. O vývoji vlastního systému bylo rozhodnuto v letech 

1993/94, vzhledem k tehdejší neexistenci adekvátního komerčního řešení, které by silně 

nenarušilo zaběhlé fungování knihovny - systém skladů, objednávek z nich, rezervace, 
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zpracování knih etc. Ústřední pobočka MKP nový systém po dlouholeté analýze a vývoji 

zavedla 20.4.1998. Od té doby probíhá prozatím neukončený proces automatizace i 

ostatních poboček MKP. 

 Systém je založen na principu client-server na platformě Win32 a Unix. Důraz je 

kladen na maximální věrohodnost a zabezpečení dat. Client systému Koniáš pokrývá 

kompletní spektrum knihovnických činností od čtenářského a služebního katalogu, přes 

zápis a evidenci čtenářů po správu rezervací a dokonce obsluhu digitálních návěštních 

tabulí oznamujících splnění objednávky ze skladu. Na straně serveru je Koniáš aktivní 

SQL databází, která spravuje více než 5GB dat a zvládá vysoký objem transakcí (80 000 

– 100 000 operací denně). 

 

Cíle výzkumu 

Hlavní úlohou výzkumu je analýza čtenářské populace na základě dostupných 

demografických charakteristik: pohlaví, věku, vzdělání a zaměstnání a záznamech o 

jejich čtenářském chování. Data o čtenářích pocházejí z dobrovolného dotazníku, který 

čtenář vyplňuje spolu s přihláškou do knihovny. Tato data jsou spojena se záznamy 

jednotlivých čtenářů o výpůjčkách z elektronického systému Koniáš. Charakteristiky 

čtenářské populace posléze umožní vzájemné srovnání výpůjčního chování jednotlivých 

skupin čtenářů. Vzhledem k charakteru třídění knihovního fondu tak lze dosáhnout 

srovnání „vkusu“ jednotlivých skupin uživatelů služeb MKP. 

 

Pomocí faktorové analýzy poté proběhne sestavení typologie čtenářů na základě 

analýzy struktury jejich výpůjček a její zpětné porovnání s dostupnými demografickými 

charakteristikami. 

 

Vzhledem k objemu a charakteru dat není časový aspekt čtenářského chování 

(délky výpůjček jednotlivých typů výpůjčních jednotek, případně včasné/pozdní vracení 

titulů etc.) brán v tuto chvíli v potaz. Takový výzkum by vyžadoval jiný postup při 

získávání dat z obou hlavní částí databáze MKP. 
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Výzkumné otázky 

 

Jednoduchou, ale zásadní otázkou zde tedy je: 

 

  „Kdo jsou uživatelé veřejných knihoven?“ 

 

Odpověď na tak jednoduchou otázku však přinese pouze další: 

 

„Jak se čtenářská populace liší od populace obecné?“  

 

„Jaké jsou rozdíly v preferencích typů výpůjčních jednotek dle charakteristik 

čtenářské populace?“ 

 

Do teoretické roviny poté míří další a možná zásadní:  

 

„Má univerzalita veřejných knihoven smysl, pokud je populace jejich uživatelů 

výrazně charakteristická?“ 

 

   

 Jednotlivé demografické charakteristiky poslouží jako třídící znaky pro porovnání 

nejen celkového počtu výpůjček, ale hlavně rozdílů ve struktuře jejich složení. Lze 

předpokládat, že pro určité demografické skupiny budou jisté kategorie výpůjčních 

jednotek dominantní. Konkrétně pro třídící znak „zaměstnání“ bude zajímavé porovnat 

vazbu na souvztažné kategorie výpůjčních jednotek. 

 

Metodologie  

Výzkum má podobu čistě kvantitativní analýzy dat s použitím statistického 

softwaru SPSS. 

Sběr dat proběhl 22.12.2007 za asistence vedoucí provozního úseku oddělení 

automatizace MKP. 
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Výběr by prováděn náhodným dotazováním na registrační čísla čtenářů.  

 

Původní záměr výzkumu počítal s náhodně vybraným souborem o rozsahu 2000 

čtenářů. Konečná velikost vybraného souboru nakonec dosáhla čísla 3976 z celkem 

201943 v té době registrovaných čtenářů. Zvolení větší velikosti výběrového souboru se 

nakonec ukázalo jako prozíravé vzhledem k velkému počtu missing values u 

demografických charakteristik čtenářů, který je způsoben dobrovolností poskytovaní 

údajů v dotazníku při registraci do knihovny.  

Výběrový soubor tak tvoří necelá 2% celkové populace čtenářů.  

 

Tak velký soubor musel být získán v době mimo otvírací hodiny všech poboček 

MKP, jelikož databáze by tak velký systematický požadavek nemusela za plného provozu 

zvládnout. 

 

Proměnné 

Analýza přepokládala použití 4 základních demografických proměnných: věku, 

pohlaví, vzdělání a zaměstnání a jejich porovnání s proměnnými reprezentující počet 

výpůjček jednotlivých kategorií knih. 

 

Klasifikace zaměstnání a vzdělání musela přijmout stejnou podobu, v jaké jsou 

tyto informace poskytovány v dotazníku při registraci nových čtenářů. Jejich podobu 

popisuje Tab. 1. 

 

 Typologie výpůjčních jednotek byla získána za základě prefixů jejich signatur, 

jejichž kompletní přehled se nalézá v Tab.2.  

 

Poskytnutá data 

 Jedním z klíčových problémů, s nímž se tato práce setkala, byla forma dat, které 

byly k dispozici. Netradiční, ale z hlediska přepokládaného množství studentů v populaci 
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očekávaný krok, je otázka na vzdělání, která neklade požadavek na jeho ukončení. 

Z hlediska „mládí“ populace přináší podrobná data o studovaných oborech, ale nikoliv o 

jejich zdárném ukončení. Aktivní studenty tak lze poznat podle odpovědi „student“ 

v otázce zaměstnání, neúspěšné od úspěšných již ale rozlišit nelze. 

 

 Závažnějším problémem byla samotná klasifikace knih. Původní záměr byl 

vypracovat systém v hierarchii deskriptorů, jehož výsledkem by byla jednoznačná 

tematická klasifikace svazků. Vzhledem k tomu, že každý svazek je popsán různým 

počtem deskriptorů, nelze i přes jejich hierarchizaci jednoznačně typizovat jednotlivé 

kategorie svazků. Problémem je i častý významový překryv některých deskriptorů. 

 

Nakonec při vytváření typologie zvítězilo původně přehlížené řešení problému 

použitím samotných signatur výpůjčních jednotek jako klasifikačního hlediska. I tak je 

jejich počet vysoký a vyžadoval recode do menšího počtu kategorií naznačený v Tab. 7. 

Takové řešení však už nebylo složité vzhledem k tomu, že i u signatur je evidentní určitá 

hierarchie, dle které se dalo při recodu postupovat. 

 

Zatímco proměnné vzdělání a zaměstnání byly v datech obsaženy přímo, 

proměnné pohlaví a věk musely být zkonstruovány. Data obsahovala číselnou proměnnou 

(V3) obsahující první tři čísla rodného čísla čtenáře, což je dostatečné množství informací 

pro konstrukci obou výše zmíněných proměnných.  

 

Věk čtenáře byl zjištěn odstraněním poslední číslice původní proměnné V3, čímž 

vznikl rok jeho narození, a odečtem od roku analýzy (v tomto případě 107, jelikož 

jednotlivé ročníky jsou počítány od roku 1900). Dvoumístné kódování roku narození 

v rodném čísle způsobuje problém s rozhodnutím o výsledném věku v případě, že první 

dvě číslice rodného čísla jsou menší než 07. Hodnoty mezi 02 a 07 byly tedy brány již 

jako děti a nikoliv lidé přes 100 let. 

 

 Pohlaví čtenáře, určené třetím číslem rodného čísla, bylo zjištěno 

odečtením celé části desetiny původní hodnoty od desetiny původní hodnoty (včetně 
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desetinných čísel). Výsledkem mohla být pouze čísla 0, 0.5 a 0.6. Zaokrouhlení těchto 

výsledků pak rozlišilo případy na hodnoty 0 a 1.  

 

Další konstruovanou proměnnou byla klasifikace čtenářů do 5 věkových skupin 

po 15 letech. Technicky vzato je první kategorie, označovaná jako 0-15, ve skutečnosti 

kategorií 4-15, jelikož právě 4 roky jsou nejnižší věk registrovaného čtenáře ve 

výběrovém souboru. Přestože se tak nízký věk může zdát jako chyba v datech, knihovna 

věkové omezení pro dětské čtenáře nemá a i pro tak malé děti pořádá výukově zábavné 

akce. 

Podobně bylo naloženo i s proměnnou vzdělání, kdy vznikly 4 skupiny dle 

dosaženého či právě probíhajícího vzdělání. 

Z hlediska výpočetní náročnosti byla nejsložitější transformace původních dat na 

proměnné, které vypovídaly o počtu výpůjček jednotlivých typů knih. V Tab.2 je 

naznačeno, které kategorie byly již v této fázi sloučeny. Z původních 90 typů tak nakonec 

vzniklo 70 proměnných.  

 

Pomocí proměnných pro počty jednotlivých typů výpůjčních jednotek byla poté 

zkonstruována proměnná celkový počet výpůjček. 

 

Import do SPSS  

Datový výstup z databáze Koniáš měl formu 14  textových souborů, kde každý 

řádek reprezentoval jednoho čtenáře. První 3 sloupce vypovídaly o jeho demografických 

údajích, zbytek už je výčtem signatur knih v pořadí, ve kterém si je od své registrace 

půjčoval. Po spojení do jednoho souboru vznikla tabulka o rozměrech 3976 řádků a 1469 

sloupců (1466 byl maximální počet vypůjčených jednotek jednoho konkrétního čtenáře).  

 

Import tak rozsáhlého datového souboru neproběhl dle očekávání bez komplikací. 

Nejprve bylo nutné nahradit čárky, které oddělovaly data v původním textovém souboru 

mezerami, jelikož nastavení čárky jako separátoru dat v SPSS nepřinesl žádaný výsledek. 
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Některá data tak v SPSS obsahovala mezery jako jejich pevnou součást a byla tedy pro 

následnou analýzu nepoužitelná (například „_AA“ nebo „AA_ „ namísto „AA“). 

 

Zároveň se stávalo, že se nenačetly všechny proměnné – tzn. že se datový soubor 

zastavil u určitého počtu proměnných a následující již nenačetl, přestože počet 

proměnných není u mnou používané verze SPSS limitován. Problém jsem objevil až při 

kontrole dat kdy se objevila velmi vysoká frekvence nejvyššího počtu výpůjček.  

Řešením této situace bylo přesunutí případu s největším počtem proměnných 

(tedy výpůjček) na první místo zdrojového souboru.  

 

Popis výběrového souboru 

 Dříve, než je možné se pustit do samotné analýzy získaných dat, je třeba stanovit 

jednotný postup, jak ke získaným datům přistupovat. Neexistuje však jediný správný 

způsob, jak  k datům přistupovat a je jedině v dobrém zájmu výzkumníka nahlížet na data 

z co nejvíce možných stran. Pokud se analýza omezí pouze na hledání vztahů, které 

podporují předem stanovené hypotézy, je výsledek analýzy přinejmenším diskutabilní. 

[Rosenberg 1968: 199]. Východiskem z nebezpečí spokojení se s prvním nalezeným 

vztahem je proces elaborace. Paul Lazarsfeld definuje čtyři možné situace, kdy do vztahu 

mezi dvěma proměnnými vstupuje proměnná třetí – testová. Přestože se obecně pro 

všechny čtyři situace vžily názvy, které je definují (Replication, Explanation, 

Intrepretation a Specification) [Jeřábek 1997: 49], sám Lazarsfeld se zpočátku těmto 

označením bránil. Tvrdil, že odlišné konotace názvů v různých prostředích mohou 

výzkumníka zmást a odvést jeho pozornost od skutečné podstaty vztahu testové 

proměnné k původním [Lazarsfeld 1955: 123]. 

 Podobně jako v Lazarsfeldových výzkumech posluchačů rozhlasu  je k porovnání 

vlivu třetí proměnné použito vícerozměrných tabulek s procentuelním zastoupením. 

Přestože tabulky netestují hladinu signifikace a interakční závislosti, jsou 

nejpřehlednějším znázorněním nalezených rozdílů mezi jednotlivými skupinami [Jeřábek 

1997: 134]. 
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Demografické složení populace čtenářů MKP 

 Výsledky přehledu demografického složení výběrového souboru potvrzuje 

předpoklad, že populace čtenářů MKP je svým složením značně charakteristická a 

nestandardní vzhledem k populaci obecné. Ke srovnání s obecnou populací jsou použita 

data Českého statistického úřadu za rok 2006, zveřejněná 1.3.2008. 

 

První výrazný rozdíl je patrný již v zastoupení pohlaví ve výběrovém souboru. 

Žen se v něm vyskytuje téměř dvakrát více než mužů. Konkrétně 64% oproti 36% mužů. 

Rozdíl mezi počtem mužů a žen v obecné populaci zdaleka tak markantní není: 51% žen, 

resp. 49% mužů.  

 

Průměrný věk čtenáře je 33,3 roku. V zastoupení jednotlivých věkových skupin 

výrazně vede skupina 15-30 let s 48,6% následována skupinou 30-45 let s 21%. Zbylé 

skupiny mají skóre poměrně vyrovnané: děti do 15ti let 8,8%, skupina 45-60 let 10,1% a 

senioři nad 60 let 11,5%. I zde jsou výrazné odchylky od obecné populace zcela 

markantní. Po přepočítání údajů ČSU na mnou zvolené věkové skupiny o rozdílech 

vypovídá následující přehled. 

 

Věkové 

skupiny 

Populace 

MKP (%) 

Obecná 

populace 

2006 (%) 

Do 15 8,8 14,38 

15-30 48,6 21,15 

30-45 21 22,48 

45-60 10,1 21,34 

60+ 11,5 20,64 

 

V případě vzdělání a zaměstnání se objevil problém, kdy se v celém zkoumaném 

souboru vyskytovalo pouze 10 chybějících hodnot, zato téměř 50% odpovědí bylo 

kódováno „X“ tedy „Jiné“. Dá se předpokládat, že byl tento kód automaticky přiřazen i 

chybějícím údajům. Při zkoumání těchto dvou proměnných byla tedy odpověď „Jiné“ 

zařazena mezi missing values.  
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Po zařazení do skupin se dostavily tyto výsledky: 33,4% čtenářů navštěvuje či 

dokončilo vysokou školu, 31,4% navštěvuje či dokončilo střední odbornou školu, 

následuje 17,7% gymnazistů a 17,5% žáků základních škol či lidí, kteří vyššího vzdělání 

nedosáhli. 

Pro více než polovinu lidí, kteří uvedli základní vzdělání, je to i jejich nejvyšší 

dosažené, pokud jako hranici jeho dokončení považujeme 15 let. 

 

Celkově pokud za hranici dosažení jakéhokoliv vzdělání budeme považovat 

hranici 30ti let, je vidět, že polovina těch, kteří navštěvují základní školu či gymnázium, 

později rozšíří řady středoškoláků (v případě středních odborných škol) a vysokoškoláků, 

kteří školu úspěšně dokončí. 

 

Do missing values v případě zaměstnání je pro dosažení přehledných výsledků 

nutné zařadit i studenty, kteří tvoří 53.9% platných výsledků. Za těchto předpokladů je 

nejčastějším zaměstnáním návštěvníků MKP „Úředník – ekonomicko správní pracovník“ 

s 26,4%. Druhou největší skupinu tvoří důchodci s 18,1% , následují „podnikatelé a řídící 

pracovníci“ s 10,1% a „v domácnosti/nezaměstnaní“ s 7,9%. (Tab.3) 

 

Výpůjční jednotky 

Minimální počet vypůjčených jednotek se pohybuje od žádné po 1465. Jejich 

průměrný počet na jednoho čtenáře je 54,5. Jelikož jednotlivé délky registrací čtenářů 

v knihovně neznáme, lze za maximální dobu registrace považovat přesně 9 let, 8 měsíců a 

3 dny. To je doba, která uběhla od zavedení elektronického registračního systému do 

první pobočky Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí v roce 1998, do 

termínu sběru dat pro tuto analýzu. 

 

Podle průměrného počtu výpůjček na jednoho čtenáře je nejčastěji půjčovaným 

typem výpůjční jednotky „Próza v češtině“ s průměrem 25,7 knihy na čtenáře. Tato 

pozice je vzhledem k průměrným počtům ostatních typů neotřesitelná. Následuje 
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„Filozofie, psychologie, estetika, sociologie ...“ s téměř 4 knihami na čtenáře. Nad 

průměr 3 výpůjčních jednotek na čtenáře se ještě vešly „Dějiny“ a hlavně populární 

služba MLP – půjčování kompaktních disků. Pomyslných „top 12“ typů, které mají 

průměr vyšší než 1, doplňují v následujícím pořadí: “ Přírodní vědy“, „Politika, 

ekonomika“, „Beletrie v angličtině (próza i poezie)“, „Zeměpis, národopis, do r. 1988 i 

mapy“, „Poezie v češtině, divadelní hry“, „Umění“, „Lékařství, zdravotnictví“ a 

„Jazykověda“ (další pořadí uvádí Tab. 4 – typy jednotek s průměrem nižším než 0,3 

nejsou uvedeny vůbec) 

 

Specifika populace čtenářů MKP  

Ve srovnání  rozložení věkových skupin podle pohlaví lze výrazný rozdíl nalézt u 

nejmladší a nejstarší skupiny. Zatímco ve skupině 0-15 let jsou významně více 

zastoupeni chlapci, ve skupině 60+ jsou to na druhou stranu ženy. Ostatní věkové 

skupiny jsou víceméně vyrovnané. Převahu starších žen lze vysvětlit převahou starších 

žen i v obecné populaci vzhledem k rozdílné šanci dožití mužů a žen. 

 

V případě vzdělání se rozdíl dostavuje u prvních dvou kategorií – základního a 

středního odborného vzdělání (Tab. 5). Vzhledem k tomu, že za vzdělání se v tomto 

případě považuje i nedokončené, dá se převaha chlapců v kategorii základní vzdělání 

vysvětlit jejich výše zmíněným vyšším zastoupením ve věkové kategorii 0-15. Naopak 

vyšší zastoupení mají ženy v kategorii střední odborné vzdělání. Tento fakt lze 

interpretovat tak, že kategorie střední odborné vzdělání je tvořena odpověďmi střední 

ekonomická/ pedagogická/ zdravotní/umělecká odborná škola, kde mají tradičně převahu 

ženy a pouze jednou odpovědí – střední průmyslová škola, kde tradičně studuje více 

mužů. Významný rozdíl je však nalezen pouze u ekonomických a zdravotních škol ve 

prospěch žen a středních průmyslovek ve prospěch mužů. 

 

Pomocí T-testu o dvou nezávislých výběrech byl porovnán i průměrný věk. Ten 

činí 31,8 let u mužů a 34,2 let u žen. Dle ČSÚ byl na konci roku 2006 průměrný věk 

mužů 38,8 let a 41,8 let u žen. Pokud z obecné populace vyřadíme děti do 4 let, které se 
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ve výběrovém souboru (a tedy pravděpodobně i ve čtenářské populaci) nevyskytují, je 

rozdíl ještě o něco markantnější. (39,7 let u mužů resp. 42,7 u žen). 

 

Znovu se tak potvrzuje relativní mládí populace čtenářů MKP.  

 

Celkové počty výpůjčních jednotek 

Stejným způsobem byl zjištěn i významný rozdíl v celkovém počtu vypůjčených 

jednotek. Ženy jsou s průměrem 58,4 knih o 10,5 knih na hlavu aktivnější než muži s 

47,9 knihami. 

 

Při srovnání průměrů vypůjčených knih s věkovými skupinami se testový 

předpoklad o shodných průměrech  splní pouze u skupin 15-30 a 30-45 let. S věkem 

rostoucí průměrný počet vypůjčených knih souvisí i s délkou členství v MKP, kterou 

však vzhledem k charakteru dat nelze v této analýze ověřit. 

 

U vzdělanostních skupin je průměrný počet vypůjčených knih srovnatelný a 

zároveň nejvyšší u vysokoškoláků (73,8)  a gymnazistů (76,2). Nízký průměr u skupiny 

základních škol je opět způsoben jejich relativním mládím a tedy krátkým členstvím 

v MKP. 

Když do analýzy zahrneme pouze starší 30 let, tedy ty, kteří mají základní, střední 

a pravděpodobně i vysokoškolské vzdělání ukončeno, situace se částečně mění. 

Z celkového průměru poté vybočují pouze vysokoškoláci s téměř 82 knihami, což je 

téměř o 10 knih více než průměr ostatních čtenářů starších 30 let. 

 

Lze tedy říci, že na počet vypůjčených knih má vliv nejen věk (a s ním spojená 

délka registrace u MKP) ale výrazně i vzdělání, především vysokoškolské.  

 

Při třídění průměru vypůjčených jednotek vzhledem k zaměstnání se jako 

nejaktivnější zdají být důchodci a 91,5 knihami , což ovšem opět způsobuje jejich věk a 

s ním spojená délka registrace. To potvrzují i Tab. 6 a 7 průměrného věku a počtu 

výpůjček u jednotlivých zaměstnání. U ostatních zaměstnání již věk nehraje roli, jelikož 
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se jejich průměry, kromě studentů, výrazně neliší. V průměrném počtu výpůjček 

následují „Právník, advokát, soudce“ s téměř 90 výpůjčkami a „Úředník, ekonomicko-

správní pracovník“ s 73,8 knihami. Na samém chvostu se pak drží „Policista, voják, 

pracovník bezpeč. agentury, detektiv, strážný“ s necelými 40 výpůjčkami. Odpovědi 

„Duchovní“ a „Zemědělec“ nelze brát vzhledem k malému počtu případů v potaz. 

 

 Specifická je pozice studentů, kteří si i přes svůj nejnižší průměrný věk drží 

poměrně vysoký průměrný počet výpůjček – 60,5. 

 

 Tento fakt opět ukazuje, že počet výpůjček není ovlivněn pouze věkem (a 

potažmo délkou registrace) ale i zaměstnáním a opět, jak bylo řečeno výše – 

vzděláním, i probíhajícím. 

 

Čtenáři a typy výpůjčních jednotek 

 Hlavní plánovanou analýzou bylo vytvoření typologie čtenářů MKP. 

Předpokladem je, že se jednotlivé typy výpůjčních jednotek ve své „popularitě“ u 

určitých čtenářů překrývají a tedy mohou být nahrazeny menším množstvím typů. 

Pro redukci počtu 71 proměnných do menšího počtu typů se jako nejvhodnější řešení 

jevila faktorová analýza.  

 

Je třeba podotknout, že data nesplňují dokonale předpoklady faktorové analýzy a 

to především předpoklad normálního rozložení. Stejně tak musely být z analýzy vyřazeny 

proměnné s nulovým rozptylem, tedy ty, u nichž v ani jednom případě nedošlo 

k výpůjčce. Jde především o tak okrajové typy jako: „Poezie v ostatních jazycích“, 

„Meziknihovní výpůjční služba“ , „Gramofonové desky“ atd. 

 

Celkem tedy do analýzy vstupovalo 62 proměnných. Při zachování víceméně 

standardního nastavení SPSS (extrakce faktorů při eigenvalue > 1} a nastavení rotace 

varimax bylo nalezeno 22 faktorů, které vysvětlovaly 63,7% celkového rozptylu. Zatímco 

hodnota vysvětleného rozptylu je dostačující, množství extrahovaných faktorů je pro 
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pojmenování typů čtenářů příliš veliké. Problémem je i nízká vzájemná korelace mezi 

proměnnými [Field 2005: 619].  

I tak se zde však vytvořily faktory, které lze díky jejich složení popsat a 

identifikovat jako charakteristický typ.  

 

Při zvýšení eigenvalue na 1,3 a následné extrakci menšího počtu faktorů (za cenu 

snížení vysvětleného rozptylu na 44%)  se situace částečně zpřehlední.  

 

Zcela evidentní jsou faktory tvořené proměnnými, které se týkají hudby a 

reprodukcí uměleckých děl.  O jasném typu by se dalo hovořit ještě v případě prvního 

faktoru,  kde převažuje naučná a společenskovědní literatura. Dohromady však tyto tři 

faktory vysvětlují pouze 20% rozptylu (Tab.8). 

 

Zbylé faktory jsou vzhledem k původnímu stavu výchozích dat víceméně náhodné 

a nelze z nich usuzovat na určitý typ čtenáře. K analýze ostatních typů výpůjčních 

jednotek je třeba přistoupit jinak. 

 

Na základě 3 výše zmíněných faktorů bylo možné nalézt následující výsledky:  

 

 První faktor, který obsahuje především společenskovědní a naučnou literaturu, je 

mírně oblíbenější mezi muži, i když dle T-testu, kterým byla průměrná hodnota 

srovnávána je těžké rozhodnout, je-li tento rozdíl statisticky významný. Z hlediska věku a 

vzdělání je opět nejzastoupenější skupinou kategorie 16-30 let a vysokoškoláci 

s gymnazisty. 

 

V případě faktoru 2 „Reprodukce uměleckých děl“ nebyl nalezen významný 

rozdíl mezi ženami a muži. Odlišné chování však vykazují různé věkové skupiny, kdy 

nejaktivnějšími jsou čtenáři ve věku 31-45 let. V rámci vzdělání si reprodukce 

uměleckých děl nejčastěji půjčují vysokoškoláci. 
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Faktor 3, který obsahuje převážně výpůjčky partitur a teoretických prací o hudbě 

je nepatrně populárnější mezi ženami. Z hlediska vzdělání jsou opět nejčastější 

vysokoškoláci a věková kategorie 16-30 let.  

Jelikož je procentuelní zastoupení věkových skupin u vysokoškolsky vzdělaných  mužů a 

žen podobné, lze rozdíl přičítat skutečně pouze pohlaví. 

 

 

 Vzhledem k tomu, že faktorová analýza přinesla pouze omezené výsledky, které 

nereflektují nejčastěji vypůjčované typy výpůjčních jednotek, je třeba k analýze 

přistoupit jinak. 

  

Dle tabulky „popularity“ jednotlivých typů výpůjčních jednotek  (Tab. 4) 

proběhne porovnání rozdílů v pohlaví, vzdělání a věku na jednotlivých typech titulů.  

 

Stejně jako ke zkoumání proměnných, které reprezentují jednotlivé faktory, tak ke 

zkoumání proměnných reprezentujících jednotlivé typy výpůjčních jednotek, je použit T-

test při srovnávání rozdílů mezi pohlavími a ANOVA při srovnávání věkových a 

vzdělanostních skupin. 

Vzhledem k zaměstnání je pro každou kategorii sestaven žebříček průměrného 

počtu výpůjček, ze kterého je možné vyčíst kolik jednotlivých kategorií zaměstnání a 

v jakém pořadí je nad či pod celkovým průměrem pro danou kategorii výpůjční jednotky. 

(příklad Tab. 9) 

 

Zde je zřetelná i souvislost mezi některými typy výpůjčních jednotek a profesemi 

jejich čtenářů. Příkladem za všechny budiž nejvyšší průměrný počet výpůjček signatur 

„Umění“ u lidí, kteří sami sebe za umělce označují. U mnoha profesí, kde by se naopak 

silná souvztažnost dala očekávat se situace neopakuje. Například lékaři mají počet 

výpůjček se signaturou „Lékařství“ pouze lehce nadprůměrný. Tématická souvislost se 

naopak objevuje v prvním místě právníků u signatur „Zeměpis, národopis“.  
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Nevýraznější rozdíl v průměrném počtu výpůjček mezi muži a ženami má „Próza 

v češtině“. Zajímavé je, že muži ženy dohánějí ve věkové kategorii 60+, kdy již rozdíl 

není výrazný. Ze skupin vzdělanostních má nejvyšší průměr střední odborné. To u žen 

vede i po rozdělení výsledku dle pohlaví, zatímco nejvyšší průměr mají muži 

vysokoškolsky vzdělaní. Nejvyšší průměr u věkové kategorie 60+ potvrzuje i fakt, že 

v žebříčku zaměstnání bezkonkurenčně vedou důchodci. 

Typ „Filozofie, psychologie, estetika, sociologie, náboženství“ mají dle průměru 

opět mírně raději ženy, přestože dle T-testu tento rozdíl není statisticky významný. 

Z věkových skupin mají nejvyšší průměr kategorie 16-30 a 46-60. Vzdělání střední – 

gymnázium.  

Obliba „Dějin“ výrazně roste ve věkové skupině 60+ jak u mužů, tak žen. 

Následuje kategorie 16-30 let a vzdělání střední – gymnázium. Zvláštní je první místo 

„umělců“ v této kategorii, naopak „učitelé“, u kterých by se dalo očekávat vyšší umístění 

jsou těsně podprůměrní. 

 Nejvyšší počet vypůjčených kompaktních disků vykazuje věková skupina 31-45 

let, přestože jediný statisticky významný rozdíl vykazuje skupina 0-15. Jejich průměrný 

počet roste se vzděláním a jsou mírně populárnější u žen. 

Rozdílná situace nastává u „Přírodních věd“, kdy mírně vyšší průměr vykazují 

muži. Zajímavá je zde pozice žáků základních škol, kdy v jednom z mála případů 

nevykazují nejnižší průměr. Ten je srovnatelný s vysokoškoláky a částečně i gymnazisty, 

kteří opět vykazují nejvyšší průměrnou hodnotu počtu výpůjček. Zcela zde propadají 

studenti či absolventi středních odborných škol. Pozici žáků a gymnazistů potvrzuje i 

věkové rozložení průměrů. Přestože rozdíly nejsou zcela přesvědčivě statisticky 

významné, nejvyšších průměrů dosahují dvě nejmladší věkové skupiny. 

V případě typu „Politika, ekonomika“ se výrazně liší vzdělanostní skupina 

gymnazistů a věková skupina 16-30. Pozice mužů a žen jsou opět téměř vyrovnané. 

Celkový průměr výrazně ovlivňuje množství výpůjček učiněných studenty, jelikož ti jsou 

jediná kategorie, která má vyšší než průměrný počet vypůjčených jednotek. 

Průměrný počet vypůjčené „Beletrie v angličtině (próza i poezie)“ opět výrazně 

zvyšují studenti gymnázií ve věkové kategorii 16-30 let. 
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Obliba kategorie „Zeměpis, národopis, do r. 1988 i mapy“ roste jak s věkem, tak i 

s dosaženým vzděláním. Ojedinělé je první místo „právníků, advokátů a soudců“ 

v průměrném počtu výpůjček. 

„Poezie v češtině, divadelní hry“ přináší zajímavé první místo v žebříčku 

zaměstnání a to konkrétně kategorii „Prodavač, obsluha ve službách a obchodu“. 

Následování jsou předpokládanými umělci a studenty, kterým odpovídá i nejčastější 

věková skupina 16-30 let a „střední vzdělání – gymnázium“. 

 „Lékařství, zdravotnictví“ je další kategorií s výrazně větší oblibou žen. Tuto 

převahu dokazuje i struktura zaměstnání s nadprůměrným počtem výpůjček v této 

kategorii. Jak lidé „V domácnosti“ tak „Učitelé“ a „Lékaři“ jsou kategorie s výraznou 

převahou žen. Věkově z průměru vybočuje kategorie 46-60 let. 

Kategorie s celkovým průměrem výpůjček větším než 1 uzavírá „Jazykověda“ 

s překvapivým prvním místem v pořadí zaměstnání – „Řídící pracovník, manažer, 

podnikatel“.  Vedoucí věková kategorie je 46-60 let. Průměr opět roste s vyšším 

vzděláním. 

 

Jak tedy jednotlivé skupiny čtenářů charakterizovat? K tomu mohou pomoci 

žebříčky průměrů typů výpůjčních jednotek na základě pohlaví a rozdělení čtenářů na 

studenty, důchodce a ekonomicky aktivní (s výjimkou nezaměstnaných) (Tab. 10). 

Rozdělení dle pohlaví dokazuje již výše zmíněnou vyšší aktivitu žen – čtenářek ve 

všech třech sledovaných skupinách.  Nezpochybnitelná je pozice „Prózy v češtině“ u 

důchodců. Přestože je ze své podstaty nejčastěji půjčovanou signaturou i ve všech 

ostatních skupinách, ve skupině důchodců je nárůst její popularity obrovský. Vzhledem 

k tomu, že průměrný počet výpůjček ostatních signatur je u důchodců srovnatelný 

s ostatními skupinami, nelze nárůst výpůjček „Prózy v češtině“ přičítat jejich 

pravděpodobné délce registrace v MKP. „Próza v češtině“ je tak pro ně charakteristickou 

výpůjční jednotkou. Muže v důchodovém věku pak charakterizuje i nárůst obliby 

„Dějin“.   

Pro studenty se charakteristickou signaturou stává „Filozofie, psychologie, 

sociologie...“, jež potvrzuje vzdělávací funkci, kterou pro ně knihovna má, zatímco u 
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důchodců lze tvrdit, že knihovna jim zprostředkovává především „zábavu“ v podobě 

prózy. 

Pokud opět pomineme prózu, která má s věkem vzrůstající tendenci, je pro 

ekonomicky aktivní čtenáře nejvyužívanější službou půjčování kompaktních disků. 

Žádná s ostatních signatur se svým průměrem v této skupině nijak výrazně nevymyká. 

Každá ze skupin tak potvrzuje, jak důležitá je pro veřejné knihovny univerzalita 

jejich funkcí. Studenti logicky nejvíce využívají vzdělávacího potenciálu, který knihovna 

nabízí. Půjčování kompaktních disků je jednou z nových služeb, které knihovny mohou 

poskytovat a je evidentní, že právě o takové služby je především u mladších věkových 

kategorií zájem. Důchodci pak potvrzují i potřebu zachování tradičních knihovnických 

služeb a funkce knihovny jako ochránce a zároveň poskytovatele literárního  fondu. 

 

Závěr 

 Městská knihovna v Praze je díky počtu svých uživatelů a objemu výpůjček 

nejvýraznějším zástupcem institucí poskytujících veřejné informační služby v České 

republice. Díky této své pozici se tak automaticky stává i průkopníkem změn, které 

veřejným poskytovatelům informačních služeb přinášejí nové nároky rozvíjející se 

informační společnosti. 

 Světový trend na tomto poli směřující k pevnému legislativnímu ukotvení 

veřejných knihoven a vymezení nejen státních, ale i celoevropských strategií rozvoje 

informační společnosti se České republice prozatím vyhýbá. Dílčí kroky, které byly tímto 

směrem učiněny, jsou nahrazovány vlastní celoevropskou (a částečně celosvětovou) 

iniciativou pro rozvoj a spolupráci poskytovatelů veřejných informačních služeb, která 

má zejména v Evropě poměrně dlouhou tradici. Základním stavebním kamenem těchto 

iniciativ je manifest IFLA a UNESCO (1994), který klade důraz na univerzalitu a 

přístupnost veřejných knihoven všem vrstvám společnosti. Narozdíl od Spojených států 

amerických, které ve svých výzkumech veřejným knihovnám přisoudily roli 

„náhradního“ poskytovatele informačních služeb skupinám obyvatel, které by se jinak 

k informacím nedostaly, Evropská unie se specifickým složením uživatelů veřejných 

knihoven příliš nezabývá. Přestože Evropský parlament ve své Rezoluci „O informační 
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společnosti, kultuře a vzdělání“ z roku 1997 mimo jiné vyzývá k lepšímu a 

srovnatelnému statistickému zpracování dat z veřejných knihoven, specifikům čtenářské 

populace se evropské výzkumy vesměs nevěnují. 

 Je to právě tato skutečnost, která mne přiměla k provedení vlastního výzkumu 

v Městské knihovně v Praze, jež by blíže specifikoval skupinu uživatelů veřejných 

knihoven. 

 Výsledky analýzy potvrzují předpoklad o výrazně charakteristické struktuře 

čtenářské populace MKP, které se svým složením od populace obecné výrazně liší. 

Nejvýraznějšími specifickými znaky zde je téměř dvojnásobné zastoupení žen v populaci, 

její relativní mládí a vysoká vzdělanost. Vzdělávací funkci knihovny potvrzuje poloviční 

zastoupení studentů, ti mají také největší podíl na výše zmíněném mládí čtenářské 

populace. 

 Přestože se pomocí faktorové analýzy zcela nepodařilo nalézt funkční typologii 

čtenářů, potvrdilo se, že některé typy výpůjčních jednotek jsou vzájemně provázané a 

tvoří určité tematické celky. 

 Předpoklad o vlivu pohlaví jako rozhodujícím faktoru rozdílu obliby jednotlivých 

typů výpůjčních jednotek se výrazně potvrdil pouze u 2 kategorií. Ženy jsou však jako 

čtenářky aktivnější v celkovém počtu vypůjčených knih. Klíčovým faktorem se tak stává 

vzdělání a věk, které jdou v mnoha případech ruku v ruce. I tak lze nalézt typ výpůjční 

jednotky, který je charakteristický pro každou z věkových i vzdělanostních skupin. 

 

 Analýza databází MKP i přes dílčí technické komplikace naznačila, kam se může 

další a podrobnější výzkum populace čtenářů ubírat. Rozvoj informačních technologií při 

katalogizaci knih a evidenci čtenářů, ať už je podporován státní legislativou či 

svépomocnými iniciativami, ulehčí do budoucna srovnávací statistické zpracování dat 

veřejných knihoven, které by mohlo i u nás vést k zavádění skutečně efektivních strategií 

rozvoje informační společnosti. 
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Resumé 

Due to its size and accomplished volume of loans the Municipal library in Prague 

is the largest public library services provider in the Czech Republic. Its status also brings 

a pioneering role in adjusting its functions to new challenges of the information society. 

The Czech Republic apart from western and especially north Europe still lacks modern 

legislature, which would define a specific place and functions for public libraries in 

information society. This lack of national interest is compensated by European and global 

initiatives for public library development based upon the 1994 UNECO/IFLA Public 

library manifesto. Even though public libraries in Europe have been under comparative 

survey interest for many years, rarely are the specific characteristics of its user an issue of 

research. This was the main reason for an own initiative research analysis of users of the 

Municipal library in Prague. The most noticeable characteristic of the readers’ population 

is the double representation of women in it, compared to the common population along 

with its relative youth and high education. Assessment of reader typology was partially 

successful when characteristic topics of loans can be found for each specific group based 

on their demographical characteristics. 

The analysis also shows, that there are many more ways to approach the available 

data, which opens door to further extensive research of public libraries population and the 

way the use their library. 



 38 

Zdroje 

 
BECK, U. (2007). Vynalézání politiky. Praha: SLON ISBN: 978-80-86429-64-9 
 
BECK, U. (2004). Riziková společnost. Praha: SLON ISBN: 80-86429-32-6 
 
BELL, D. (1988). The end of ideology. Cambridge : Harvard University Press 
 
BLAHUŠ P. (1985). Faktorová analýza a její zobecnění. Praha: SNTL – Nakladatelství 
technické literatury. 
 
DRUCKER, P. F. (1994). Věk diskontinuity: obraz měnící se společnosti. 
Praha: Management Press 
 
FIELD, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS  second edition. London: SAGE 
Publications Ltd. ISBN:  0 7619 4451 6 
 
GIDDENS, A. (2000). Unikající svět. Praha: SLON ISBN: 80-85850-91-5 
 
JEŘÁBEK, H. (1997). Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. Praha: 
Karolinum ISBN 80-7184-342-3 
 
JEŘÁBEK, H. (2006). Paul Lazarsfeld’s Research Metodology. Praha: Karolinum  
ISBN 80-246-1098-1 
 
KONIGOVÁ, M., ŠVARCOVÁ, I. (1983). Statistické metody a příklady v informační a 
knihovnické praxi. Praha: Státní pedagogické nakladatelství  
 
LAZARSFELD, P.,F., ROSENBERG, M. (1955). The Language of Social Research New 
York: The Free Press 
 
MCDONALD, R., P. (1991). Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Praha: 
Academia ISBN: 80-200-0081-X 
 
ROSENBERG, M. (1968). The Logic of Survey Analysis. New York: Basic Books Inc. 
 
 
ČSÚ. Statistická ročenka České republiky 2007 
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapitola/10n1-07-2007-0400 
 
European Commission, DG Information Society. National and Global Initiatives on 
Libraries in the Information Society 
http://cordis.europa.eu/libraries/en/natpol.html  
 



 39 

European Commission, DG Information Society. PubliCA - A Concerted Action for 
Public Libraries 
http://cordis.europa.eu/libraries/en/publica.html   
 
European Commission, DG Information Society. Policy development in the library area 
http://cordis.europa.eu/libraries/en/green.html  
 
IFLA/UNESCO. Public Library Manifesto 1994. 
http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm  
 
IFLA/UNESCO. Služby veřejných knihoven. 
http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-cz.pdf  
 
LIS. Financial Support to Library Development and Cooperation 
http://knihovnam.nkp.cz/english/sekce.php3?page=02_FinanSup.htm  
 
National Telecommunications and Information Administration. Falling Through the Net: 
Defining the Digital Divide 
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/fttn99/introduction.html  
 
Peterka, J. Máme novou strategii rozvoje informační společnosti. V uvozovkách. 
http://www.lupa.cz/clanky/mame-novou-strategii/   
 
PORS, N. O. (2002) The Public Library in the Electronic World 
http://www.bs.dk/publikationer/english/naple/html/chapter01.htm  
 
Rada vlády pro informační společnost. Strategie rozvoje služeb pro „informační 
společnost“. 
http://www.micr.cz/rada_vlady/strategie_rvis.pdf 
 
RYYNÄNEN, M. (1999) The role of libraries in modern society. 
http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/ryynanen.pdf    
 
TAPPER, H. (1997) Information Society as a Late Modern Society. Nordicom 
Information. 1997, 2-3, Ed.: Ulla Carlsson ISSN 0349-5949 
http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/5_021_024.pdf   
 
Výroční zpráva Národní Knihovny 2006: 
http://www.nkp.cz/files/vz2006.pdf 
 
Výroční zpráva Městské Knihovny v Praze 2006: 
http://www.mlp.cz/dokumenty/pdf/2007/VZ06CZ.pdf  
 
ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm  



 40 

Přílohy 

Tabulková příloha 
 
Tab. 1 – Proměnné vzdělání a zaměstnání 
 
Vzdělání Zaměstnání 

Základní škola Student 

Učňovská škola Důchodce 

Gymnázium čtyřleté V domácnosti, nezaměstnaný 

Gymnázium šestileté Dělnická profese, řemeslník 

Gymnázium osmileté Úředník, ekonomicko-správní pracovník 

Střední ekonomická š. Prodavač, obsluha ve službách a obchodu 

Střední pedagogická š. Technik, konstruktér, programátor, operátor 

Střední zdravotnická š. Řídící pracovník, manažer, podnikatel 

Střední průmyslová š. Učitel, pedagog, vychovatel 

Střední umělecká š. Lékař, zdravotník, pracovník sociální péče 

Jiná střední odborná š. Právník, advokát, soudce 

VŠ filozofie, filologie Redaktor, novinář, knihovník, pracovník inform. služeb 

VŠ sociální vědy Vědec, výzkumný pracovník, badatel 

VŠ teologie Umělec 

VŠ pedagogika, sport Duchovní 

VŠ právo Policista, voják, pracovník bezpeč. agentury, detektiv 

VŠ přírodní vědy, živ. Prostředí Zemědělec, lesník, rybář 

VŠ matematika, fyzika Jiné 

VŠ lékařství, farmakologie  

VŠ ekonomie  

VŠ technika (strojní, elektro, chemie, stavebnictví,...)  

VŠ zemědělství, lesnictví, veterinární medicína  

VŠ umělecké obory  

Jiná  
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Tab.2 – Typologie výpůjčních jednotek 
 

A Próza                                                    J Doprava                                                                      

AA Próza v češtině                                             JA Brožury, skripta                                                            

AF Beletrie ve francouzštině (próza i poezie     JB Brožury, skripta                                                           

AG Beletrie v angličtině (próza i poezie)            JC Brožury, skripta                                                           

AHA Tzv. „harlekýnky“  JD Brožury, skripta                                                             

AK Mluvící knihy (kniha & zvukový nosič)         JE Brožury, skripta                                                            

AM Beletrie v maďarštině (próza i poezie)            JK Linguatéka (kazeta s jazkovým kurzem)                      

AN Beletrie v němčině (próza i poezie)                 K Přírodní vědy                                                                 

AP Beletrie v polštině (próza i poezie)                  KZ Magnetofonová kazeta                                                  

AR Beletrie v ruštině (próza i poezie)                   L Filozofie, psychologie, estetika, sociologie, nábož.   

AS Beletrie ve slovenštině (próza i poezie)           M Náboženství, ateismus (do r. 1982)                                

AZ Beletrie v ostatních jazycích (próza i poezie)    ML Tzv. klasikové marx.-leninismu 

B Poezie v češtině, divadelní hry                         MVS Meziknihovní výpůjční služba                                       

BA Divadelní hry, scénáře v češtině                        N Pedagogika, osvěta                                                          

BB Divadelní hry, scénáře v češtině                         O Právo, veřejná správa                                                       

BC Divadelní hry, scénáře v češtině                          P Lékařství, zdravotnictví                                                  

BD Divadelní hry, scénáře v češtině                        PA Brož. PA – pragensia                                                       

BF Starší poezie ve francouzštině                             PB Brož. PB – pragensia                                                          

BG Starší poezie v angličtině                                    PC Brož. PC – pragensia                                                        

BN Starší poezie v němčině                                      PD Brož. PD – pragensia                                                     

BP Poezie v polštině                                                 PE Brož. PE – pragensia                                                        

BZ Poezie v ostatních jazycích (italština, chorv)       PRV Pragensia – výstřižky                                                      

C Obchod, domácnost                                             Q Gramofonové desky                                                      

D Dějiny                                                              R Jazykověda                                                                      

E Zeměpis, národopis, do r. 1988 i mapy              RM Reprodukce malá                                                       

EM Mapy a plány měst (až od roku 1989)               RS Reprodukce střední                                                      

F Zkompletované ročníky časopisů                      RSC Reprodukce speciální rozměr                                     

FF Časopisy                                                                RSZ Reprodukce speciální rozměr                                       

FM Artotéka – faksimile (malé)                                  RV Reprodukce velká                                                       

FS Artotéka – faksimile (střední)                                S Umění                                                                         

G Politika, ekonomika                                            SH Pragensia  (pouze jedna sg. – SH 2809)                       

GA Starší naučná, posléze společensko-vědní lit.   SW Software (programy)                                                      

GB Starší naučná, posléze společensko-vědní lit.    T Technika, doprava                                                         

GC Starší naučná, posléze společensko-vědní lit.    U Encyklopedie                                                                

GD Starší naučná, posléze společensko-vědní lit.     V Hudebniny, knihy o hudbě                                            

GE Starší naučná, posléze společensko-vědní lit.      VA Partitury s audiomateriály                                            

GF Starší naučná, posléze společensko-vědní lit.      VB Libreta                                                                           

GM Grafický list malý                                               VC partitury komorní                                                        

GS Grafický list střední                                           VD Melodramata                                                                  

GV Grafický list velký                                               VH Partitury pro housle                                                       

H                                                                                VK Partitury pro klavír                                                      

HA Vzácné tisky, bibliofilie                             VN Partitury pro ostatní nástroje                                          

HB Vzácné tisky, bibliofilie                                     VO Partitury – klavírní výtahy                                             

HC Vzácné tisky, bibliofilie                                     VP Partitury – (ostatní)                        

HD Vzácné tisky, bibliofilie                                      VT Hudebniny, knihy o hudbě (teorie)                                

HE Vzácné tisky, bibliofilie                                       VVT                                                                                          

HF Vzácné tisky, bibliofilie                                         VZ Partitury pro zpěv                                                         

  W Vojenství, války                                                             
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Tab. 3 – Zastoupení zaměstnání ve výběrovém souboru (bez studentů) 
 
Zaměstnání N % 
Úředník, ekonomicko-správní pracovník 256 26 
Důchodce 175 18 
Řídící pracovník, manažer, podnikatel 98 10 
V domácnosti, nezaměstnaný 76 8 
Učitel, pedagog, vychovatel 57 6 
Lékař, zdravotník, pracovník sociální péče 55 6 
Technik, konstruktér, programátor, operátor 54 6 
Prodavač, obsluha ve službách a obchodu 50 5 
Redaktor, novinář, knihovník, pracovník informačních služeb 33 3 
Umělec 31 3 
Dělnická profese, řemeslník 29 3 
Právník, advokát, soudce 20 2 
Policista, voják, pracovník bezpeč. agentury, detektiv... 20 2 
Vědec, výzkumný pracovník, badatel 12 1 

 
 
Tab. 4 – Průměrný počet výpůjček jednotlivých typů výpůjčních jednotek 
 
Próza v češtině 25,7 
Filozofie, psychologie, estetika, sociologie, nábož 4,0 
Dějiny 3,3 
Kompaktní disky 3,2 
Přírodní vědy 1,9 
Politika, ekonomika 1,9 
Beletrie v angličtině (próza i poezie) 1,7 
Zeměpis, národopis, do r. 1988 i mapy 1,7 
Poezie v češtině, divadelní hry 1,6 
Umění 1,4 
Lékařství, zdravotnictví 1,3 
Jazykověda 1,3 
Magnetofonová kazeta 0,8 
Obchod, domácnost 0,6 
Vojenství, války 0,6 
Pedagogika, osvěta 0,6 
Hudebniny, knihy o hudbě (teorie) 0,5 
Divadelní hry, scénáře v češtině 0,5 
Brožury, skripta 0,5 
Technika, doprava 0,4 
Starší naučná, posléze společensko-vědní lit 0,3 
Partitury pro ostatní nástroje 0,3 
Mapy a plány měst (až od roku 1989) 0,3 
Právo, veřejná správa 0,3 
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Tab. 5 - Zastoupení pohlaví v různých vzdělanostních kategoriích 

pohlaví čtenáře * vzdělání dle skupin Crosstabulation

180 183 138 265 766

190 479 237 442 1348

370 662 375 707 2114

134,1 239,9 135,9 256,2 766,0

235,9 422,1 239,1 450,8 1348,0

370,0 662,0 375,0 707,0 2114,0

23,5% 23,9% 18,0% 34,6% 100,0%

14,1% 35,5% 17,6% 32,8% 100,0%

17,5% 31,3% 17,7% 33,4% 100,0%

+++ --- o o

--- +++ o o

muž

žena

pohlaví
čtenáře

Total

muž

žena

pohlaví
čtenáře

Total

muž

žena

pohlaví
čtenáře

Total

muž

žena

pohlaví
čtenáře

Count

Expected Count

% within pohlaví čtenáře

Adjusted Residual

základní
střední
odborné

střední -
gymnázium

vysokoš
kolské

vzdělání dle skupin

Total

 
 
  
 
Tab. 6 – Průměrný věk a průměrný počet výpůjček jednotlivých zaměstnání 
 

Zaměstnání 

Průměrný 
počet 
výpůjček 

Důchodce 91,5 
Právník, advokát, soudce 89,4 
Úředník, ekonomicko-správní pracovník 73,7 
Učitel, pedagog, vychovatel 69,5 
Technik, konstruktér, programátor, operátor 65,8 
Umělec 62,7 
Student 60,5 
V domácnosti, nezaměstnaný 54,7 
Dělnická profese, řemeslník 52,1 
Lékař, zdravotník, pracovník sociální péče 51,8 
Prodavač, obsluha ve službách a obchodu 51,5 
Redaktor, novinář, knihovník, pracovník informačních služeb 48,6 
Řídící pracovník, manažer, podnikatel 47,6 
Vědec, výzkumný pracovník, badatel 46,9 
Jiné 44,4 
Policista, voják, pracovník bezpeč. agentury, detektiv, strážn 39,6 
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Tab. 7 – Průměrný věk a průměrný počet výpůjček jednotlivých zaměstnání 
 

Zaměstnání 
Průměrný 
věk 

Důchodce 71 
Vědec, výzkumný pracovník, badatel 45,1 
Úředník, ekonomicko-správní pracovník 44,7 
Právník, advokát, soudce 44,2 
Redaktor, novinář, knihovník, pracovník informačních služeb 43,8 
Učitel, pedagog, vychovatel 42,7 
Řídící pracovník, manažer, podnikatel 41,5 
Dělnická profese, řemeslník 41,4 
Technik, konstruktér, programátor, operátor 41,1 
Umělec 39,3 
Lékař, zdravotník, pracovník sociální péče 38,8 
V domácnosti, nezaměstnaný 37,9 
Policista, voják, pracovník bezpeč. agentury, detektiv, strážn 37,4 
Prodavač, obsluha ve službách a obchodu 36,1 
Jiné 31,4 
Student 24,2 

 
 
Tab. 8 – Použitelné faktory 
 

1 2 3 

Starší naučná, posléze společensko-vědní lit Grafický list velký Partitury pro ostatní nástroje 
Brožury, skripta Reprodukce střední Partitury – (ostatní) 
Poezie v češtině, divadelní hry Reprodukce malá Hudebniny, knihy o hudbě  
Filozofie, psychologie, estetika, sociologie,  Artotéka – faksimile (střední) Partitury pro housle 
Jazykověda Reprodukce velká Partitury pro klavír 
Dějiny Grafický list střední partitury komorní 
Encyklopedie Grafický list malý Partitury pro zpěv 
Politika, ekonomika  Magnetofonová kazeta 
Beletrie v němčině (próza i poezie)  Vzácné tisky, bibliofilie 
Divadelní hry, scénáře v češtině   
Umění   
Poezie v polštině   
Beletrie v ostatních jazycích (próza i poezie)   
Partitury pro ostatní nástroje   
Pedagogika, osvěta   
Vzácné tisky, bibliofilie   
Náboženství, ateismus (do r. 1982)   
Hudebniny, knihy o hudbě (teorie)   
Zeměpis, národopis, do r. 1988 i mapy   
Linguatéka (kazeta s jazkovým kurzem)   
Přírodní vědy   
Libreta   
Magnetofonová kazeta   

 



 45 

Tab. 9 – Příklad žebříčku průměru jednotlivých zaměstnání u kategorie výpůjční jednotky 
 
zaměstnání Umění 

Umělec 7,0 
Řídící pracovník, manažer, podnikatel 4,6 
Důchodce 3,0 
Redaktor, novinář, knihovník, pracovník informačních 
služeb 2,6 
V domácnosti, nezaměstnaný 2,1 
Lékař, zdravotník, pracovník sociální péče 2,0 
Total 2,0 

Student 1,8 
Úředník, ekonomicko-správní pracovník 1,3 
Prodavač, obsluha ve službách a obchodu 1,3 
Učitel, pedagog, vychovatel 1,1 
Právník, advokát, soudce 0,6 
Dělnická profese, řemeslník 0,4 
Technik, konstruktér, programátor, operátor 0,4 
Policista, voják, pracovník bezpeč. agentury, detektiv, 
strážn 0,2 
Vědec, výzkumný pracovník, badatel 0,1 
Duchovní 0,0 
Zemědělec, lesník, rybář 0,0 
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Tab. 10 – Pořadí průměrů jednotlivých typů výpůjčních jednotek dle pohlaví ekn. aktivity 
Studenti Ekonomicky aktivní Důchodci 

   průměr    průměr    průměr 

muž Próza v češtině 15,8 muž Próza v češtině 19,7 muž Próza v češtině 64,6 

 
Filozofie, 
psychologie... 5,1  Kompaktní disky 4,2  Dějiny 10,1 

 Dějiny 3,3  
Zeměpis, 
národopis... 2,6  Zeměpis, národopis... 5,7 

 Politika, ekonomika 3,2  Dějiny 2,6  Přírodní vědy 4,7 

 Kompaktní disky 3,1  
Filozofie, 
psychologie... 2,5  Politika, ekonomika 4,1 

 
Poezie v češtině, 
divadelní hry 3,0  

Poezie v češtině, 
divadelní hry 1,7  Umění 3,5 

 Přírodní vědy 2,6  Přírodní vědy 1,6  Filozofie, psychologie... 3,5 

 Beletrie v angličtině  2,0  Umění 1,4  Kompaktní disky 1,7 

 
Zeměpis, 
národopis... 1,7  

Politika, 
ekonomika 1,0  Lékařství, zdravotnictví 1,2 

 Umění 1,5  
Beletrie v 
angličtině  0,8  

Poezie v češtině, 
divadelní hry 0,7 

 Jazykověda 0,9  
Lékařství, 
zdravotnictví 0,7  Jazykověda 0,4 

 
Lékařství, 
zdravotnictví 0,7  Jazykověda 0,6  Beletrie v angličtině  0,3 

         

žena Próza v češtině 22,0 žena Próza v češtině 32,1 žena Próza v češtině 64,7 

 
Filozofie, 
psychologie... 7,2  Kompaktní disky 6,4  Dějiny 3,7 

 Kompaktní disky 5,3  
Filozofie, 
psychologie... 5,1  Umění 2,8 

 Dějiny 5,2  
Lékařství, 
zdravotnictví 2,8  Filozofie, psychologie... 1,8 

 Politika, ekonomika 3,3  Dějiny 2,7  Zeměpis, národopis... 1,5 

 Jazykověda 2,9  Jazykověda 2,4  Lékařství, zdravotnictví 1,4 

 
Poezie v češtině, 
divadelní hry 2,8  

Zeměpis, 
národopis... 2,2  Kompaktní disky 1,2 

 Beletrie v angličtině  2,7  Umění 2,2  Politika, ekonomika 0,6 

 Přírodní vědy 2,5  
Beletrie v 
angličtině  2,0  Přírodní vědy 0,6 

 
Lékařství, 
zdravotnictví 2,0  Přírodní vědy 1,5  

Poezie v češtině, 
divadelní hry 0,6 

 Umění 2,0  
Politika, 
ekonomika 1,2  Beletrie v angličtině  0,6 

 
Zeměpis, 
národopis... 1,9  

Poezie v češtině, 
divadelní hry 1,2  Jazykověda 0,4 

         

celkem Próza v češtině 19,5 celkem Próza v češtině 28,3 celkem Próza v češtině 64,6 

 
Filozofie, 
psychologie... 6,4  Kompaktní disky 5,7  Dějiny 5,7 

 Dějiny 4,4  
Filozofie, 
psychologie... 4,3  Umění 3,0 

 Kompaktní disky 4,4  Dějiny 2,7  Zeměpis, národopis... 2,8 

 Politika, ekonomika 3,2  
Zeměpis, 
národopis... 2,3  Filozofie, psychologie... 2,4 

 
Poezie v češtině, 
divadelní hry 2,9  

Lékařství, 
zdravotnictví 2,2  Přírodní vědy 1,9 

 Přírodní vědy 2,5  Umění 1,9  Politika, ekonomika 1,7 

 Beletrie v angličtině  2,4  Jazykověda 1,8  Kompaktní disky 1,4 

 Jazykověda 2,1  
Beletrie v 
angličtině  1,6  Lékařství, zdravotnictví 1,3 

 
Zeměpis, 
národopis... 1,8  Přírodní vědy 1,5  

Poezie v češtině, 
divadelní hry 0,6 

 Umění 1,8  
Poezie v češtině, 
divadelní hry 1,3  Beletrie v angličtině  0,5 

 
Lékařství, 
zdravotnictví 1,5  

Politika, 
ekonomika 1,2  Jazykověda 0,4 

 


