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Informačně knihovnické služby pro studenty uměleckých škol se zaměřením na 

dramatické a hudební umění v ČR 

 

 

1. Charakterizujte nejvyužívanější služby vaší knihovny.  

 

2. Kterou ze služeb vaší knihovny považujete za nejlepší? Co si myslíte, že je nejsilnější 

stránkou vaší knihovny? 

- myslíte si, že studenti dokáží službu dostatečně využívat? 

- jsou služby, které považují knihovny za nejlepší skutečně nejlepší i pro její čtenáře?  

 

3. Které služby využívají studenti nejvíce a z jakého důvodu? 

- proč si myslíte, že jsou více využívány klasické/elektronické zdroje? 

- umí studenti s elektronickými zdroji správně pracovat? 

 

4. Která služba je nejméně využívaná a proč? 

- proč si myslíte, že jsou elektronické zdroje (odborné databáze) tak málo využívané? 

- umí studenti s elektronickými zdroji správně pracovat? 

 

5. Kdy studenti nejčastěji navštěvují knihovnu?  

- průběžně, zkouškové období… 

 

6. Kdyby jste měli neomezené možnosti, jak by jste si představila ideální knihovnu pro 

studenty těchto oborů. 

 

 

 

 

Cílem výzkumu je zjistit jaké služby čtenáři-studenti využívají nejvíce, které služby 

naopak nevyužívají, ačkoliv si odborná veřejnost myslí, že by jejich využívání bylo pro 

čtenáře – studenty vhodné a přínosné. Z jakých důvodů, si odborní zaměstnanci knihoven 

myslí, že k těmto „jevům“ dochází.  

 



Příloha č. 7: Přepis rozhovoru č. 1 

 

Musíte pochopit, co ten člověk chce, protože někdy to nedovede vyjádřit, neřekne vám ani 

titul ani název pořádně. Takže je to jak znáte chod té školy, akreditované obory, takže asi víte, 

co potřebuje. A musíte dávat různé otázky, aby jste se společně dopracovali k jednomu bodu a 

pak to teda našli. Takže tímto způsobem. Řekla bych, že je to specifické tady na uměleckých 

školách, že třeba taková Mahenka nebo na technických školách, kde to je mechanické, prostě 

stojíte u pultu a všechno má svůj systém, protože studenti jsou systematičtí a umí využívat 

veškeré postupy nebo jsou donuceni, na Právnické fakultě si prostě sednou do studovny a ví, 

že to musí studovat, nic jiného jim nezbude nebo okopírovat, naučí se to všechno udělat.  

 

Vyslovím hypotézu, na základě předchozího rozhovoru, že nejvyužívanější službou je klasická 

výpůjčka… 

 

No klasická, buď prezenční nebo absenční a pak teda kopírování si nebo dost se rozmohlo 

MVSky děláme, děláme velké množství MVeSek, kvůli diplomovým pracím. Jako teda pokud 

to tady nenajdeme tak děláme i z různých knihoven po republice, si půjčujeme literaturu a 

taky si půjčujeme velké množství literatury ze zahraničí a to děláme přes Moravskou zemskou 

knihovnu Brněnskou, máme u nich registraci a přes ně půjčujeme, v tom období od konce 

ledna do toho konce diplomových prací, to je velké množství. Protože jednak ti studenti už si 

to umí najít nebo mají doporučení nebo ty obory jsou takové už přesně dané a ta zahraniční 

literatura je třeba z toho oboru jediná, kterou on může mít, takže si tu půjčují, i když se to 

platí, takže tu MVSku dost děláme. Pak děláme ještě takovou specifickou službu, což si 

myslím, že nikdo jiný nedělá a ani na HAMU se to nedělá, že mi vlastně, naše hudební fakulta 

se domnívá, že objednávky hudebního materiálu, orchestrálního, máme dělat my a oni to 

považují za MVSku, takže když naši absolventi mají absolventské koncerty a na ty koncerty, 

pokud jsou to oficiálně někde není materiál, tak mi půjčujeme. Půjčujeme tím, že to je jako 

povinnost má – vedoucího, objednávám ten orchestrální materiál, objednávám ho v Českém 

hudebním fondu, v Českém rozhlase a nebo u agentur, které mají zastoupení  u DILIe jako je 

…. U nich objednávám literaturu, celý orchestrální materiál, ten objednávám s velkým 

předstihem, protože koncertní oddělení mě napíše. Teď už mám objednávku na to, co se bude 

hrát v květnu, protože je to těžká skladba a ten student to musí dopředu, aby to teda s tím 

dirigentem si nastudovali. My tady v tom případě teda děláme MVSky, třeba hrajeme 

s filharmonií Olomouc, takže mi přijde balík z Filharmonie Olomouc, já k tomu přidám 

partituru, kterou přinese student dirigent, zkompletuju to, zabalím, odnesu na poštu. A 

bohužel teda posíláme i do zahraničí někdy, takže máme velké poštovné a musíme 

respektovat požadavky pošty.  Toto je taková naše specifická služba, kterou teda jako na 

HAMU naši kolegové nedělají, protože to dělá koncertní oddělení, u nás to je prostě takto 

zavedeno. Divadelní fakulta, která dělá stejné aktivity jako je Divadelní studio Marta, takže 

tam jako mají někoho a tam si všechno dělají studenti. Studenti  dělají režii, objednávají si a 

zaměstnanec Marty, který je tam jako tajemník, řeší ta autorská práva a z DILIe půjčuje a 

stará se o to.  Kdežto na té hudební fakultě, ti jsou takový nepraktičtí a těch koncertů zas není 

tolik moc v porovnání s každodenním provozem v Martě. Ty koncerty jsou, pokud se jedná o 

koncerty v Besedním domě nebo mimo budovu… A nebo potom ještě děláme když mají ty 

granty, takové workshopy, že pozvou nějakého dirigenta a provádějí s ním nějaký nácvik 

z not, tak dopředu se půjčuje. Teď jsem například klavírní partituru kupovala a ostatní jsme 

půjčovali z DILIe a už to mají 2 nebo 3 měsíce. Teď to má koncem měsíce propuknout a zas 

to vrátí. Takže tuto službu uděláme takto, ty specifické hudebniny, které nejsou k dispozici a 

na které se vztahují autorská práva, že teda my je nemáme a musíme nahlásit, že jsme to měli. 



A ještě děláme pro komorní operu a to taky přes Dílii a tam se platí půjčovné a licenční 

poplatky autorské a je to dost finančně náročné,  to půjčování. Tak toto děláme a je toho dost 

teda během toho roku těch koncertů je několik a poslední dobou se rozmohlo tady ty 

workshopy a takové ty projekty a na to oni mají peníze a převážně je to taková ta soudobá 

hudba, takže to vlastně neexistuje koupit a jenom se to půjčuje. Takže to je vždycky takové 

dost komplikované, než zjistíte kdo to vlastní. Vždycky si nejdřív najdu, kdo to vydal, nejvíc 

not vyšlo u toho a toho nakladatelství, tak je oslovím nebo firmu, která je zastupuje. Někdy 

nebo z převážné většiny ty autorská práva na půjčení mají, takže to je taková naše specifická 

služba, kterou už nikdo jiný nedělá.  

 

Dotaz na využívanou el. dokumentů – využívají je, umí je používat? 

 

Ano překvapivě. Dělali jsme tady loni, když jsme měli to Groove, náš ajťák to dělal, že našel 

kolik lidí se přihlásilo. Oni si můžou tady, ale tady v té knihovně moc ne, ale oni jak jsou 

zvyklí se přihlašovat pod svým SISem, tak to dělají doma. Spousta pedagogů se tam přihlásí a 

hledá si tam literaturu do školy.  

 

Takže se investice do el. zdrojů vyplatí, používají to… 

 

Byli jsme překvapení, ano. Letos máme i prodlouženou licenci. My tady máme i tady ty 

materiály. Teď máme i prodlouženou, tady ta Musica je z grantu. A tady na to jsme se napojili 

s Národní knihovnou, to bylo nějaká konsorciální záležitost a loni jsme dostali, měli nějaké 

velké peníze, na konci zbyly, tak já jsem to zaplatila na 3 roky. Takže to máme ještě na letošní 

rok, to byl 2009, 2010, 2011 a máme to ještě na příští rok zaplaceno. A máme prodlouženo, 

protože zas mají grant. Takže to využívají tady ty, třeba řešitelka toho grantu je pedagožka, 

která se o to stará a jsou to takový mladší, třicátníci čtyřicátníci, kteří ty studenty přinutí aby 

to otevřeli.  

 

Z  předchozího výzkumu mám zkušenost, že studenti el. Zdroje  neumí používat, nepoužívají, 

nevědí jak… 

 

My máme tady u tohoto, máte tu teoretickou část, tam si můžou nebo máme jestli jste si 

všimla tu … teď mi to vypadlo z hlavy, ta naše kolegyně knihovnice dělala ten portál Umění, 

takže tam třeba se dostanou do Beethovenova muzea… To ona dělala speciálně tím, že ona 

dělala informatiku a pracuje tady, tak to chtěla tu svou práci bakalářskou i magisterskou 

zaměřit aby se to tady jako využilo, aby to jako obhájila a mělo to nějaký smysl ta práce. Na 

tu zvukovou ještě jdou, ale na tu teoretickou, aby si otevřeli časopisy a hledali literaturu to ne. 

Ještě nejlepší je Divadelní Ústav, když si najde tam ty články a v té databázi bibliografické se 

to najde a už se to nějak odrazí, kdežto ty muzikanti skončí tam, kde to otevřou. I když sem 

chodí, napsali jsme jim, že to můžou konzultovat, že sem můžou kdykoliv přijít, všem jim to 

říkáme, jedinci. Tak jak to říkáte.  

 

 

 

 

Otázka č. 5  Kdy studenti nejčastěji navštěvují knihovnu? 

 

Největší je začátkem, na začátku akademického roku, ten první týden to je nával, to přijdou 

nováčci. Tím je jako trošičku větší provoz, ale zase ty starší už nechodí, protože už jsou 

takzvaně mazáci a ví, že pokud nemá přednášku tak si sem přijde až někdy. Takže začátek 



školního roku, ten říjen je takový, ten první týden v říjnu. Jinak se všichni musí registrovat. 

Už jsme udělali to, že mi otvíráme , vlastně máme do konce června provoz, plný provoz, 

prvních 14 dní v červenci máme poloprovoz, to máme ještě mezinárodní interpretační kurzy, 

ty jsou na hudební fakultě a oni platí vysoké školné a bydlí tady na kolejích, takže je 

k dispozici knihovna i s počítačema, protože studovna je zavřená, ta počítačová, takže sem 

chodí lidé, protože platí velké peníze, takže knihovna tím pádem, i když je to takové na půl 

školní akce, je to prestižní školní záležitost, takže máme otevřeno přibližně do toho 13.-15. 

Července, pak máme zavřeno, otvíráme až toho 1. Září, protože velká část divadelní fakulty 

má státnice až v druhé půlce, protože mají absolventské představení. Takže to odsouvají a my 

1. Září otevřeme, protože jsou zase pilní studenti, co chodí, ještě nejsou přednášky. Ty teda 

obsloužíme, zaregistrujeme, uděláme všechno, co potřebujeme, aby teda ten první týden nebo 

těch prvních 14 dní nebylo tak náročných. A pak je náročný začátek letního semestru a to je 

diplomové, to jsou diplomanti, kteří teda jako začínají finišovat přicházejí na to, že jim teda 

chybí literatura. Tak ty pak chodí. Ten březen duben je takový náročný a pak zas je ta 

poslední vlna, ten červen před státnicový, a je to náročné i obráceně protože si chodí pro 

výstupní lístky a odevzdávají všechno.  Takže to jsou asi takové 3, ten říjen, duben a ten 

červen, kdy je tady velký provoz, jinak je tu standardní každý den,  lidi chodí, přicházejí 

odcházejí , někdy jich tady stojí fronta, někdy se trousí po jednom, někdy přijdou nárazově. 

Nikdy nepoznáme předem jak to je, někdy podle přednášek, ale zase na té hudební mají výuku 

někde jinde a pak chodí sem, protože tady bydlí. Takže sem chodí v papučích nebo si jdou 

poslechnout nebo vrátit. Nebo si tady poslouchají hudbu, tím, že tady bydlí tak k tomu mají 

trochu jiný vztah. Takže je tady pořád plno. Nebo chodí na internet, psát si maily a takové 

věci, takže tady pořád chodí do těch šesti nebo těch osmi. Vedle v počítačové studovně mají 

tu výhodu, že mohou i tisknout. Oni když píšou, tak si píšou tam, protože tam si můžou 

všechno vytisknout. A ta studovna má do osmi hodin otevřeno. My máme do šesti, oni do 

osmi, takže oni si od nás načerpají literaturu a jdou si to psát tam. Ale chodí, měli by podle 

mě tady studovat víc, ale je to obor, jak je člověk zvyklí z filozofické fakulty, že tam musíte 

nastudovat a sedět v té studovně, tak tady u těch uměleckých oborů, to on musí prostě buď 

cvičit na ten nástroj nebo musí cvičit já nevím šerm a balet a všechno ostatní, a nebo má 

předváděčky, nebo oni už potom v těch studentských představeních od druhého ročníku už 

hrají představení, takže on večer má představení.  Takže po té sedmé hodině už je tady jen 

minimum lidí.  

 

Ohledně otevírací doby, zdá se mi dost dlouhá, jak se jeví studentům? 

 

Tak jako někteří bych chtěli abychom měli asi non-stop  ale jako párkrát jsme to probírali, 

jako dokonce si i stěžovali, že podle rozvrhu, že třeba mají do šesti a že sem nemůžou přijít, 

ale problém je v tom, nám by to knihovnicky nevadilo, já bych udělala služby jinak, jenom je 

problém finanční, protože pokud jste po 18 hodině, tak vlastně už jste v jiných kategoriích. 

Takže tím pádem by škola musela navýšit rozpočet a to zabrzdila. Jednání bylo na 

akademické půdě, už to došlo až tak daleko, že to řešilo kolegium, ale prostě tady ten 

požadavek, já jsem se tomu nebránila, ale v tom případě je potřeba lidem zaplatit a to skočilo, 

protože tady v počítačové studovně je vždycky jenom jeden na té službě. No takže skončilo to 

na penězích a pak to skončilo, od té doby už se to nikdy neobjevilo. Samozřejmě jsou lidé, 

kteří by si představovali, že by se mělo spíš ráno začínat, někteří zase říkají spíš později. Ale 

ve své podstatě si myslíme, když porovnám ostatní knihovny vysokoškolské, tak někde 

začínají ve 12 v 1, oni zas mají velké studovny a mají dlouho do večera. Že mají služby do 

těch 8 až 9 mívávají. Jenže tam je zase větší počet studentů, my zase těch studentů tolik 

nemáme. Máme 500 studentů plus minus nějaké doktorandy, kteří teda do knihovny chodí 

nebo nechodí, tam už to neovlivníte. To je něco jiného než když máte 2 – 3 tisíce studentů na 



filozofické fakultě a nebo na pedagogické, kde teda u toho musíte sedět. Jinak to odpovídá 

tomu standardu, protože oni večer stejně hrají, nejmíň jedna třetina lidí, a nemohli by tady 

sedět. 

 

Otázka č. 6. Kdyby jste měli neomezené možnosti, jak by jste si představila ideální knihovnu 

pro studenty těchto oborů. 

 

Hmm to je otázka k zamyšlení. Tak já si myslím, že prostor máme vyhovující , celkem 

odpovídá tomu, mohlo by to být propojené tady s tou studovnou, jak jsme to měli původně. 

Původní návrh byl , že celé to elko bylo naše a pak až škola to vybudovala, já jsem udělala 

návrh, my jsme měli tady ty počítače, třeba šest počítačů pro studenty, v roce 98 když jsme 

otvírali a pak vypukl počítačový boom a škola prostorově to chtěla řešit, takže nám sebrala 

tady tu část, takže to není průchozí, musíme chodit takto a tím pádem se to vrátilo. Tady nám 

sebralo ještě ediční středisko, nějaké prostory, taky se rozrůstá, takže kdyby to bylo v tom 

původním, tak by to bylo ideální. To by bylo prostorově ideální. Protože by mohli procházet 

k počítačům, jedněma dveřma, u kterých jsou brány. Takže by to bylo hlídané. Pokud by byli 

ukáznění, tak by tu mohli trávit celého půl dne.  V klidu by si zašli na kávu, zas by se vrátili. 

Tak jak to bylo původně zamýšlené, to kolo, celé to přízemí, tak by to bylo asi ideální pro tuto 

školu. Co se týče zaměstnanců, tak to máme tak rozdělené, že to tak jde. Nás je tady osm, 

jednoho pracovníka vyřadím, což je umělecká dokumentace, který teda s knihovnou má 

akorát knihovní program, ale není knihovník. Takže nás je teda 7 máme služby, střídáme se, 

každý den má někdo jeden službu a mimo to má každý svou specializaci. Někdo dělá akvizici, 

někdo katalogizuje hudebniny, někdo katalogizuje knížky, někdo katalogizuje CDčka. Nás je 

tady víc, ale máme 2 půl úvazky, takže ten jeden půl úvazek dělá diplomky, časem jak to bude 

vypadat, až budou elektronické to nikdo neví, ale zatím je to v tištěné podobě a na rozdíl od 

těch elektronických jsou brzo zpracované a jsou k dispozici a lidem když se učí ta tištěná 

forma je příznivější než elektronická, protože se vám strašně špatně orientuje. A druhá 

kolegyně dělá časopisy, evidenci a děláme excerpta z časopisů. Děláme z divadelních i 

z hudebních. Některé divadelní taky  přebíráme, což Divadelní ústav má, takže přebíráme, ale 

hudba je málo zpracovaná, takže zpracováváme takové ty nosné články, protože když pak 

přijdou diplomanti a chtějí, takže tak jak vlastně existuje Divadelní ústav, tak nic hudebního 

neexistuje, takže vlastně oni nemají ani možnost. .. 

A třeba financí máte dost na akvizici nebo ideální stav by vypadal jinak? 

Tak jsme středně spokojení , z toho rozpočtu, škola než se začala stavět HDLka, tak jsem 

dokonce dostala 500 tisíc navíc nebo 200 tisíc jsem dostala jeden rok takovou injekci, takže 

jsme mohli nakoupit. Loni hudební fakulta měla nějakou akci, shodli se, že když dělají 

v komorní opeře Marta opery, tak že to půjčovné je strašně velké a komplikované, tak se 

zakoupili asi za 300 tisíc orchestrální materiály k asi sedmi, teď co dávají Cosi Fan Tute, 

takže máme náš materiál všechno. A pak teda ještě kromě toho, že by byl náš rozpočet super 

velký to není, ale jsou granty a musím teda pochválit hudební fakultu, divadelní ti to neumí to 

je málo, třeba deset titulů za nějaké směšné částky, ale ta hudební fakulta, nevím jak to dělají 

oni ty projekty mají dobře vypracované, jsou to absolventi našeho hudebního manažerství  a ti 

to pomáhají těm pedagogům, takže mají velké množství grantů a vždycky z toho koupí 

literaturu. Takže díky grantům není těch financí zas až tak málo. A protože oni si z těch 

grantů nakoupí, tak to k nám vždycky přijde a já tím ušetřím a můžu pak koupit třeba CDčka. 

Ten obor hudební je tak strašně široký, že byste mohla kupovat já nevím co, vždycky se 

snažím kupovat celé bloky, celého Mozarta, Mahlera, Šostakoviče… taky DVD s operama 

kupujeme, vždycky dvě, tři verze aby studenti viděli, jakým způsobem to lze, různé pěvecké 

obsazení, dirigentské obsazení a scény, že dělá někdo jiný. Aby se v tom orientovali. Třeba 

tady ty pedagogové co učí dějiny hudby, velmi aktivní, takže si vyžádají co chtějí, takže 



kupujeme třeba CDčka pravidelně, knížky kupujeme opravdu odpovídající, u těch hudebnin je 

ta spolupráce horší a noty jsou dražší. Ty knížky můžete obsáhnout i ve třech vydáních i 

drahou knížku, kdežto ty noty jsou takový sešitek a stojí to tisíc korun pro jeden nástroj.  

 

Co technické vybavení nebo zázemí?   

 

Jo tak máme zhruba všechno, kopírku bychom třeba potřebovali novou, ale máme dvě 

kopírky, máme tady tu multimediální studovnu, máme nové počítače. Tak já bych řekla, že 

máme vše.  Loni jsem nechala udělat kamery, takže máme kamerový systém, máme brány. To 

prostředí je tady celkem slušné.  Máme dva sklady. Tady máme časopisy a literaturu 

rozdělenou dle desetinného třídění, desky, CDčka a DVDčka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8: Přepis rozhovoru č. 2 

 

1. Charakterizujte nejvyužívanější služby vaší knihovny 

Nejvíce? No samozřejmě půjčování. Ať je to půjčování absenční nebo prezenční. Potom jsou 

to práce na počítači, využívají taky rešerše a využívají taky možnost toho, že tady mají 

možnost podívat se na videotéku.  

 

2. Kterou ze služeb vaší knihovny považujete za nejlepší? Co si myslíte, že je nejsilnější 

stránkou vaší knihovny? 

Já bych neřekla ani služba, ale celkově zaměření toho fondu. Kromě vlastně knihovny 

Divadelního ústavu, který ale musí zabírat i tu hudební a filmovou stránku, tak my se 

vyloženě zaměřujeme jenom na divadlo, umění, loutkářství, scénografii, dějiny literatury a 

jdeme vyloženě jenom tímhle směrem a vlastně kolem sebe co vidíte, to jsou skříně plné 

divadelních textů, divadelních her. Takže já bych neřekla ani služba jako zaměření toho 

fondu.  

 

3. Bavili jsme se o tom, že nejvyužívanější službou je klasická výpůjčka, využívají u vás 

studenti také elektronických zdrojů? 

Máme, ale pořád převládá spíš jako ta tištěná forma, stejně jako u těch diplomových prací a 

takhle. Ačkoliv jsou vlastně elektronicky přístupné, tak pořád převládá ta tištěná forma, že 

přijdou a chtějí spíš jako ten tištěný text. 

A myslíte si, že je to tím, že s tím studenti neumí pracovat, používat el. zdroje? 

Je to možné, navíc záleží na typu studentů, kteří jsou. Takže určitě se liší studenti Karlovy 

Univerzity a naši studenti – umělci. 

Já teď myslím vaše studenty, studenty DAMU. 

Tak ti většinou se neradi učí novým věcem. A když už je něco ověřené, tak využijí maximálně 

to, co znají, pokud to vůbec využijí.  Protože jsou i tací, kteří knihovnu za celou dobu studia 

vůbec nenavštíví.  

 

4.  Nejméně využívanou službou jsou tedy databáze, elektronické texty… 

No teď jsem se setkala s tím, že pokud něco třeba nemáme v tom fondu, tak že třeba jdou, 

nebo je to vypůjčované, tak mají možnost, je celý Čapek online, celá Němcová online nebo 

můžou se připojit na celého Shakespeara online. A říkala slečna,“ ano, potřebuju zrovna 

Zimní pohádku, vy jí nemáte,  i v angličtině, bohužel všechno je rozpůjčovaný, tak já se 

připojím a přečtu si to na internetu“. Takže pokud chtějí tak to využijí, ale minimálně. Tahle 

služba je teda minimálně využitá.  

Ale vy jako knihovna platíte odborné databáze, máte i přes to pocit, že jsou to dobře 

vynaložené finance? 

Určitě, protože jsou to odborné databáze a slouží především výzkumu tady doktorandům a 

pedagogům. Ne obyčejným studentům, ale ze strany vědeckých pracovníku to využití je. 

 

5. Kdy studenti nejčastěji navštěvují knihovnu? 

Ve zkouškovém období je to nárazové, ale během roku je to častější. My jsme měli třeba 

první den letního semestru, který začal a tady bylo najednou skoro sto lidí. Někdy jsou to 

opravdu takový nárazovky, že jako dopoledne přijde minimum a potom odpoledne se to tady 



nahrne. Navíc sem hodně přicházejí studenti i z HAMU nebo filmové fakulty, že si zvykli, že 

co se týká cirkusu a non verbálního divadla a pantomimy a tak, že to je u nás. A mají zde větší 

šanci to dostat, protože vlastně ta katedra sídlí na HAMU, tak ti studenti, kteří si to tam 

vypůjčili, tak ti druzí už nemají možnost a přijdou sem.  

 

6.  Kdyby jste měli neomezené možnosti, jak by jste si představila ideální knihovnu pro 

studenty těchto oborů. 

Ideální knihovnu? Nejideálnější by byly prostory. Aby knihovna byla nafukovací, ale 

abychom nikam nemuseli do depozitářů zacházet, protože my máme, tohleto je jenom část 

fondu co vidíte, velká část fondu je tady v prvním patře v depozitáři, ale vlastně polovina 

fondu včetně diplomových prací, časopisů a tak je ve sklepním depozitáři, takže my musíme 

několikrát denně i tam, když přijdou studenti a když je potřeba. Takže já pokud bych mohla, 

tak bych to všechno dala na jedno místo. Nám schází opravdu jen prostory, jinak jsem 

spokojená se vším. A bohužel škola není nafukovací, já to chápu  Ale studenti i pedagogové 

by chtěli další věci a já jim říkám bohužel, my nemáme kapacitní možnosti abychom to tady 

měli vždyť už teď tu praskáme ve švech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 9: Přepis rozhovoru č. 3 

 

1. Charakterizujte nejvyužívanější služby vaší knihovny 

 

No tak asi v první řadě, protože jsou to studenti hudební, taneční fakulty, tak jsou to noty. Což 

je problém z hlediska autorského zákona, protože noty samozřejmě půjčujeme, na to právo 

máme, ale nemůžeme je nechat kopírovat. Takže studenti mají tu výhodu, že si ty noty můžou 

půjčovat, ale zase to se týká jen studentů naší školy. Jako ven se noty, jako veřejnost, smí 

knihovnu taky využívat, ale noty prostě nepůjčujeme, nebo teda vlastně nic nepůjčujeme ven. 

Takže jsou to vlastně noty, CDčka, tak to mají tu možnost taky a abych řekla, že je úplně 

takovej základ a jinak využívají knihovnu jako takovou i v rámci seminářů, protože právě 

máme docela velké studovny prostorné, takže sem chodí i jako na semináře, mají tady prostě 

k dispozici vybavení veškeré, jako jsou gramofony, to je důležité abychom měli, my máme i 

velký fond LP desek, na tom jsou kvalitní nahrávky, to bych řekla, že je takový jako základ.  

 

2. Kterou ze služeb vaší knihovny považujete za nejlepší? Co si myslíte, že je nejsilnější 

stránkou vaší knihovny? 

 

No tak já si myslím, že máme opravdu bohatý fond knihovny. Já bych řekla, že i v porovnání 

s Městskou knihovnou, která je zas trošku jinak zaměřená, je zaměřená na ty soudobější 

autory, my máme vlastně ty nejstarší dobře zmapované, takže studenti tady jako najdou 

většinou, co potřebují. Když to nenajdou, tak jim to můžeme i koupit. Takže vlastně my 

reagujeme na jejich podněty a vlastně díky tomu, máme nějaký akviziční plán, ale 

přizpůsobujeme ho potřebám našich studentů nebo profesorů. Já bych řekla, že to je důležité, 

ale důležité je, že sem chodí rádi, že si chválí jaká je tady atmosféra, že fakt jsme vstřícní, 

otvíráme i mimo otevírací hodiny, když si zazvoní a tak. Takže já si fakt myslím, že to co 

studenti oceňují, nebo ve veškerých knihovnách se teď oceňuje ta vstřícnost, ochota, 

sympatie, tak všechno tohle to, je dost důležitý. A na to jsme docela pyšný a to je asi i základ.  

 

A asi i vaši čtenáři to považují za vaši nejsilnější stránku. 

 

No já doufám, my si takhle občas děláme takový jako dotazy na ně a i nějaký statistiky jsme 

zkoušeli, ale oni jsou zase takový, že nic nevyplňujou, že když pošleme nějaký maily, chceme 

nějakou reakci, oni maily moc nečtou, to je trošku problém. 

 

3. Které služby využívají studenti nejvíce? 

 

Já bych řekla, že nejvíc je to teda klasická výpůjčka a to samozřejmě jako s informacemi od 

nás, oni spolíhají i na to, ž jim to pomůžeme vyhledat, takže to je takovej úplně základ, nebo 

doporučit. My se snažíme jim třeba hledat i v jiných knihovnách nebo zkoušíme i v rámci 

meziknihovní výpůjční služby taky se to stane, když jsou to třeba studenti nějakých 

teoretických hudebních oborů, tak tam funguje i ta meziknihovní do toho ta akvizice 

samozřejmě, protože my jim ty dokumenty sháníme. No a potom asi bych řekla… no o těch 

elektronických zdrojích. Máme dvě databáze, všeobecnou EBSCO, ale máme tady dvě je to 

Grove Music on-line a Music Online, ale jak moc je to využívaný, my jsme právě od loňska 

začali více rozšiřovat, vytiskli jsme plakátky, poslali jsme to zase jako informaci na maily, 

dali jsme to na naše webový stránky, ale úplně si nejsem jistá, že to moc používají. Teď jsme 

sehnali Naxos Music Library, který jsme předtím se na to informovali v dalších hudebních 

knihovnách, je to úžasná obrovská databáze nahrávek a já myslim, že jim to pořád musím 



připomínat, že prostě to není využívaný tak. Zase hlavně ty studenti hudební teorie, ty to 

uměj, ty tohle potřebujou, oceňujou, ale hudebníci, kterých je většina, tak ty nic moc. 

 

Myslíte si, že to je proto, že s tím neumí pracovat, vyhledávat… 

 

Spíš nechtěj, já myslim, že to nepotřebujou. Něco jinýho jsou zase dirigenti. Protože tady je 

tolik kateder, každá je trošku specifická, takže dirigent ten tady potřebuje jenom tuhle 

místnost, tady se zavře, prostě s nějakým CDčkem teď si to tady zkouší. Prostě je to hrozně, 

ty studenti jsou tady specifičtí. 

 

A co studenti teoretických oborů, ty s el. zdroji pracují, umí je využívat? 

 

Jo určitě bez problémů. 

 

Na DAMU jsem se setkala s tím, že to využívají až doktorandi a pedagogové, jak je to u vás? 

 

No já myslím, že tady je to spíš tak, že ty studenti tý hudební teorie už i magistři, ti jsou 

opravdu zběhlí, všechno si najdou, nebo teď mám od nich právě seznam knížek na akvizici, to 

je úplně v pořádku. Doktorandů tady zas tolik nemáme a to je tak, že oni mají svoje granty, 

my jim seženeme knížku, kterou tady zaregistrujem, ale tu mají pak u sebe. Takže tam bych 

ani neřekla ty, nemyslím si, ty databáze, že by je až tak zajímaly. Vím, že ten Naxos vzbudil 

docela nadšení, sleduju samozřejmě statistiku, jak to využívaj, tak bych řekla v rámci 

možností docela jo. No ale ty muzikanti si myslím, že to prostě nepotřebujou.  

 

4. Která služba je nejméně využívaná a proč? 

 

No já si myslím, že asi DVDčka, my je sice nakupujeme, ale nesmí se půjčovat a to je kámen 

úrazu. Protože jednak by to potřebovali oni aby mohli třeba na seminář nebo to, třeba ten 

seminář můžou mít tady v knihovně, ale ty otvírací hodiny nejsou takový, aby on si to třeba 

naplánoval zhlédl tady dvě DVDčka, protože prostě nemá tolik času, aby tady seděl třeba tři 

hodiny, tak to je kámen úrazu. Ale to není jejich chyba, to je o těch možnostech omezených. 

Tak to nás mrzí, protože ty DVDčka pro ně seženeme fakt úžasný a bohužel nejsou dost 

využívaný.  

 

5. Kdy studenti nejčastěji navštěvují knihovnu?  

 

Já bych řekla, že typicky v rámci zkouškového období si půjčujou hodně takový ty knihy, 

který potřebujou ke zkoušce, různé hudební estetiky, hudební teorie, protože to maj všichni. 

Ty knížky jsou permanentně rozpůjčovaný, ale jinak bych řekla, že v průběhu roku je to 

permanentně tak jako na stejno. Že jakmile tu knihovnu jednou objeví, tak jí už navštěvujou. 

Já jsem udělala takový průřez statistikou veškerýma katedrama a kromě katedry tance, která 

má takovou trošku svojí knihovnu stranou, tak bych řekla a katedra bicích ta je taky taková, ty 

nás moc nepotřebujou, ale jinak bych řekla, že ta návštěvnost je moc hezká. Jako že sem 

choděj dost, většina bych řekla. 

 

6. Kdybyste měli neomezené možnosti, jak byste si představila ideální knihovnu pro studenty 

těchto oborů? 

 

No představovala bych si větší rozměry, protože já bych třeba ještě dvě studovny by se tady 

určitě využili. To co se týká vybavení tak všude by musela být samozřejmě televize a 



gramofon, prostě takový ty základní věci, možná i nějaký hudební nástroje, ale určitě aspoň ty 

dvě studovny ještě by se využily. Co se týká prostor jako pro jako sklady, to bych řekla, že 

stačí. Takže jenom tohle mi chybí. Já bych řekla, že jinak je to tady fajn.  

 

I do budoucna máte pocit, že máte dost prostoru? 

 

Zatím se vejdeme, třeba ty knížky se dost probírají, aby byly aktuální, máme tady teda nějaký 

vzácný věci, máme vlastně hodně dokumentů z darů. Protože vlastně z různých pozůstalostí a 

tak. Ale s prostory problém není. To se potom řeší i těmi posuvnými regály a tak. Takže to 

bych fakt jako neřešila. Ale hlavně ten prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10: Přepis rozhovoru č. 4 

 

1. Charakterizujte nejvyužívanější služby vaší knihovny. 

Tak nejvyužívanější služba knihovny asi jako v každý knihovně je půjčování knížek. Nicméně 

jako další pokud bereme službu tak hodně je využívaný online katalog. Teda nejenom vlastně 

uživatelema knihovny, ale i ostatníma knihovnama pro MVSku plus dalšíma zájemcema o 

literaturu, který si to potom v rámci té MVSky můžou objednat.  

 

2. Kterou ze služeb vaší knihovny považujete za nejlepší? Co si myslíte, že je nejsilnější 

stránkou vaší knihovny? 

No já si myslím, že to je zase zpátky ten online katalog, ve kterém za prvé je sto procent 

literatury, kterou si ty lidé mohou půjčit absenčně, zpracováváme tam v současné době 

časopisy plus vlastně k tomu katalogu přidáváme naskenovaný full texty, který se 

digitalizujou a jsou teda přístupný jenom v knihovně. A jako druhou velmi specifickou věc 

informačních služeb tak je bibliografická databáze kde se excerpujou ty divadelní časopisy a 

dělá se to pravidelně je to vlastně průřez veškerou českou divadelní produkcí, co se týče 

časopisů a to nejenom papírových tištěnejch, ale i elektronický zdroje se zpracovávaj.  

 

A  je to dostatečně využíváno, podle vašeho názoru? 

 

Maximálně 

 

3. Které služby využívají studenti nejvíce a z jakého důvodu? 

No tak určitě jsou to výpůjční služby, to znamená, že studenti sem přicházejí a půjčujou si 

povinnou literaturu a to proto, že v podstatě neexistuje síť vysokoškolských ani 

středoškolských knihoven, která by je v takové míře zásobila potřebnou literaturou. 

A pracují čtenáři ve vaší knihovně i s el. zdroji nebo chodí jen za klasickou výpůjčkou? 

My nemáme. My vlastně kromě těch databází, který si budujeme sami, tak žádný elektronický 

zdroje jim nezprostředkováváme. To je tak drahý, že na to bohužel nemáme. 

 

4. Která služba je nejméně využívaná? 

Nejméně využívanou službou je služba Virtuální polytechnické knihovny, kterou jsme zavedli 

a která byla docela hodně využívaná až do chvíle, kdy byly zvýšený poplatky za tuto službu. 

To bylo v podstatě elektronické dodávání dokumentů, s tím, že elektronickým dodáváním 

dokumentů se myslela ta cesta, celý to spravuje Národní technická knihovna, my jsme se 

vlastně stali členem té virtuální knihovny, ale ty požadavky se naprosto zmenšili, protože ty 

ceny, které jsou tam v současné době nasazené tak jsou naprosto drakonické. Takže i pokud 

někdo požádá o kopii prostřednictvím VPK, tak jí žádá v papírové podobě ve finále. 

 

5. Kdy studenti nejčastěji navštěvují knihovnu? 

Největší nával pro prváky je na začátku roku ve chvíli kdy plni ideálů vstupují v prváku na 

školu a rozhodnou se, že budou studovat pilně, a že se z nich stanou nové opory našeho 

uměleckého světa a jejich zájem pak ochabne, znovu se vzedme ve zkouškovém období a to 

je vlastně v zimě, to je doplňený i tím, že se připravují studenti na zkoušky na DAMU a na 

herectví i na jinejch odborných školách vlastně nebo uměleckých školách, takže opět je velký 



příval mladých nadějných umělců, kteří ať již uspějí nebo neuspějí většinou, co se týče toho 

herectví, tak pak už zase ty naše pro ně nejsou  tak významné, ale třeba studenti divadelní 

vědy nebo scénografie a podobně, tak ty většinou ve chvíli kdy sem v tom prváku přijdou tak 

pak studujou průběžně.  

 

6. Kdyby jste měli neomezené možnosti, jak by jste si představila ideální knihovnu pro 

studenty těchto oborů. 

No pokud bychom měli neomezené možnosti a představili si ideální knihovnu pro tento obor, 

tak bychom začli tím, že bychom měli jednu velikou studovnu, kde by byly dostupné jak 

elektronické zdroje, na které tedy nejsou peníze, tak bychom tam měli rozpracované ty 

databáze, které zde vznikají, byl by to jako jediný studijní prostor a co se týče vlastně 

doplňování literatury, tak pokud bychom tedy dále suplovali funkci vysokoškolských 

knihoven tak by to bylo o tom, že bychom měli daleko víc navýšit fond, právě o ty knihy, 

kterou jsou předepisovány profesory jako povinná literatura, nehledě na to, že v tom případě 

by byla i optimální spolupráce s vysokými školami, že pokud tedy sami studentům nezajistí tu 

literaturu, tak by nám aspoň mohli sdělit, co bude ten rok to, čemu se budou ve svém oboru 

věnovat a pak bychom tady mohli třeba tu Maryšu mít víckrát.  

 

Příloha č. 11: Přepis rozhovoru č. 5 

 

1. Nejvyužívanější služby knihovny 

 

Tak určitě jsou to divadelní hry, jednak pro středoškolské studenty konzervatoristy, kteří to 

mají jako povinnou četbu a pak je to naučná literatura k divadlu, to znamená dějiny divadla 

českého světového. U filmu jsou to základní dějiny filmu nejčastěji a potom jsou to ty 

výstřižky, zejména těch filmových i divadelních, těch televizních v menší míře. Co se týče 

prezenčních a absenčních výpůjček pokud jsou to nějaké ty knihy, speciální slovníky, 

encyklopedie, které jsou dost drahé, tak třeba máme jeden exemplář a ten je jenom určený 

k prezenčnímu studiu, i když teď se ten fond rozrůstá trochu víc, záleží na penězích co se 

podaří koupit, takže jsou li dva tří svazky na jeden titul ostatní si to sem musí přijít studovat, 

ale třeba pokud jde o ty divadelní hry, tak ty ve valné většině případů lze půjčit domů, tak 

taky záleží jak jsou vlny té předepsané četby. Když dají, že teď se čte Hamlet, tak těch x 

svazků, které tady máme, tím se nedá uspokojit. Ale pořád tady máme jeden exemplář, který 

si ten dotyčný student může přečíst prezenčně.Řekla bych, že většina toho fondu je absenční 

až na výjimky.  

 

2. Nejlepší služba 

 

No já bych řekla, že poskytování informací. Když sem přijde někdo, má velice letmou 

představu o tématu své seminární nebo diplomové práce a my mu jsme schopni nabídnout 

základní literaturu, případně ho odkázat kde by další literaturu sehnal. To si myslím, že je 

úplný základ, že je jedno jaký, no není to úplně jedno, řekla bych že základem je umět toho 

čtenáře informovat o těch informacích, nasměrovat ho, dostat z něj co vlastně chce psát, říct 

mu literatura je taková a taková, bylo by dobré tu práci nebo to téma vzít spíše tímhle 

směrem, protože pokud se budete snažit o tohle tak k tomu není dostatečná literatura. Tak si 

myslim, že to je asi základ.  

 



3. Nejvyužívanější služby 

 

Asi ty divadelní texty, to bych řekla, že jsou asi, když to vezmu jak se knihy ráno zakládají 

tak těch divadelních her je asi většina. V menší míře jsou to odborné práce, ale to je skupina, 

skupina studentů, která se připravuje k nějaké konkrétní zkoušce. Na přijímací zkoušky chtějí 

nebo potřebují mít nějaký přehled o dějinách divadla, pak jsou to ty odborné, ale řekla bych, 

že základem jsou asi ty divadelní hry a to nejenom jako pro studenty vysokých škol, ale i 

třeba i pro profesionální divadelníky, amatérské soubory a tak. To bych řekla, že je asi to 

hlavní. 

 

4. Využívanost el. zdrojů 

 

To netušíme. Protože přístup do databází je v informačním centru a Pragensi v tom úseku, 

takže já vůbec nemám přehled jak moc se to využívá. Myslim, že tam jsou hodně čtenáři nebo 

návštěvníci limitovaní jazykem, protože ty databáze jsou v anglické verzi, takže je to všechno 

pro profesionální filmaře nebo historky, kteří jsou i jazykově vybavení. Myslím, že pro 

běžného čtenáře to využití asi nebude tak velké.  

 

 

 

5. Nejméně využívané služby 

 

No, neméně, to se asi takhle nedá říct, záleží na vlnách zájmu, někdy se může stát, že se 

nepůjčují nebo v menší míře půjčují takové ty běžné monografie, pak někdo natočí film a 

všichni chtějí o tom dotyčném něco vědět nebo u divadelních časopisů. Nedá se to asi takhle 

říct, zas ta skupina čtenářů je hodně proměnlivá z různých jednak škol a jednak oborů, takže 

nedá se to takhle říct.  

 

6. Návštěvnost 

 

Řekla bych, že chodí průběžně, ale samozřejmě větší nápor je na začátku semestru, ve 

zkouškovém období, pak při přípravě na přijímací zkoušky, to chodí třeba lidé, kteří chtějí na 

herectví, tak je zajímají monology, takže to je taky vidět zvýšený zájem, řekla bych, že to je 

takhle především v těch částech kdy se dá, kdy jsou ty zkoušky, přijímací zkoušky na 

vysokých školách nebo při přípravě diplomové práce.  

 

7. Ideální knihovna 

 

No určitě bychom uvítali více nákupu odborných publikací, které jsou dneska hodně drahé, 

takže se třeba koupí od jednoho titulu jenom jeden svazek a pak samozřejmě ten zájem nelze 

uspokojit, no i cokoliv co by se dalo, čím, více peněz na rozšiřování fondu to určitě i třeba 

nějakých vzácných věci, který si myslíme, že by ten fond měl, že by v tom fondu měli být, 

protože to jsou věci, které už se třeba nikdy nevydají nebo jsou k nějakému určitému, 

konkrétnímu tématu z historie divadla, tak i to si myslím, že by se dalo dokupovat. No 

technické vybavení to je zrovna bych řekla velký problém v současné době, který bych asi 

možná nerozebírala, protože lepší technické vybavení přináší více problémů, alespoň s určitou 

skupinou uživatelů. Ten kdo to potřebuje je schopný to uspokojit třeba ve škole, třeba nějaký 

filmaři, ale pro nás to spíš přineslo více starostí. Možná bychom třeba, teda já bych za sebe, 

uvítala i větší propagaci ve smyslu dělání nějakých výstav jo třeba jsou neustále nějaká 

výročí, ale na to samozřejmě nejsou taky peníze a prostory. Nebo pořádání přednášek, 



seminářů, s tím je ale samozřejmě spousta práce a ta nabídka dneska je hrozně veliká a ta 

konkurence je veliká, takže někdy to snažení ve výsledku, když vám tam přijde pár lidí, tak si 

říkáte, jestli to stojí za to.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 12: Přepis rozhovoru č. 6 

 

1. Charakterizujte nejvyužívanější služby vaší knihovny. 

No tak úplně nejvyužívanější je samozřejmě absenční půjčování. Upřímně řečeno těch 

prezenčních výpůjček je víc, ale řada těch prezenčních výpůjček se převrátí v ty absenční, 

protože my tady máme ten systém, že noty nejsou na volném výběru, takže všechno co se 

týká těch not, vlastně ani CDčka nejsou na volnym výběru, takže i ten kdo chce poslouchat i 

ten kdo chce hrát především, tak ty musí využít ten katalog, objednat si to, mimochodem ty 

sklady jsou ve 3 podlažích, aby se to tam všechno umístilo. Takže prostě  tady je nějaká ta 

dohledací doba asi půl hodiny, ale nejvíc těch služeb je skutečně, že přijde člověk a buď 

přijde k nám a řekne nám co by si tak představoval a my mu to pomůžeme hledat nebo ho 

naučíme vyhledávat a nebo prostě  aniž nás vlastně kontaktuje předem, ale už je dost 

orientovaný v tom Koniáši v tom systému a prostě přijde a objedná si, přijde k pultu pobaví se 

něco vrátí, něco si třeba ještě nechá doporučit a to, takže to je neustále tak. Nejvíc služeb je, 

že mi skutečně poskytujeme to, co máme v těch fondech. Další část lidi je třeba, že si 

neodnášej, ale tráví tady třeba i podstatnou část a to jsou teda lidi, kteří poslouchají, kromě 

teda CDček, kazet, gramofonových desek, jsou to lidi, který, začali jsme budovat i sbírku 

DVDček, specializujeme se na opery, na balety a to opravdu z těch nejlepších operních domů, 

v tý nejlepší interpretaci a i třeba věci, o kterých víme, že se třeba tady nikdy hrát nebudou, 

prostě i třeba solitérní kousky. Takže tam je ten blu ray přehrávač , takže oni taky, prostě stačí 

když jsou zaregistrovaným čtenářem, půjčí si od nás sluchátka, ovládač a hlavně teda ten 

nosič, sice si ho nepůjčí domů, protože to autorský zákon nedovoluje, může si tu prostě 

hodinu, dvě sedět, má to dvě připojení, protože předpokládáme, že může přijít, měli jsme tu i 

matku s dcerou nebo dítě s babičkou, že se dívali třeba na balet. Takže takový aby to mělo 

trošku i ten rodinný charakter, aby to nebylo jen pro toho autistu nějakýho, který si to tady 

studuje, jako třeba nějaký pan režisér. To jsme tady měli nějakýho pana režiséra, už jsem 

zapomněla jak se jmenuje, operního, který si tady zkoukával nějaký inscenace operní 

Mozartovský, ale prostě je to tak, chceme poskytnout ten prostor i pro lidi, který tady chtějí 

trávit ten čas, ne si to odnést domů a ty věci si studovat. 

 

2. Nejlepší služba 

My jsme skutečně nejvíc hrdí asi na to, že protože do toho jsme investovali nejvíc sil, že jsme 

překlenuli tu retrokonverzi a že sice s tím, o čem jsem mluvila před tím, ideální to není, ale 

snažíme se o to abychom to optimalizovali, že mají dneska k dispozici přes ten katalog, až 

teda na gramofonový desky, který jsou tady jenom v lístkovym katalogu, takže mají teda 

možnost toho vyhledávání a všechno co si vyhledají, tak během vlastně maximálně tři čtvrtě 

hodiny, ať je ta, jak bych řekla, ať je objednávka jakkoliv široká, takže je to tady rychlost tý 

služby, že opravdu to není to, že mu to vyhledáváme druhý den nebo přijďte si odpoledne, ale 

on tady opravdu přijde a pokud je tady hodinu a má náročnější požadavky, tak jsme schopni 

mu to opravdu během tý hodiny, opravdu vyexpedovat a půjčit mu to. Takže asi na tu rychlost 

služeb a na tu šíři, vlastně tím, že reprezentujeme tak široký fond, tak jsme vlastně pyšní a já 

můžu říci, že asi i kolegové by byli pyšní hlavně na to, že vlastně nemáme žádný ty části 

fondu, který bysme zatrčili a řekli, to bude až za tři dny nebo tak, ale že opravdu jsme schopni 

na počkání ze všeho dodat. 

 

3. Které služby jsou nejvyužívanější a z jakého důvodu? 



Tak důvod je úplně jasný, když jsou zkoušky, tak to tady vidíte ty zástupy, který prostě loví 

na poslední chvíli, ale řekla bych že,  jako nemyslím si, nemám ambici, že jsme první 

knihovna po který sáhnou, je pravda, ale že hodně z nich tu knihovnu využívá. Nemyslím si, 

že nás můžou jenom chválit, ale protože né všechny ty, třeba i ty skripta, který jsou potřeba a 

nejsou to skripta zrovna toho aktuálního autora, ale třeba jim někdo doporučí něco co vyšlo 

v osmdesátých letech, holt prostě když tady máme už jen dvě, tak se musej postavit do fronty, 

prostě nejde to v tom smyslu, že bychom měli pro každýho všechno, ale při nejmenším prostě 

máme toho tady hodně, obzvlášť čím víc je jazykově ten student vybavený, protože je tady 

spousta zajímavý literatury, ale pokud nemá to omezení že to je jen v češtině, tak prostě si tím 

škodí trošku sám, protože my mu nemůžeme poskytnout nic víc, než co v tý češtině vyšlo a to 

někdy je třeba z nějakýho oboru specielního, i právě třeba z choreografie, třeba jen zlomek 

toho co bychom mu mohli nabídnout třeba v angličtině nebo ve francouzštině. Protože my 

jsme si vědomi, že nejvíce se dneska asi opravdu, všechno se to, ne všechno to jsem nechtěla 

říct, ale že hodně tý literatury je hlavně v angličtině a my jsme schopni, já třeba dělám i to, že 

věc, která je třeba ve francouzštině, tak jí koupim ve francouzštině, ale i třeba překlad 

v angličtině, protože si uvědomuju, že těch angličtinářů bude víc, že máme i tohleto hledisko. 

Takže já si myslím, že jsme schopni jim vyjít vstříc co máme a hlavně my rádi oslovujeme 

toho studenta, ve smyslu, že on sem třeba přijde a chce to třeba na nějakou seminárku nebo se 

chystá psát diplomku a začíná tak nějak lovit. A my většinou se s nima snažíme tak nějak 

pohovořit co je to zadání, protože oni sem třeba přijdou za určitou představou nebo mají ten 

základní výběr a my se jim ho snažíme rozšířit. Jo což se nám většinou povede, že nabídneme 

víc, než s čím přišel. Ale zase i s tím, že on může chtít velice nějaký jeden titul a ten je třeba 

půjčený a nebo jsou tady i věci, který máme jen jednou a pak to zprezenčníme. Protože je 

lepší aby to tady bylo pro každý kdo si tady teda sedne než aby to měl někdo měsíc a nebylo 

by to vůbec. Myslím si, že i v divadelním oddělení budou mít takovýhle případy a taky oni 

tam mají vždycky ty návaly těch studentů v určitou dobu a třeba z těch ročníků, kdy ten 

profesor má jeden požadavek a pak všichni chtějí plus mínus to samý, ale někdy i když 

chceme tak nemůžeme, zvlášť věci, který se už nedají sehnat. 

 

Elektronické zdroje - jak jsou využívané? 

 

Byly hodně, byly nějaký statistiky, já jsem je přesně nesledovala letos, ale loni a předloni bylo 

Grove Oxfordonline byl nejnavštěvovanější elektronická databáze v Městské knihovně vůbec. 

Jo ze všech těch oborů, pak začal trochu problém jak jsme přešli na novej online a oni se 

měnili i servery, tam byl ze začátku jsme měli dost jako reklamací, protože se stávalo, že 

někdo, že to vyhazovalo po určitý době z toho sytému a pak se mohl přihlásit zase až za 

čtyřiadvacet hodin. To bylo tím serverem, takže to se vychytávalo a tím se to trochu snížilo, 

ale je tady právě ten Grove. Grove je ten slovník anglickej, ale k tomu se přibalily další 

encyklopedie populární hudby. Prostě máme dvě anglickou provenienci, to je ten Oxford a ten 

je teda sice Oxfordská encyklopedie hudby, ale ta je horší než ten Grove. Já tady mám 

paperback ještě z osmdesátých let, ale ten co máme v příručce tak to je totéž, s tím, že je to 

přístupný hlavně, má to ten vzdálenej přístup, koupili jsme paralelně několik vzdálenejch 

přístupů, čtyřiadvacet hodin je to prostě přístupný, někdo si tam může studovat v noci, může 

si z toho stahovat, může si z toho tisknout, je to prostě krásně přístupný. Platíme za to 

poměrně velký peníze za tu licenci, ale je to prostě přístupný. No a protože jsme loni, nebo už 

je to předloni získali jako účast v konsorciu, takže tam je to finančně lepší, takže jsme koupili 

i ten Alexander street od Američanů. Ale tam vychytáváme mouchy, protože nám tam teď 

nejde nahodit zvuk. Tam je část i zvukový a tam máme i snad z domova to jde těm čtenářům 

na vzdálený přístup, ale tady to nejde, tady dole v tom jak máme ten přístup tady v tom 

jednom počítači. Teď jsme to zrovna testovali minulý týden a nejde to, takže to zase budu 



muset. Ale jsme připraveni i dál, je to budoucnost. Prostě tím, že to není omezený na otevírací 

dobu knihovny a tím, že stačí opravdu tomu čtenáři aby byl registrován, protože je to 

přístupný přes heslo, ale ten online přístup je úžasnej a takle. Pokud by byla nabídka lepší, tak 

určitě třeba uberu peníze jinde a koupím to, ale musím říct, že i tady je hledisko komerční a 

ne všechno co bychom chtěli my, je zrovna prostě přístupný elektronicky a můžu říct, že třeba 

u toho Oxfordu, ten jsem testovala už před pěti ne pardon ten Alexander street jsem testovala 

už před pěti lety a to jsem ho odmítla, protože třeba právě a nebo i některých časopiseckých, 

hudební časopisy, protože tam notoricky chyběli tituly o který maj čtenáři největší zájem. Tak 

se mi nechtělo do toho finančně jít, protože jako to byl vlastně takovej produkt kterej nějak 

zabalil ten výrobce,  ten prodejce , udělá si licenční smlouvy, který byly výhodný pro něj, ale 

nedokázal zlicencovat věci, který jsou opravdu hodnotný protože ty zase měli zřejmě jiný 

záměry ty vlastníci, takže nabídnul něco co bylo jako co se tváří jako produkt, ale když to 

otestujete tak potom zjistíte, že ta užitečnost pro toho čtenáře by byla velmi malá. A další věc 

je, to musim říct ano elektronický databáze jsou skvělý, zvukový jsou možná ještě skvělejší , 

protože tam nejsou jazykový bariéry, ale právě to je to, ty využije nejvíc člověk kterej na sobě 

pracuje a umí jazyk. Prostě jsou je tam ta jazyková schopnost je tam nutná. 

 

Jste spokojeni s využívaností databází? 

 

Samozřejmě a ono to má i ten všechny lidi co tady pracujou s katalogizace hudebnin, kdo 

podává bibliografickou informační službu, máme tady všichni tím, že je to zaplacený jako 

licence, tak služebně, my to máme na všech služebních počítačích je to, takže rychle si 

dohledáte, rychle ověříte, takže i směrem k nám, že je to pro nás daleko jednodušší než když 

by byla jedna tady a my o ní bojovali se čtenáři, byla by tady jediná v přiručce, protože to 

stálo jako jeden auťák za totáče když se koupila velká encyklopedie, prostě to byla obrovská 

investice, mohlo se to kupovat v duplikátech. Jako je to poměrně drahý, ale v souvislosti 

s tím, jak je to využívaný i směrem ven i směrem pro tu odbornou práci v knihovně, tak je to 

vlastně levný.  

 

4. Která služba je nejméně využívaná? 

Takhle opravdu míň využívaná je ta elektronická databáze tady uvnitř v knihovně, protože 

většina těch registrovaných čtenářů prostě nechce trávit ten čas, ale musím říct že ano, že 

pořád ještě máme důvod aby tady byla, protože jsou lidi, který nemaj doma online nebo to 

potřebujou hned, takže si to tady můžou ošetřit, takže to není úplně využívaná služba, ale 

víme proč jí nabízíme. A potom není úplně nejšťastnější ten, sice jsme investovali do toho blu 

ray přehrávače, ale přeci jen jsem si představovala, že tady bude, že tu službu bude využívat 

víc lidí vzhledem k tý atraktivitě, ty tituly jsou úžasný. Ale pravda je, že nám zřejmě 

konkuruje asi takový ty hudební kanály jako je Mezzo, kde taky dávaj spoustu oper a prostě to 

není tak masívní a tam je ještě jedna maličkost, která trošičku nám ten rozběh zabrzdila, to je 

že zároveň má část fondu DVD má i divadelní, to tam má i filmy a když si to ten čtenář 

nechce odnýst domů, tak si to chce poslouchat tady, takže jsme museli udělat limit, že prostě 

jeden film za den, protože jinak by nám tady seděli lidi s filmama. Ale jinak jsem teda 

schopná říct, že tady je míň využívaná tahle služba, ale zase záměr tady je. Třeba jsme tuhletu 

službu nabídli katedře hudební vědy, protože když tam mají dějiny opery, tak by bylo jako 

pěkný, takže samozřejmě o nás paní profesorka Otlová, která to tam přednáší ví, dokonce 

jsme se dohodli, že možná na jaře uděláme, že ona by tady udělala jeden seminář. Takže jako 

prostě hledáme další možnosti a i pro ty lidi, který, i když to nejsou zástupy lidí, pořád je to 

prostě služba pro lidi, který mají zájem a najdou tady opravdu hodnotný tituly, který, je to 

prostě jenom otázka organizace času, že přeci jenom chceme aby on tady prostě na tu operu 



seděl zhruba ty dvě hodinky, že jo. A to je zase pro některý studenty tak úplně jednoduchý. 

Takže nehodláme od toho ustoupit, ale trošku teď vyčkávám jak dál s tou službou. 

 

5. Návštěvnost  

Já bych řekla právě že, my ty lidi známe osobně. Vim, kdo tam sem chodí i pedagogové 

samozřejmě, tak bych řekla, že v podstatě kopírujou ty semestry. Že nemůžu říct, že by třeba 

ty lidi navštívili knihovnu jen jednou za rok, já bych řekla, že jí navštěvujou průběžně podle 

toho, čím se zrovna zabývají, co zrovna studují a něco jinýho je třeba když jim někdo zadá 

seminář pak třeb apotřebujou literaturu, ale třeba ty hudebníci, tak to je daleko pravidelnější, 

protože oni studují skladby, že jo, takže to si myslim, že sem docházejí docela často, když to 

nenajdou u sebe doma nebo když to maj u nich rozpučovaný, tak s klidem sem. Takže já jsem 

spokojená, kromě toho vlastně my máme docela dost klientů i z konzervatoře. Protože to je 

sice střední dejme tomu, ale jednak je tady kousek, takže konzervatoristi sem chodí taky dost.  

 

6. Ideální knihovna 

Ano já jsem dokonce tuhletu ideální knihovnu dala i do strategie, protože my jsme zařízení 

magistrátu, ale já, zatím se to teda ještě nerealizovalo, ale já opravdu chci, aby se toaletu 

zkusilo tomu magistrátu předestřít, protože pořád ještě není nějaký způsobem dořešená 

otázka, jestli se bude stavět nová koncertní síň. A já jsem chtěla aby v případě, že by tenhle 

ten plán byl, abychom navrhli magistrátu, že ta koncertní síň by mohla být multifunkční pro 

hudbu, byl by to jako takový dům hudby, kde by teda kromě toho koncertního sálu byla 

supermoderní hudební knihovna, kde by byli právě i zkušebny aby si tam hudebníci mohli 

zkoušet, kde by byl já nevim prostě dejme tomu i taneční sálek, kde by se mohli dělat i 

pohybový aktivity, protože to patří k tomu a hlavně, že by tam prostě ta knihovna mohla 

existovat, prostě v tý souvislosti s tím. Tady se fantazii meze nekladou tam může existovat i 

prodejna z hudebníma nástrojema třeba, prostě na to by se dalo přichytit spousta věcí a to by 

bylo pro mě ideální. Metropolitní knihovna, která by prostě souvisela tak, že by se řeklo ano 

tam vlastně pod jednou střechou je spousta aktivit nebo spousta prostě vlastně i zázemí i 

vzdělaností zázemí, souhrn informací, který se tam člověk může dozvědět. Prostě takováhle 

symbióza by byla strašně zdravá i třeba v tom smyslu, že když by se dělala dramaturgie 

koncertní, tak by se to mohlo dělat i v tom harmonogramu, že mi bychom k tomu nakoupili 

potřebný věci, že by se tam dali dělat besedy, že by to mělo ještě daleko víc ten vzdělávací 

charakter. To by pro mě bylo ideální protože do takový instituce by si ty lidi navykli chodit, 

protože on by tam šel třeba za jednou věcí a když by zjistil, že vlastně pod tou jednou 

střechou se dozví nebo to čím se chce zabývat, že se tam dozví i ty věci i ty souvislosti a že by 

tam byli profesionálové, který by tou hudbou žili, že by prostě reprezentovali to, tu instituci 

jako takovou, dodalo by to ohromnou prestiž hudbě jako takový a bylo by to i velice 

efektivní. Takže když by se do něčeho mělo investovat, tak když by se ten plán rozšířil i na to, 

že by se udělalo i zázemí takovýhle jako prostě. Protože by to mohlo snoubit i tu profesionální 

stránku hudby, ale i tu amatérskou. Protože všichni už dneska a je spousta těch hudebních 

škol, který to chápou, že ta multižánrovost je třeba, dneska už ta vážná hudba se nestaví ani na 

těch školách, že to je to jediný na světě, je spousta profesionálních hudebníků, kteří dělají i 

hudbu jiných žánrů, ale chceme li aby byli posluchači, kteří budou tuto hudbu poslouchat, tak 

je úplně nejlepší aby měli právě tu možnost projevit jako amatéři. To znamená proto jsem tam 

měla zcela vážně, že by tam byli zkušebny nebo že by tam byl i taneční sálek. A právě to by 

mi připadalo velkorysý, byla by to velkorysá investice. A je to přirozená věc jak docílit toho 

aby něco neztratilo prestiž a zároveň aby to bylo funkční a aby to vlastně pospojovalo to 

vysoký a nízký a nebylo by to třeba levný, ale co máte dneska levnýho, ale ta investice by se 



dlouhodobě vyplatila.  A nás tam navrhuju proto, že jsme knihovna s tradicí a tady s těma 

věcma umíme pracovat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 13: Cyklus řešení problémů, zdroj: [Friedel, 2002, s. 4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 14: Vizualizace analýzy silového pole dle Friedela, zdroj: [Friedel, 2002,     s. 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 15: Vizualizace analýzy silového pole dle Žáka, zdroj: [Žák, 2004, s. 213] 

 

 

 

 

 


