
Příloha č. 1: Text výzvy k vypln ění prvního dotazníku 

Přeji hezký den! 
 
Pokud Vám nebude vadit, že Vás oberu o trochu času, byl bych nesmírně šťasten, kdybyste 
vyplnili následující dotazník. Závěry vyplynuvší z Vašich odpovědí budou zvěčněny v mé 
diplomové práci s názvem „Využívání digitální knihovny Kramerius", kterou píši na Ústavu 
Informačních studií a knihovnictví. Vyplňování zabere méně než 5 minut a není vyžadována 
znalost digitální knihovny Kramerius, naopak, i odpovědi „neuživatelů“ budou pro výsledky 
průzkumu velice důležité. Stejně tak nezáleží na Vaší studijní specializaci.  
 
Digitální knihovna Kramerius zpřístupňuje přes webové rozhraní tištěné bohemikální 
dokumenty z 19. a 20. století. Jedná se tedy hlavně o monografie a periodika, jež vznikla na 
území našeho státu, nebo se svým obsahem vztahují k Českým zemím. Mezi těmito 
dokumenty lze najít jak poezii a prózu, tak i denní tisk, odborná i neodborná periodika, 
dokumenty informativního rázu aj. Přibližně polovina digitalizovaných dokumentů je volně 
dostupná přes internet (tedy odkudkoliv); druhou polovinu je s ohledem na ochranu 
autorských práv možné zobrazit pouze prostřednictvím lokální sítě v prostorách knihovny, 
která dokument vlastní. Systém Kramerius je provozován v několika významných českých 
knihovnách, co do počtu dokumentů je největší Kramerius Národní knihovny ČR.  
Následující dotazník má za cíl zjistit, jak (a jestli vůbec) je tato digitální knihovna mezi Vámi 
- studenty některé z historických věd - reflektována. Výsledky průzkumy neposlouží jen 
potřebám diplomové práce, ale budou také fungovat jako zpětná vazba pro pracovníky 
Národní knihovny ČR, kteří mají projekt Kramerius na starosti.  
 
Krátké instrukce: Odpovězte, prosím, jednoduchým zaškrtáváním či krátkým doplňováním na 
několik následujících otázek. Dotazník se větví podle toho, jak na dotazy odpovídáte. Na další 
otázku se dostanete jednoduše kliknutím na tlačítko „Continue“. U poslední otázky se objeví 
tlačítko „Submit“, kterým ukončíte vyplňování dotazníku a odešlete ho řešiteli.  
 
Děkuji moc! 
 
S pozdravem 
Marek Fišer 



Příloha č. 2: Úplné zn ění prvního dotazníku s instrukcemi 
k jeho vypln ění 
 
Než začnete vyplňovat: 
 
Krátké instrukce k dotazníku: Odpovězte, prosím, jednoduchým zaškrtáváním či krátkým 
doplňováním na několik následujících otázek (první objevíte níže na této stránce). Dotazník se 
větví podle toho, jak na dotazy odpovídáte. Na další otázku se dostanete jednoduše kliknutím 
na tlačítko „Continue“. U poslední otázky se Vám objeví tlačítko Submit, kterým vyplněný 
dotazník odešlete ke zpracování.  
 
Systém Kramerius je provozován v několika významných českých knihovnách, na ukázku 
máte níže uvedeny odkazy na nejvýznamnější z nich.  
 
kramerius.nkp.cz Kramerius Národní Knihovny (starší verze) 
kramerius.mzk.cz Kramerius Moravské zemské knihovny (novější verze) 
 
Ještě jednou děkuji! 
 
 
Znáte digitální knihovnu Kramerius, která elektroni cky zpřístupňuje tištěná bohemika 
vydaná v 19. a 20. století?  

• Ano, znám. 
• Ne, nikdy jsem o ní neslyšel. 
• Vím, že takové digitální knihovny(archivy) existují, ale nevím o nich nic konkrétního. 

 
Uvažoval(a) byste o využití digitální knihovny Kramerius jako alternativy ke studiu 
dokumentů v tradiční (papírové) podobě?  
Ačkoliv systém neznáte, pokuste se na základě informací uvedených v e-mailu odpovědět. 

• Ano 
• Pouze ve výjimečném případě, raději si dokument opatřím tradiční cestou. 
• Ne - bohemika vydaná v 19. a 20. století mě nezajímají. 
• Ne - jiný důvod. 

 
Využíváte digitální knihovnu Kramerius?  

• Ano. 
• Zkoušel jsem s Krameriem pracovat, ale nevyhovuje mi. 
• Ne - bohemika z 19. a 20. století mě nezajímají. 
• Ne - jiný důvod. 

 
Pokud Vám digitální knihovna Kramerius nevyhovuje/nemáte o ni zájem, mohli byste 
uvést alespoň jeden důvod? 



Jaký obor studujete?  
Můžete zaškrtnout více možností. Konkrétní specializace není důležitá. 

• Historie 
• Archivnictví a PVH/Veřejná správa a spisová služba 
• Etnologie 
• Archeologie 
• Historie - Evropská studia 

 
V jakém jste ročníku?  
Studenti pětiletého Mgr. studia počítají I. cyklus jako Bc. studium a II. cyklus jako NMgr. studium 

• 1. roč. bakalářského studia (Bc.) 
• 2. roč. Bc. 
• 3. roč. Bc. 
• 4. roč. Bc. a vyšší 
• roč. navazujícího magisterského studia (NMgr.) 
• 2. roč. NMgr. 
• 3. roč. NMgr. a vyšší 
• Doktorské studium 

 
Děkuji Vám za vyplnění, pro odeslání dotazníku klikněte na tlačitko Submit. Pokud Vás 
digitální knihovna Kramerius zajímá a byli by jste ochotni se podílet na druhé, 
kvalitativní fázi pr ůzkumu (bude probíhat v průběhu června), zanechte mi prosím níže 
e-mailový kontakt. Pokud ne, nechte políčko prázdné. 
Průzkum se bude týkat hlavně obsahové a funkcionální stránky. Pokud budete chtít, mohu vám dát i 
podrobnější instruktáž o systému Kramerius. 



Příloha č. 3: Text výzvy k vypln ění druhého dotazníku 

Vážení studenti,  
 
nedávno jsem Vás kontaktoval ohledně možnosti Vaší účasti na druhém kole mého průzkumu 
týkajícího se využívanosti digitální knihovny Kramerius. Jelikož velká část z Vás bude přes 
červenec mimo Prahu nebo se zde bude objevovat spíše sporadicky, rozhodl jsem se, že Vám 
zašlu opět pouze dotazníky, aby měl průzkum větší počet respondentů.  
 
K dotazníku se dostanete přes tento odkaz: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDYydEdJc1ZidlJ1LVI2N1BZZmx
EZlE6MQ 
 
Dotazník můžete vyplňovat cca do 30. července – nemusíte tedy odpovídat okamžitě, ale 
klidně až v době, kdy se vám naskytne volná chvíle. Průzkum je samozřejmě anonymní.  
 
Jelikož je dotazník koncipován tak, aby respondenti odpovídali na jednotlivé otázky vlastními 
slovy, vyžaduje jeho vyplnění o něco více Vašeho času, než tomu bylo minule. Nicméně by to 
nemělo zabrat více jak 15 minut. Pro vyplnění dotazníku je však nutné, abyste byli alespoň 
zběžně seznámeni s verzí Kramerius 4, kterou v současnosti prozatím provozuje pouze 
Moravská zemská knihovna a Knihovna Akademie věd.  
 
Naleznete je zde: 
http://kramerius.mzk.cz 
 
a zde: 
http://kramerius.knav.cz 
 
Starší verzi, Kramerius 3, kterou má zatím stále v provozu Národní knihovna, nejspíše všichni 
znáte. Pro jistotu – odkaz na tuto verzi je zde: 
http://kramerius.nkp.cz 
 
Kdyby nebylo cokoliv jasné, napiště mi.  
 
Děkuji Vám mnohokrát za dosavadní ochotu ke spoluráci, bez které by se průzkum nedal 
provést.  
 
S pozdravem 
 
Marek Fišer 



Příloha č. 4: Úplné zn ění druhého dotazníku s instrukcemi 
k jeho vypln ění 

Odpovězte, prosím, vlastními slovy na následující dotazy. Celý dotazník se tentokrát nachází 
na jediné stránce. Po zodpovězení otázek potvrďte odeslání dotazníku kliknutím na tlačítko 
"Submit", které najdete za poslední otázkou.  
 

• Jakým způsobem jste se dozvěděl(a) o digitální knihovně Kramerius? 
Například od pedagoga, nahodile na internetu, informováním ze strany Národní knihovny apod. 

 
• Zobrazování dokumentů v digitální knihovně Kramerius je omezeno Autorským 

zákonem. Některé dokumenty je možné zobrazit pouze v prostorách knihovny, jež je 
vlastní. Pokud budete nuceni knihovnu navštívit, zobrazíte si dokumenty na zdejších 
terminálech (stolních počítačích), nebo si raději objednáte dokument ve fyzické 
podobě? 

 
• Jaké jiné metody či zdroje využíváte při získávání digitálních kopií bohemikálních 

dokumentů z 19. či 20. století, které potřebujete ke studiu/vědecké práci? 
Např. focení vypůjčených originálních dokumentů, využítí jiné digitální knihovny, stahování z 
Ulozto.cz či z podobných serverů atd. 

 
• Velká část dokumentů v DK Kramerius je zobrazitelná ve formátu DjVu, k jehož 

prohlížení je potřeba nainstalovat do uživatelova počítače doplňkový modul k 
internetovému prohlížeči (tzv. plugin). Dělala Vám tato instalace problém? 

Pokud se Vám vždy dokumenty zobrazily bez nutnosti instalace plug-inu, na dotaz neodpovídejte. 
 

• Porovnejte, prosím, zobrazení finálních dokumentů v digitální knihovně Kramerius 
verze 3 a verze 4. Co je ve staré verzi špatné a naopak v nové lepší? Co se v nové 
verzi nezměnilo, případně zhoršilo? 

 
• Víte o možnosti stažení (exportu) až 20-ti stran prohlíženého dokumentu pro osobní 

potřebu uživatele? Připadá Vám možnost exportu dokumentu do PDF formátu 
dostačující, nebo byste uvítali nějaké rozšíření této nabídky (větší množství stran, jiné 
formáty zobrazení – popř. které)? 

Pro upřesnění: tato možnost platí pouze pro veřejně přístupné dokumenty. 
 

• Moravská zemská knihovna a Knihovna Akademie věd již mají online zprovozněnu 
novou a odlišnou verzi - Kramerius 4. Národní knihovna, která má v systému 
Kramerius uložené největší množství dokumentů, prozatím zůstává u starší verze 
Kramerius 3, kterou nejspíše většina z Vás zná již z dřívější doby. Připadá Vám verze 
Kramerius 4 uživatelsky přívětivější oproti verzi 3? Proč tomu tak, podle Vašeho 
názoru, je či není? Nemusíte již zmiňovat rozdíl ve formě zobrazení finálního 
dokumentu. 

 
• Co se týče obsahové stránky, máte pocit, že vám v digitální knihovně Kramerius 

chybí nějaký zásadní titul (periodikum či monografie) důležitý pro studium či 
vědeckou práci ve vašem oboru? 

 
• Máte nějaké další připomínky k digitální knihovně Kramerius? 


