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Abstrakt 

Tato práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem se české knihovny prezentují 

v sociální síti Facebook. Práce se skládá z 5 částí a závěru. První část popisuje 

současný stav sociálních sítí na internetu, možnosti komunikace, zpětné vazby 

v tomto prostředí a definuje novou generaci uživatelů knihoven. Ve druhé části je 

popsána sociální síť Facebook, třetí část obsahuje integraci českých knihoven do 

tohoto prostředí. Čtvrtá část obsahuje analýzu stránek vybraných českých knihoven 

a poslední část rozebírá praktickou část, jejíž součástí je dotazníkový průzkum se 

zpracovanými výsledky. V závěru jsou zhodnoceny zjištěné informace z prezentace 

českých knihoven v prostředí sociální sítě. Diplomová práce je zpracována na 

základě vlastní analýzy stránek knihoven na sociální síti Facebook a dotazníkového 

průzkumu směřovaného respondentům z řad správců stránek českých knihoven na 

této síti. 
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Abstract 

The goal of this thesis is to find out how the Czech libraries present themselves on 

the social network - Facebook. It consists of five sections and conclusion. The first 

section describes a current status of the internet and the social networks, possibilities 

of communication and feedback in these environments and defines the "new 

generation" of the libraries’ users. The second section describes Facebook’s social 

network in greater detail. The third part describes integration of the Czech libraries 

into this environment. The fourth section consists of analysis and practical piece: the 

survey and its conclusions. The thesis concludes with an evaluation of gathered 

information on presentation of the Czech libraries on the Facebook social network 

and survey carried out on the group of the Czech Libraries Web Administrators on 

this network. 
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PŘEDMLUVA 
Téma mé diplomové práce bylo vypsáno v rámci Ústavu informačních studií 

a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a má název České knihovny 

v prostředí sociální sítě Facebook. Moje volba tohoto tématu byla ovlivněna faktem, 

že při studiu brigádně pracuji v Knihovně Filozofické fakulty, jejíž některé dílčí 

knihovny mají také zkušenosti s prezentováním své knihovny na sociální síti 

Facebook. Měla jsem také možnost nahlédnout ve funkci správce na stránku 

Knihovny CeSIS FF UK (od 10. 10. 2011 přejmenována na Knihovnu Jana Palacha). 

A protože sama vlastním osobní účet na této síti, zajímal mne aktuální stav knihoven 

v tomto prostředí i z opačného pohledu než jen z pohledu uživatele. 

Cílem diplomové práce bylo rozebrat a popsat stav sociálních sítí, především 

sítě Facebook, zhodnotit současnou situaci jeho využívání mezi lidmi v České 

republice a zmapovat do jaké míry se zde prezentují české knihovny. Vypracování 

práce se opírá o vlastní analýzu stránek českých knihoven v prostředí této sociální 

sítě a především o dotazníkový průzkum oslovených knihoven.  

Text je tvořen 7 hlavními kapitolami včetně předmluvy a závěru a je členěn 

do dílčích podkapitol. První část práce je spíše teoretická, popisuje současný stav 

sociálních sítí na internetu, možnosti komunikace a zpětné vazby v tomto prostředí 

a definuje novou generaci uživatelů knihoven. Druhá část práce popisuje sociální síť 

Facebook a třetí část obsahuje integraci českých knihoven do tohoto prostředí. 

Praktická část popisuje ve dvou kapitolách zvolenou metodu dotazování, zabývá se 

vlastní analýzou, praktickou částí průzkumu a obsahuje výsledky dotazníkového 

průzkumu, které jsou doplněny přehlednými grafy. 

Práce má 83 stran a 14 stran příloh. Bibliografické citace byly vytvořeny 

podle pravidel bibliografického popisu, daných normou ISO ČSN 690 a ISO 690-2. 

Použit je systém citování pomocí průběžných poznámek, tj. za každým citovaným 

nebo poznámkovým místem v textu je zapsána číslice v horním indexu, která se 

vztahuje k číselně řazeným poznámkám. Cizojazyčné názvy jsou překládány do 

češtiny, případně je uváděn anglický termín, a pokud je to možné i český ekvivalent. 

Názvy sociálních sítí či jejich dílčích částí jsou zvýrazněny kurzivou. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí své diplomové práce PhDr. Evě 

Bratkové Ph.D. za odborné vedení, cenné rady, vstřícnost a za poskytnuté konzultace 

k práci. Na závěr patří poděkování rodině, příteli a přátelům za podporu při studiu. 
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ÚVOD 
Tato práce se týká jedné ze sociálních sítí, v jejímž rámci působí české 

knihovny. Abychom pochopili prostředí sociálních sítí, je vhodné uchopit tuto 

problematiku zeširoka a popsat prostředí, kde sociální sítě působí. Působí 

v tzv. digitálním prostředí, především pak v prostředí internetu. Internet lze definovat 

jako globální síť vzájemně propojených počítačových sítí, které umožňují uživatelům 

sdílet informace prostřednictvím různých informačních kanálů. Zařízení (počítač 

nebo mobilní telefon) připojené k internetu, má přístup k informacím umístěným 

v obrovském poli serverů rozmístěných po celém světě. Informace od nich získané, 

potom přemísťuje z jejich úložiště do vlastní lokální paměti. Uživatelé tyto 

informace zobrazují prostřednictvím prohlížeče, ať už počítačového nebo mobilního 

– tj. programu, který umí interpretovat data digitálního charakteru do podoby, která 

je uživateli srozumitelná1. Nejznámější službou internetu jsou webové stránky. Jedná 

se o vzájemně propojené hypertextové dokumenty v prostředí World Wide Web – 

zkráceně WWW.  

Internet dnes již představuje pro spoustu lidí věc prakticky nepostradatelnou. 

Pomocí internetu jsou řízeny velké firmy, skoro každý člověk z vyspělé země je 

pomocí něho bezprostředně spojený se světem okolo, např. elektronickou poštou. 

Fungovat bez elektronické pošty – e-mailu by bylo pro mnoho lidí v dnešním světě 

skoro nemožné. Lidé se ke svým e-mailovým i jiným účtům mohou pomocí vlastního 

loginu a hesla připojit odkudkoliv ve světě, kde je připojení k internetu. I z hlediska 

finanční stránky je využívání internetu výhodnější než např. komunikovat pouze 

telefonem či dnes již méně využívanou tradiční poštou. Internet nabízí takřka 

neomezené množství informací. I studium je často realizováno právě pomocí 

internetu, prostřednictvím výukových programů, online výuky či úkolů. 

Internet je obecně považován za nové masmédium. Médium je to, 

co „zprostředkovává někomu nějaké sdělení“2 a předpona mas- představuje masovou 

komunikaci. Internet ale není pouze a jen prostředkem masové komunikace, 

prostřednictvím internetu je realizována i komunikace interpersonální. Internet je 

novým elektronickým médiem, jehož prostřednictvím se prezentují i ostatní 

hromadně sdělovací prostředky, případně se dokonce stávají internetovými masmédii 

                                                 
1 Internet, In Wikipedie, otevřená encyklopedie. 
2 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara, Média a společnost, s.16. 
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– elektronické noviny, časopisy, internetová rádia i televize. Prostřednictvím 

internetu je stále častěji pomocí blogů, sociálních sítí apod. získávána cenná zpětná 

vazba v masové komunikaci. 

Sociální síť je služba, která umožňuje virtuální propojování a komunikaci 

uživatelů online na internetu. Roste počet jejich uživatelů i čas, který na nich 

jednotliví lidé tráví. Sociální sítě se tak stávají příležitostí pro komerční i nekomerční 

subjekty, které se díky jim mohou s uživateli sociálních sítí propojit a komunikovat. 

Na sociálních sítích lze v současné době nalézt prezentace nejrůznějších firem, 

značek či institucí. Patří mezi ně i knihovny. 

Tato práce se po obecné úvodní kapitole věnuje sociální síti Facebook 

a knihovnám, které v jejím prostředí mají své stránky. Součástí práce je dotazníkový 

průzkum zaměřený na zhodnocení výsledků působení českých knihoven na sociální 

síti Facebook samotnými knihovnami a porovnání vybraných stránek knihoven. 

V průběhu tvorby práce jsem se setkala s problémem rychlého zastarávání dostupné 

literatury, článků či dokumentace k dané problematice. Neustále se vyvíjejí i stránky 

knihoven zmiňované v této práci. Mění se jejich obsah, zvyšují se počty jejich 

příznivců a i sám Facebook mění platformu zobrazování a grafiky stránek. Stejně tak 

bohužel zastarávají poznatky shromážděné v této práci. Ke konci byla sociální síť 

Facebook v jiném, pozměněném, stavu než na začátku mé práce, proto jsem se 

v práci snažila o vyvozování obecných závěrů, které jsou nezávislé na měnícím se 

prostředí této sociální sítě. 
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1 INTERNET, SOCIÁLNÍ SÍTĚ A UŽIVATELÉ KNIHOVEN 
Sociální sítě lze považovat za přirozený vývoj virtuální komunikace. Začaly 

vznikat po celosvětovém boomu využívání osobních počítačů (anglicky PC = 

personal computer) s připojením k internetu. Tuto událost lze datovat kolem roku 

1994, kdy se internet stal komerční záležitostí přístupnou široké veřejnosti3. Sociální 

sítě lze zařadit mezi aplikace tzv. Webu 2.0 (více o této problematice v kapitole 1.2), 

které jsou od počátku založeny na tvorbě obsahu samotnými uživateli. Typickou 

vlastností je neschvalování obsahu redakcemi či jinými autoritami4. 

Termín sociální síť, zvaná též společenská či komunitní síť, je do českého 

jazyka odvozen z anglického spojení „social network“. Je to propojená skupina 

uživatelů, kteří spolu komunikují různými elektronickými prostředky. Každá skupina 

lidí ve společnosti představuje sociální síť a je spojena různými vazbami – 

přátelskými, pracovními, příbuzenskými či jinými. Tyto vazby nebyly dříve 

v reálném světě na první pohled viditelnými. Ovšem po vzniku sociálních sítí na 

internetu, které jsou založeny právě na virtuálních vazbách, objevili lidé potřebu 

zařazovat se do těchto sítí. V širším slova smyslu je tedy sociální sítí každá 

komunikující skupina lidí, v užším moderním pojetí se sociální sítí nazývá 

internetová služba, která registrovaným členům umožňuje vytvářet si osobní profil 

(veřejný či částečně veřejný), komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa 

a mnohé další aktivity. V některých případech se za sociální síť považují 

i internetová diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná 

zájmová témata, která je spojují. Komunikace mezi uživateli sociálních sítí může 

probíhat buď soukromě mezi dvěma uživateli, nebo (nejčastěji) hromadně mezi 

uživatelem a skupinou s ním propojených dalších uživatelů. V současnosti 

nejznámější a největší sociální sítí na světě je právě Facebook s více než 800 miliony 

registrovaných uživatelů (rok 2011). 

1.1 Sociální sítě 

Za počátek sociálních sítí lze uvést projekt SixDegrees spuštěný v roce 1997, 

v jehož rámci měli uživatelé možnost si vytvořit svůj osobní profil a k němu vytvářet 

seznam přátel. Později bylo možné procházet i seznamy přátel svých přátel. Služby 

                                                 
3 viz pozn. 1. 
4 BEDNÁŘ, Vojtěch, Marketing na sociálních sítích, s. 12. 
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mající některou z charakteristik sociálních sítí (profil, seznam přátel) existovaly již 

dříve, ale podle autorů Boynda a Ellisona5 to byla právě služba SixDegrees, která 

jako první obsáhla všechny charakteristiky sociálních sítí (viz obr. 1 – časová osa 

vzniku sociálních sítí). K rozšíření sociálních sítí došlo podle nich kolem roku 2000. 

Tedy v době kdy vznikly, nebo se změnily v sociální sítě, tyto služby: AsianAvenue, 

BlackPlanet, MiGente, LiveJournal, Cyworld, LunaStorm. Na ty navázala vlna 

nových sociálních sítí v roce 2001. Na internetu se objevily služby Ryze, Tribe 

a LinkedIn. Další důležitý mezník představuje služba Friendster spuštěná v roce 

2002, která upozornila na některé nedostatky sociálních sítí. Ty se týkaly především 

nezvládnutí velkého náporu nových uživatelů – objevovaly se technické 

(nedostupnost služby) i sociální problémy (falešné profily celebrit, nepředpokládané 

střetávání se s lidmi z odlišných skupin, jako jsou např. spolužáci a nadřízení). 

 

Obr. 1: Časová osa vzniku sociálních sítí 

(zdroj: BOYD, D. M., ELLISON, N. B., Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship.) 

                                                 
5 BOYD, D. M., ELLISON, N. B., Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. 
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Historie sociálních sítí může sahat do počátků internetových stránek jako 

takových, ale o masové rozšíření sociálních sítí tak, jak je známe dnes, se postaraly 

zejména servery MySpace a Facebook. Od roku 2003 je nárůst počtu sociálních sítí 

obrovský. Objevují se i služby spadající do oblasti sociálních médií, které využívají 

některé z prvků sociálních sítí. Mezi takové lze uvést např. internetový server pro 

sdílení videa YouTube, komunitní web s fotografiemi Flickr nebo hudební server 

Last.FM. V roce 2003 byla také spuštěna již zmíněná komunitní síť MySpace, jejímž 

sloganem je „místo pro přátele“, a kromě klasických profilů se zde nacházejí i profily 

hudebníků, skupin, filmařů a herců z celého světa. MySpace má vlastní chat, diskuzní 

skupiny, blogy, sdílení videí i seznamku. Později kvůli vzestupu sítě Facebook došlo 

k poklesu zájmu o jeho služby. 

Začátkem roku 2004 byla spuštěna síť Facebook. Ze začátku byl přístup 

pouze pro uživatele z vysokoškolské komunity Harvardské univerzity, později byl 

rozšířen i pro jiné vysoké školy a v roce 2005 byl Facebook zpřístupněn celému 

světu6. Facebook je dnes nejrozšířenější a nejznámější sociální sítí na světě a denně 

je používán miliony uživatelů po celém světě. Velký nárůst uživatelů proběhl díky 

bohatšímu funkčnímu vybavení než má MySpace a také díky tomu, že umožnil 

vývojářům možnost vytvářet aplikace určené speciálně pro Facebook, jsou to např. 

hry, kvízy, různé úpravy a personalizace profilů. Uživatelé této sítě si mohou posílat 

soukromé zprávy i komunikovat v reálném čase pomocí Facebook Chat, který 

funguje na principu instant messaging7. 

Druhou nejznámější světovou sociální sítí dnes už není MySpace, ale síť 

s názvem Twitter. Twitter poskytuje svým uživatelům možnost tzv. mikroblogu, kdy 

uživatelé mohou posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli a tyto krátké zprávy 

se nazývají „tweety“. „Tweety“ jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 

140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho 

odběratelů, tzv. následovnících, anglicky „followers“. Uživatelé mohou omezit 

doručování příspěvků pouze na okruh svých přátel nebo povolit přístup k příspěvkům 

komukoliv.  

                                                 
6 viz pozn. 5. 
7 Instant messaging  je internetová služba, která umožňuje svým uživatelům sledovat, kteří jejich 

přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, (tedy z angličtiny „chatovat“), 
přeposílat soubory mezi uživateli a i jinak komunikovat. Hlavní výhodou oproti používání např.   
e-mailu spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. 
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V českém prostředí lze ale nalézt i další úspěšné sociální sítě. Jsou to 

například servery Lide.cz, Spoluzaci.cz či Libimseti.cz. Lide.cz je komunitní web 

provozovaný firmou Seznam.cz jako sesterský projekt webů Email.cz, Firmy.cz, 

Spoluzaci.cz apod., s nimiž má sjednocenou registraci uživatelů. Tato síť nabízí 

prohlížení profilů uživatelů, vyhledávání podle zadaných kritérií (pohlaví, věk, či 

město), možnost hodnocení fotografií, seznamky, diskusní fóra, chat, blogy. 

Spoluzaci.cz sdružuje současné a bývalé spolužáky ze škol v rámci celé České 

republiky, počínaje od základních až po vysoké. Služba je členěna na skupiny pro 

jednotlivé třídy a uživatelům umožňuje nepřetržitý kontakt a výměnu informací mezi 

svými spolužáky. Libimseti.cz je zábavní internetový portál dle názvu zaměřený 

především jako seznamka. Nabízí zejména hodnocení fotografií, soukromé zprávy, 

diskuzní fóra, chat, horoskopy a vlastní magazín Magazin.cz. Portál se nejspíše 

inspiroval americkým projektem MySpace, kterému je vzdáleně podobný. 

Poslední sociální sítí, která přišla na trh v roce 2011, je další pokus o tuto 

službu od společnosti Google. Jmenuje se Google+. V červnu byl spuštěn testovací 

provoz na pozvánky, od září se může registrovat kdokoli starší 18 let. Integruje 

služby Google Profily a službu +1 (obdoba hodnocení na síti Facebook) a přidává 

Kruhy, Témata a Setkání. Existuje už také jako mobilní aplikace a od listopadu 

umožňuje zakládat firemní a neosobní profily. Po 2 týdnech provozu měl Google+ 

10 milionů uživatelů, v říjnu již 40 milionů uživatelů. Google+ má od počátku 

ambice stát se nejsilnějším konkurentem pro Facebook. O tom, zda toto přání bude či 

nebude naplněno, rozhodne čas. Svůj start měla raketový, využívanost a oblibu této 

sítě ovlivňují jen a pouze její uživatelé. 

Každá sociální síť je zaměřená trochu jiným směrem. Může být odlišná svými 

službami a může fungovat na jiném principu, ale dohromady všechny splňují 

základní funkci – umožňují sociální komunikaci mezi lidmi prostřednictvím 

internetu. Jednou z hlavních vlastností, která sociální sítě odlišuje od předchozích 

komunikačních systémů, je shoda identity uživatelů sociálních sítí s jejich identitou 

skutečnou8. 

1.2 Web 2.0, Knihovna 2.0 

V současné době má internet a používání informačních technologií nemalý 

vliv na celou společnost a její vývoj. Velké množství denních aktivit se přemístilo do 
                                                 
8 viz pozn. 4, s. 10. 
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nového prostředí a mnohé z nich se díky tomu staly efektivnějšími než dříve. Internet 

dokonce přináší věci dříve nemyslitelné, např. nové možnosti vzdálené komunikace 

či spolupráce. Tento fenomén je spojován s pojmem Web 2.0, který lidé vnímají již 

skoro jako samozřejmost. Nechtějí být jen pasivními příjemci jako dosud a struktura 

Webu 2.0 jim pomáhá to změnit. 

Pokud se pokusíme popsat, co to vlastně Web 2.0 je, můžeme k tomu použít 

definici Tima O´Reillyho9: „Web 2.0 je revoluce podnikání v počítačovém průmyslu, 

zapříčiněná přechodem k pochopení webu jako platformy a pokusem o porozumění 

pravidlům, vedoucí k úspěchu. Zásadním pravidlem je: budujte aplikace, které budou 

díky síťovému efektu natolik lepší, čím více uživatelů je využije.“ Výstižně a krátce 

popsala Web 2.0 také Eva Marvanová10: „Web 2.0 znamená především maximální 

možné zaměření na uživatele a jeho vtáhnutí do spolupráce na webové síti.“ 

Jako hlavní a podstatné rysy Webu 2.0 můžeme jmenovat: web jako funkční 

základna pro aplikace a služby, změna komunikačního modelu na možnost každý 

s každým (na rozdíl od interpersonální komunikace jeden proti jednomu 

a komunikace masových médií jeden proti několika), dále čtení a psaní webových 

stránek související s možností editace webového obsahu pro kohokoli, kdo o to 

usiluje. Dalšími charakteristikami jsou hodnotící služby, transfer aplikací z oblasti 

vlastního disku do oblasti webového prostředí (např. služba Google Docs zastupující 

sadu kancelářských nástrojů), používání informací získaných od uživatelů, 

maximální zapojení uživatelů v procesu sdílení dat, podpora přístupu pomocí 

různých zařízení bez ohledu na měnící se hardware i software a neustálá vyvíjející se 

beta verze11. 

Tento vývoj se promítá do všech oblastí života a mimo jiné i do 

knihovnických služeb. V dějinách knihovnictví můžeme zaznamenat několik různých 

mezníků podobných současnému prosazování se Webu 2.0 a implementace na 

Knihovny 2.0. Můžeme se např. vrátit v historii až do středověku, kdy byly knihovny 

postaveny před podobný úkol přizpůsobení se světu. Díky knihtisku tehdy nastal 

přechod od rukopisů k tištěným knihám a knihovny musely na tyto změny reagovat. 

Další příklad lze nalézt v nedávné minulosti, kdy probíhalo nahrazování lístkových 

katalogů v knihovně na automatizované knihovní systémy a později i elektronické 

                                                 
9  O´REILLY, Tim, Web 2.0 Compact Definition : Trying Again. 
10 MARVANOVÁ, Eva, Nová generace sítě webových stránek Web 2.0, Library 2.0 a jejich využití ve 

službách knihoven. 
11 ČECH, Martin, Web 2.0 jako základ Library 2.0. 
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katalogy. Dnešní změny jsou však stále častější a rychlejší, právě díky užívání 

internetu. Uživatelé mění svoje informační požadavky a knihovny se musí snažit 

držet s nimi tempo a přizpůsobovat své služby, pokud chtějí jít s dobou a nestát se 

pouhou historickou relikvií. Nejblíže ke změnám mají mladé generace, které nejsou 

svázány naučenými principy a zvyklostmi a jsou nejvíce přístupné změnám, protože 

se v nich odmala pohybují. Nejčastěji je tedy tento trend vidět v chování 

vysokoškolských knihoven, které se snaží nabízet adekvátní informační služby 

pokrývající potřeby svých uživatelů. Knihovny se v dnešní době orientují na 

uživatele, snaží se nalákat lidi do knihoven. Kvůli tomu zlepšují a rozšiřují své 

služby, zapojují uživatele do chodu knihovny a hlavně také podporují využívání 

informačních zdrojů. Toto zde jmenované může být realizováno a rozšiřováno za 

pomoci aplikací a služeb Webu 2.0 uplatněných v knihovnickém prostředí12. 

Širší chápání konceptu Knihovna 2.0 prosazuje původce tohoto termínu 

Michael Casey. Považuje za podstatné větší zapojení uživatelů do chodu knihovny, 

aby měli možnost ovlivnit služby, které jim knihovna poskytuje. Dále usiluje 

o aktuálnost a reakci na nové podněty, udržení stávajících a získávání nových 

uživatelů. V případě vysokoškolských knihoven je pak samozřejmě nutné brát 

v potaz jejich základní cíle a poslání, institucionální zázemí a postavení knihovny 

v rámci dané univerzity či fakulty i to, jakým způsobem je využívání informačních 

služeb (i knihovny obecně) implementováno do současných studijních programů. 

Pokud toto není příliš podporováno, značí to nepříliš dobrou spolupráci mezi členy 

fakulty a knihovnou. Budou-li studenti více motivováni k využívání služeb a zdrojů 

dostupných v knihovně či prostřednictvím knihovny, vytvoří si k ní lepší vztah, bude 

pro ně atraktivnější. Možnosti implementace konceptu Knihovna 2.0 závisí také na 

velikosti dané knihovny. I když i menší knihovna může využít některé jeho prvky, 

lépe se bude uskutečňovat v knihovnách s větším počtem uživatelů13. 

Michael Habib vytvořil model Knihovna 2.0 přímo pro vysokoškolské 

knihovny14. Snaží se popsat, jak knihovnu vnímají studenti ve vztahu k jejich 

akademickému a společenskému životu (viz obr. 2). Průnik těchto oblastí by měl být 

právě základem pro Knihovnu 2.0. 

                                                 
12 ČECH, Martin, Library 2.0 – Knihovna 2.0. 
13 ŠKOP, Michal, Využití vybraných nástrojů webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách: blogy, RSS a 

sociální sítě. 
14 HABIB, Michael, Academic Library 2.0 Concept Models (Basic v2 and Detailed). 
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Obr. 2: Model konceptu Akademická knihovna 2.0 

(zdroj: HABIB, Michael, Academic Library 2.0 Concept Models (Basic v2 and Detailed)) 

Na obrázku je prostor rozdělen na fyzický a virtuální prostor. Fyzický prostor je v horní polovině. 
V modrém poli je reprezentován sociálním místem obsahujícím (vysokoškolské) koleje, bary a party. 
Ve žlutém poli akademická část obsahuje třídy a pracovní dobu. V zeleném průniku těchto dvou částí 
jsou knihovny. Ty zahrnují studovny, počítačové učebny, informační systémy a kavárny. Naproti 
tomu virtuální prostor ve spodní části obrázku v modré sociální části zahrnuje Facebook, online 
komunikaci, mobilní telefony a blogy. Akademickou žlutou část reprezentují školní tabule, registrační 
program, blogy, wiki a webové stránky. Zelená část, která je průnikem těchto dvou částí obsahuje 
online komunikace, referenční služby, Flickr, blogy, wiki a webové katalogy knihoven.  

 

Termínu Knihovna 2.0 se od roku 2007 začala věnovat pozornost i v České 

republice, stalo se tématem knihovnických konferencí a píše se o něm v časopisech 

zaměřených knihovnicko-informačním směrem. Mezi základní principy 

Knihovny 2.0 je možno uvést snadnost užití, otevřenost, inovační přístup a sociální 

interakce, s kterou souvisí také přispívání uživatelů k obsahu – např. komentování. 

Zavedení zmíněných principů vyžaduje zvýšenou úroveň důvěry vůči uživatelům, 

bez nichž se podpora komunikace a spolupráce nemůže obejít. 

Vysokoškolské knihovny jsou specifické v oblasti informačních potřeb mladé 

generace, tedy studentů. Mají vysoké nároky na aktuálnost zdrojů, vícejazyčnost 

dokumentů a mezinárodně platné informace. Je zde tedy nutná správná implementace 

Webu 2.0. Důležití jsou pro vysokoškolskou knihovnu její odborní pracovníci, kteří 

by měli vyvolat u studentů větší zájem o tematiku Knihovny 2.0. Přestože toto téma 

není ani v české knihovnické komunitě úplně nové, je třeba jej stále více propagovat 

a podpořit debatu o budoucnosti knihovnictví jako takového. V současnosti je stále 

více doceňována role knihoven ve vzdělávání, zejména pak v oblasti informační 
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gramotnosti. Knihovníci by se měli sami snažit nové nástroje pochopit, naučit se je 

používat, zamýšlet se nad jejich potenciálem. Snáze potom budou přenášet svoji 

působnost do světa sociálních sítí, kde se dnes velká část mladých lidí pohybuje. 

Potom ti knihovníci, kteří zvládnou zvláštnosti Knihovny 2.0, by měli vyjít vstříc 

svým uživatelům a předat jim svoje poznatky a zkušenosti15. 

1.3 Nová generace uživatelů knihoven 

Průměrná knihovna je pro dnešní mladou generaci lidí či studentů spíše cizí 

a frustrující na pochopení. Jsou to lidé, kteří odmala vyrůstají s internetovým 

prohlížečem Google16 a měli vždy informace doslova na dosah ruky. Služba WWW 

přišla na počátku 90. let. Lidé si od ní mnoho slibovali, ale neměli tušení, jak se za 

první dvě desetiletí vyvine. Starší lidé vědí, jaký byl svět v době, než vznikl veřejný 

web. Vědí, kde mají hledat prověřené informace, které byly publikovány 

v odborných knihách a periodikách. Web toto částečně změnil a rozpoutal obrovský 

příval informací, které byly a jsou rozmanité a také mají proměnnou kvalitu. 

Převážná většina dnešní generace používá jako vyhledávací nástroj pro všechny 

druhy vyhledávání informací internet a nejčastěji jeden z neznámějších 

vyhledávacích nástrojů – prohlížeč od společnosti Google. Problém je v tom, že málo 

lidí z mladších generací ví, s jakým druhem informací přichází do styku, když 

napíšou slova do vyhledávacího boxu na Google a čekají na odezvu. Nemají 

prostředky rozlišit základní rozdíl mezi tradiční publikací a průměrnou webovou sítí 

a nejsou schopni rozlišit to, co by mohlo být pokládáno za vědecké, či spolehlivé 

informace. Ve skutečnosti se pro ně web stal novou knihovnou, protože informace 

nalezené v otevřeném webu pokládají za spolehlivé. 

Od studentů je často na knihovny pohlíženo jako na historické a neberou na 

ně ohled jako na životaschopné. Neví, že mohou být často lepší volbu než snadné 

„googlování“ (myšleno vyhledávání prostřednictvím prohlížeče Google). Knihovny 

nedokázaly svá omezení překonat, a tak pro některé uživatele zůstávají neznámé. 

Kdyby knihovna byla stejně snadná v přístupu, jako když otevřeme internetový 

prohlížeč a píšeme slova do vyhledavače, potom by se určitě knihovny staly více 

populárními než dosud. V akademickém prostředí platí, že jednoduchost něco stojí. 

Je pochopitelné, že v současnosti potřebují systémy v akademických knihovnách 

                                                 
15 viz pozn. 12. 
16 www.google.com, popř. jazykové mutace www.google.cz 
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jistou míru složitosti, aby se s nimi dala udělat práce, která je třeba. Z hlediska 

vyhledávání v knihovnách jsou nevýhodná hesla, komplikovaná vyhledávací 

rozhraní, dále fakt, že některé věci jsou v tištěné podobě a některé v digitální, 

meziknihovní výpůjčky a různé knihovnické systémy.  

Vyučující na vysokých školách přispívají hodnotnými výukovými zdroji 

a vyzývají studenty, aby používali soudnost a rozum při volbě webových stránek. 

Přesto výsledky výzkumu o využívání informací ukazují, že web je pro studenta 

primárním zdrojem pro výzkum. A co víc, studenti se buď spolehnou na první 

stránku Google nebo mají nedostatek schopností vyhodnotit nalezené dokumenty. 

Komerční databáze, které platí univerzity, jsou často z hlediska složitosti ignorovány 

navzdory faktu, že poskytují velký objem akademické literatury. Od příchodu 

Google Scholar a Google Books začali někteří studenti věřit, že je možné vzdát se 

téměř kompletně knihoven17. 

Rozvoj ve vývoji informačních a komunikačních technologií má za následek 

změnu ve vnímání znalostí. Stále více lidí, ať už knihovníků či pedagogů, si 

uvědomuje vliv této změny a díky tomu i toho, že je potřeba měnit a rozšiřovat 

výuku či její postup a splnit tak informační potřeby nastupujících „internetových“ 

generací. Studenti potřebují změnu v přístupu k informacím, a to i prostřednictvím 

knihoven. Dnešní studenti používají digitální technologie stále častěji než dříve, 

protože už vyrůstají s různými informačními a komunikačními internetovými 

prostředky. Tato změna má dopad na jejich učební zvyklosti a klade jiné nároky na 

proces učení. Pro dnešní studenty je jednodušší používat internet, než se zvednout 

a jít do knihovny. Je vhodné upozorňovat a doporučovat jim oborové databáze 

dostupné na internetu a naučit je v nich pracovat, aby si zvykli je používat. 

Lidé, kteří do knihoven moc často nechodí, se často domnívají, že stav 

knihovnictví je v naprostém pořádku. Pokud se na tento problém podívám z pohledu 

uživatele knihovny jakožto studenta, který by měl knihovnu, především 

vysokoškolskou, často využívat, je to už trochu jiný obraz. Myslím, že většímu 

množství studentů vysokých škol vadí často krátká absenční výpůjční lhůta 

požadovaných dokumentů nebo jejich studium pouze prezenčně ve studovně, 

zastaralost knihovního fondu či malé množství knih ve volném výběru a dlouhé 

objednávání ze skladu. Dostupnost knihovny, její otevírací doba a poskytované 

                                                 
17 BADKE, William, How We Failed the Net Generation. 
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služby mohou také být dalším omezením. Zatím není nutné řešit nějaké velké 

finanční problémy – připojení k internetu je dnes běžné a nepředstavuje velkou 

investici, na druhé straně knihovnické služby a nejenom ty vysokoškolské jsou u nás 

poskytovány bezplatně, pouze za roční čtenářský poplatek, který je minimální 

a zdaleka nedosahuje ani současné průměrné ceně jedné publikace. 

1.4 Sociální sítě a zpětná vazba 

Internet znamená pro možnosti zpětné vazby v masové komunikaci 

obrovskou změnu a posun kupředu. Je to médium, jehož prostřednictvím se tradiční 

masová média mohou prezentovat tak ohromujícím způsobem, jako doposud 

nemohly. Internet, jako stále ještě poměrně mladá technologie, je ve vývoji a lze jen 

těžko předpokládat, kam až se jeho vliv posune. Tím spíš, že internet globálně nikdo 

neřídí a nemá žádný centrální orgán, který by rozhodoval, co zde bude a co ne. 

Sociální sítě působí tedy v prostředí internetu. Pokud zopakujeme základní 

myšlenku, tak to jsou rozsáhlé webové stránky umožňující sociální komunikaci. 

Hlavní tezí dnes nejrozšířenější sociální sítě s názvem Facebook byla co nejsnadnější 

komunikace mezi studenty. Tato myšlenka v zásadě zůstává aktuální dosud, protože 

sociální sítě umožňují snadnou komunikaci přátel či známých v prostředí internetu. 

Sociálních sítí jsou stovky a nemálo jich lze najít i v českém prostředí. A právě proto, 

že umožňují jednoduchou komunikaci, se staly obrovským lákadlem pro různé 

obchodníky. Prostřednictvím nich se lze prezentovat obrovskému množství lidí. 

Uživatelům připojeným do systému lze přinášet novinky doslova až „pod nos“. Proto 

jsou sociální sítě momentálně jedním z nejpoužívanějších nástrojů marketingové 

komunikace a PR – public relations (volně přeloženo z angličtiny jako vztahy 

s veřejností), které se zabývají aktivitami firem směřujícími k ovlivňování mínění 

o dané společnosti a prezentaci na veřejnosti. Většina médií, společností a institucí 

velice rychle pochopila, že bez důkladné prezentace sebe sama a svých produktů na 

sociálních sítích přijdou o značnou část svých klientů a potenciálních zákazníků18. 

Prostřednictvím sociálních sítí vznikla také možnost realizovat zpětnou vazbu 

v masové komunikaci. Sociální sítě jsou velkou výhodou pro marketingovou 

komunikaci a PR. Masmédia vlastní své internetové stránky, ale stejně tak si pro 

zvětšení zájmu zakládají své prezentační stránky i na sociálních sítích. Na jednom 

místě jsou tak soustředěny všechny aktuální informace a lidé na ně mohou reagovat, 
                                                 
18 ZADRAŽILOVÁ, Tereza. Zpětná vazba v masové komunikaci. 
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sledovat jejich profil a tím získávat nové informace, aniž by museli navštěvovat 

jejich webové stránky. Prostě mají tzv. „vše v jednom“. Pomocí sociálních sítí lze 

v současné době přirozeně reagovat a dávat tak zpětnou vazbu. Tyto sítě nabízejí 

různé možnosti reakcí na mediální sdělení. Lze na ně reagovat okamžitě a online, 

a to například i pouhým jedním klikem. Na síti Facebook existuje tlačítko „to se mi 

líbí“, kterým je možno vyjádřit sympatie s informací a je tedy nejsnadnější zpětnou 

vazbou, kterou lze na síti Facebook realizovat. Stačí jediný klik a člověk se může stát 

fanouškem čehokoli. Další možností jsou komentáře. To, že se dají sociální sítě tímto 

způsobem využívat je ale stále ještě poměrně nová záležitost. Do budoucna je 

možné, že se dočkáme dalších možných vylepšení reagujících na růst zájmu 

o sociální sítě. Nejjednodušší zpětnou vazbou, která je dobře čitelná, je na síti 

Facebook samotný údaj o počtu příznivců určité stránky.  

Na druhou stranu je důležité pamatovat na fakt, že uživateli sociálních sítí jsou 

převážně mladí lidé. Zpětná vazba je tak zkreslena názory pouze jedné z věkových 

skupin obyvatelstva. I v případě, že někteří senioři používají internet, je jen velice 

malé procento těch, kteří mají zařízený profil na nějaké sociální síti a aktivně ji 

využívají. Proto i ohlasy ze sociálních sítí musí brát masmédia s rezervou. Do 

budoucna jsou však sociální sítě ohromným potenciálem a internet jako takový 

nabízí k získávání zpětné vazby netušené možnosti. To, kam se internet i jako 

prostředník pro zpětnou vazbu tradičním formám médií bude dál vyvíjet, záleží 

pouze na lidech, kteří ho využívají a budou využívat. 
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2 SOCIÁLNÍ SÍŤ FACEBOOK 
        Obr. 3: Oficiální logo sociální sítě Facebook 

Facebook je jedna z nejnavštěvovanějších stránek na celém internetu. Jedná 

se o systém sloužící k tvorbě tzv. „sociálních sítí“ – tj. k vyhledávání přátel, 

komunikaci s nimi a vzájemnému sdílení multimediálních dat - videí, fotografií, 

internetových článků atd. Celý Facebook je dostupný ve více jak 68 jazycích (včetně 

češtiny a slovenštiny) a je možné se do něj snadno a zdarma zaregistrovat (logo sítě 

viz obr. 3). Používání sociálních sítí je v současné době celosvětovým fenoménem, 

který nezůstává stranou zájmu medií. Neustále o této problematice vychází řada 

odborných i laických článků, televizních reportáží, pozitivních i negativních reakcí. 

2.1 Vznik a vývoj sítě Facebook, jeho cíle a výzkum 

Sociální síť Facebook byla založena Markem Zuckenbergem. Mark Elliot 

Zuckerberg (* 14. května 1984) je v současnosti americký programátor a podnikatel, 

který jako student na Harvardově univerzitě založil v roce 2004 online sociální 

webový systém Facebook za pomoci spolužáků / kolegů z Harvardu. Byli jimi 

informatik Andrew McCollumn a spolubydlící Dustin Moskovitz a Chris Hughes19. 

Původně byl tento webový systém přístupově omezen jen pro studenty Harvardovy 

univerzity pod původní doménou „thefacebook.com”. Název serveru je odvozen 

z papírových letáků tzv. „facebooks“, které jsou rozdávány nováčkům – studentům 

prvních ročníků na všech amerických univerzitách a slouží k seznámení studentů 

mezi sebou. Během prvních dvou měsíců byl přístup do systému rozšířen na některé 

další studenty, kteří patří do tzv. „Ivy League“, a již do konce roku byly připojeny 

další univerzity. Následně byl přístup otevřen pro všechny další uživatele 

s univerzitní e-mailovou adresou (*.edu, *.ac.uk, ... ) a pro některé zahraniční 

schválené univerzity. V České republice k prvním vysokým školám, kterým byl 

otevřen přístup do tohoto systému, patřila Masarykova univerzita v Brně20. Od 

27. února 2006 se začaly do systému připojovat některé nadnárodní obchodní 

společnosti a posléze od 11. srpna 2006 se může dle licence k používání připojit 

kdokoli starší 13 let21. 

                                                 
19 Mark Zuckenberg, Wikipedia, the free encyclopedia. 
20 Facebook, Wikipedie, otevřená encyklopedie. 
21 Český statistický úřad, Využívání komunitní sítě Facebook. 
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Začátkem prosince 2007 se stal Facebook se svými 57 miliony aktivními členy 

stránkou s největším počtem uživatelů mezi studentskými weby. Facebook se dostal 

na přední příčky mezi nejnavštěvovanější stránky světa. Společnost Facebook 

vydělává hlavně na reklamách na stránkách, které jsou přesně cíleny podle zájmů 

uživatele a jeho chování na stránkách samotné sítě Facebook. Hodnota společnosti 

byla v roce 2006 odhadována na 100 milionů USD. Podle serveru TechCrunch, mělo 

již v roce 2005 na Facebooku profil 85 % studentů amerických univerzit, z nichž se 

60 % přihlašovalo denně, 85 % alespoň týdně a 93 % alespoň jednou měsíčně. Od 

počátků své existence se Facebook za 6 let stal sociální sítí s největším počtem 

uživatelů na světě. Poslední aktuální čísla uvádí přes 800 milionů aktivních 

uživatelů22. 

 Cíle a význam sociální sítě Facebook lze odvodit z nalezených definic tohoto 

pojmu. Vzhledem k tomu, že systém vznikl původně jako studentský portál s cílem 

sdružit reálné přátele i ve virtuálním světě, hodnotit fotografie, komunikovat 

a poznávat nové přátele, se jeho poslání změnilo se vstupem komerčních sdělení, 

reklam a propagace do systému. V jádru ale zůstává věrný definici sociálních služeb. 

Některé z definic, které lze nalézt při prvním setkání se sítí Facebook a jeho 

službami jsou následující: 

• Oficiální česká stránka služby Facebook uvádí, že „Facebook vám pomáhá 

navázat kontakt s lidmi ve vašem životě a sdílet s nimi své příspěvky23.“ 

• Po zadání slova Facebook do české verze vyhledávače Google nalezneme 

v prvním odkazu slova: „Facebook je sociální síť, která umožňuje 

komunikaci s přáteli, spolupracovníky, spolužáky a lidmi z okolí…24“ 

• Wikipedie není aktualizovaná tak často, jak rychle se Facebook vyvíjí a uvádí 

nižší počty uživatelů: „Facebook je rozsáhlý společenský webový systém 

sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení 

multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svými 650 miliony 

aktivních uživatelů (7. března 2011) je jednou z největších společenských sítí 

na světě. Je plně přeložen do 68 jazyků25.“ 

• A na závěr lze přidat poslední definici z webové stránky o síti Facebook: 

„Facebook je místo pro získávání nových informací, možnost pro začlenění 
                                                 
22 Statistika, In Facebook,. 
23 Vítejte na Facebooku : facebook. 
24 www.google.com - po zadání slova „facebook“ do vyhledávání 
25 viz pozn. 20. 
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se do komunity s určitým zájmem, místo kde se propojuje náš reálný život 

s online identitou, místo, kde mohou lidé vzájemně mezi sebou sdílet 

multimediální obsah, místo, kde se realizuje společenský život - na jednom 

místě máme mnoho možností informovanosti o kulturním, sportovním dění 

v našem blízkém okolí i celém světě prostřednictvím událostí, pozvánek na 

akce apod.26“ 

2.2 Klady a zápory působení na síti Facebook 

Jak již bylo uvedeno, tak sociální síť řeší potřebu vzájemné komunikace 

a dává svým uživatelům možnost budování seznamu z virtuálních či reálných 

známých a přátel. Princip této sítě je provázání kontaktů a vzájemné sdílení 

informací. Provázanost značí společné zájmy lidí a jejich zařazení k určité komunitě 

či skupině. Díky takto vytvořené síti si jednotliví uživatelé mohou nadefinovat své 

uživatelské profily, které reprezentují jejich osobu ve virtuálním světě. Uveřejněním 

co největšího počtu osobních údajů získává uživatel možnost, co nejlépe vyhledávat 

osoby s podobnými zájmy jako má on sám, či rozvíjet diskuse k různým 

publikovaným informacím neboli obsahu. Zároveň tu ale vyvstává otázka 

problematiky soukromí na internetu z důvodů publikování a sdílení osobních 

informací. Pokud člověk nezná rozumnou mez mezi realitou a mírou vhodného 

množství informací sdílených na internetu, může tímto způsobem přicházet o své 

soukromí. 

Dnešní doba zažívá doslova boom sociálních sítí a podobných elektronických 

služeb vycházejících z přirozené potřeby lidí budovat si mezi sebou kontakty 

a udržovat se ve spojení s blízkými lidmi, kteří nám kvůli hektické době začínají být 

čím dál tím více vzdálenější. Tato technologie je velice rozšířená a vylepšená do 

takové podoby, že svůj profil si dokáže vytvořit i začátečník v práci s internetem 

a počítači obecně. Na uživatele pak ale čeká v sociálních sítích mnoho nástrah. Jedná 

se zejména o nerozumné sdílení osobních informací jednotlivých uživatelů a jejich 

následné zneužití. Nezkušení uživatelé tak dávají k dispozici mnoho svých 

soukromých osobních údajů a vůbec si neuvědomují hrozby, které jim bezprostředně 

hrozí. Mnozí pod matnou iluzí anonymity ve virtuální síti na sebe prozrazují 

informace, které použité v reálném světě mohou způsobit nedozírné důsledky. Celý 

tento jev jasně vyplývá ze snahy uživatelů se co nejvíce prezentovat ve virtuálním 
                                                 
26 BERG, Michal, Co je to Facebook? 
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prostředí. Toto prostředí je této prezentaci velmi nakloněno. Ještě nikdy v historii 

nebylo tak snadné prezentovat sama sebe, svou tvorbu nebo své názory tak širokému 

spektru ostatních osob. 

Dalo by se jistě sepsat či nalézt mnohem více výhod a nevýhod spojených 

s používáním internetu a sociálních sítí pro propagaci a komunikaci firemních či 

neosobních stránek. Zde je uvedeno přehledné shrnutí základních bodů. Výhody 

používání internetu jako informačního média jsou především rychlost a aktuálnost. 

Dále to je snadné zacházení, anonymita, neoficiální komunikace, možnost zapojení 

se – psaní komentářů i možnost smazání, okamžitá viditelnost množství návštěvníků 

stránek. Mezi nevýhody této formy je využívání především mladými lidmi, tudíž 

značné věkové omezení, dále anonymita, která má rozdvojenou funkci - může být 

výhodou i nevýhodou. Je také složitější sledovat všechny rozvětvené reakce, neustálé 

aktualizace. S tím je spojena obtížná orientace27. 

Také Michal Černý upozorňuje na nevýhody, které nám přináší používání 

sociálních sítí. Např. data, která poskytujeme sociálním sítím, se dají zneužít 

a zpeněžit prodejem personalistům firem. Uživatel zanechává na sociálních sítích 

digitální stopu, účet nelze smazat, ale může jít odcizit. Naproti tomu Alena Černá 

poukazuje na psychologická hlediska používání sociálních sítí. Jejich používání nám 

může posílit vztahy, přátelství, zvýšit sociální kapitál, na druhou stranu existují zde 

rizika jako je kyberšikana, závislost či přílišné sebeodhalování28. 

2.3 Možnosti působení na sociální síti Facebook 

Facebook má mnoho různých komunikačních nástrojů, jejichž 

prostřednictvím je možné navázat spojení s jinými lidmi a komunikovat s nimi. Aby 

propagace knihovny na síti Facebook byla úspěšná, je třeba tyto nástroje podrobně 

poznat a vyzkoušet si je v praxi, aby bylo možné rozhodnout, které z nich lze 

úspěšně používat. Facebook je vlastně uzavřená komunita, kam lze vstoupit až po 

registraci.  

Rámcově existují 3 možnosti, jak v současnosti působit na síti Facebook. 

Jedná se o profil, skupinu a stránku. Nejzastoupenějšími jsou profily, které jsou 

určeny pro osobní prezentaci jednotlivce. Samotný profil slouží pro sdílení 

informací, fotografií, slouží pro komunikaci mezi přáteli. Virtuálními přáteli se v této 

                                                 
27 viz pozn. 18. 
28 KUTSYN, Myroslava, Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne? 
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síti stávají lidé na základě potvrzení obou stran, že se navzájem znají. Po uzavření 

takového přátelství se zobrazuje obsah, který uživatelé produkují v přehledu zpráv, 

který je zde nazýván jako „zeď“. Zeď je zde chápána jako místo, kde se zobrazuje 

přehled všech zpráv přátel či oblíbených stránek. Profily jsou většinou uzavřené 

a slouží ke komunikaci mezi přáteli. Profily mají rozsáhlé možnosti nastavení 

vlastního soukromí a sdílení informací se skupinami osob z řad svých přátel. Jak 

přibývá na síti Facebook množství osobních profilů, tak jeho tvůrci mění a rozšiřují 

nastavení soukromí. Profil nelze využívat s cílem propagace komerčního či 

neziskového subjektu, protože je to v rozporu s podmínkami užívání (Statement of 

Rights and Responsibilities)29. Při porušení daných podmínek užívání může být 

profil správci sítě Facebook bez náhrady smazán. Dalším omezením je také horní 

limit počtu přátel. Po dosažení 5 000 přátel Facebook zablokuje přidávání dalších30. 

Není vhodné, aby se knihovny na síti Facebook propagovaly skrze profil, protože 

tento způsob pro to není přizpůsoben. 

Další z možných prezentací je skupina. Skupina je určena  profesionálním 

zájmům, či koníčkům, umožňuje sdružování lidí se stejnými zájmy. Její novinky se 

zobrazují pouze v samotné skupině, má rozšířené možnosti diskuze a členství, dá se 

uzavřít pouze na pozvánku. Skupinu lze vytvořit až z osobního profilu a primárně 

slouží ke komunikaci mezi lidmi stejných zájmů či názorů. Skupina může být 

otevřená, uzavřená nebo tajná a má veřejného správce, který vystupuje pod svým 

jménem, nikoli pod jménem skupiny. Obsah, který produkují členové skupin, není 

automaticky zobrazován na Zdi ostatních uživatelů, a proto je skupinu nutné aktivně 

navštěvovat, pokud má uživatel zájem o její aktuální dění. Na rozdíl od profilu 

a stránky není možné do skupiny přidávat aplikace nebo jim dokonce zvolit 

zapamatovatelnou doménu. Mezi výhody patří posílání hromadných zpráv všem 

členům skupiny. Pro běžnou propagaci knihovny na síti Facebook není ovšem ani 

skupina ideální volbou. Dříve bylo možné se setkat s využitím skupiny pro knihovny 

častěji (týkalo se to např. i Národní knihovny v Praze), v současné době používá 

aktivně skupinu pro svoji prezentaci např. už jen Středočeská vědecká knihovna 

v Kladně. Tato skupina se bude muset brzy transformovat do stránky. Už nyní je 

v jejím záhlaví upozornění: „U této skupiny je naplánována archivace. V průběhu 

několika následujících měsíců bude Facebook archivovat všechny skupiny vytvořené 

                                                 
29 Statement of Rights and Responsibilities, In Facebook. 
30 ARRINGTON, Michael, Facebook To Lift 5,000 Friends Limit. 
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ve starém formátu skupin. Při archivaci budou všechny příspěvky na zdi, fotografie 

a diskusní vlákna skupiny převedeny na nový formát skupin, ale členy skupiny bude 

třeba znovu přidat31.“ 

K propagaci všech komerčních i neziskových subjektů jsou určeny především 

stránky. Stránka je určena oficiálním stránkám firem, produktů, značek, umělců, 

slavných a veřejných osobností aj. Založit jí může zodpovědná osoba, která má 

oprávnění od dotyčné firmy, osobnosti atd. Novinky na  stránce jsou zobrazovány na 

Zdi všech jejich fanoušků (příznivců), pokud si tuto možnost nezakázali. Stránky 

jsou veřejné, lze na ně přidávat různé aplikace. Správci stránky mohou být veřejní 

nebo utajení a mohou vystupovat pod vlastním jménem nebo pod jménem stránky 

a mají přístup k podrobným statistikám stránky i příznivců. Stránka má také rozsáhlé 

možnosti reklamy a její příspěvky se zobrazují na Zdi jejích příznivců, pokud si to 

uživatelé sami neomezí. Stránky také nabízí kód pro vložení okna s novinkami 

stránky, tzv. „like box“, na jakoukoliv webovou stránku. Např. na webu knihovny se 

může zobrazovat buď zmiňovaný „like box“ nebo např. vizitka stránky (ale ta už se 

moc nepoužívá, k vidění je málokdy). Výhodou „like box“ je, že se uživatel může 

stát příznivcem stránky odkudkoliv, kde je „like box“ vystaven, aniž by stránku 

musel navštívit. Stránky se dělí na oficiální a komunitní. Pro založení oficiální 

stránky musí mít uživatel pověření subjektu, kterému stránku zakládá, a po dosažení 

určitého množství fanoušků obdrží výzvu, aby toto své pověření potvrdil. Lze také 

zvolit lehce zapamatovatelnou URL adresu pro danou knihovnu32. Komunitní 

stránku může založit kdokoliv bez nutnosti pověření, je to neoficiální stránka názorů, 

příčin. Po získání 1000 fanoušků přejde správcovství pod Facebook komunity. 

Chová se jako oficiální stránka, novinky však nejsou zobrazovány členům na jejich 

Zdi. Vývojáři ji založili kvůli dřívějším potížím se stránkami, kam se sympatizující 

uživatel přihlásil, ale zanedlouho se stal terčem nevyžádané propagace, tzv. spamu33. 

Na komunitních stránkách se pak setkávají uživatelé, kteří např. sympatizují s danou 

značkou nebo produktem.  

Na síti Facebook nejsou pouze oficiální stránky tvořené danými médii, 

institucemi, celebritami apod., ale existuje i obrovské množství založených stránek, 

které vlastně slouží pouze pro sdružování dalších fanoušků. Stránky jsou pro 

                                                 
31 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, In Facebook. 
32 BIERNÁTOVÁ, Olga. Využití Facebooku pro marketing knihoven. 
33 Facemag.cz: magazín o Facebooku, Novinka na Facebooku: Community Page. 
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propagaci knihoven nejvhodnější, neboť jsou tomuto účelu přímo uzpůsobené. Je 

vhodné řídit se doporučením sítě Facebook, který se sám o sobě velmi rychle mění 

a rozvíjí. Pokud inovační cyklus sítě Facebook počítá s tím, že stránka je určena 

k propagaci komerčních i neziskových subjektů, bude pravděpodobně posilovat její 

možnosti a komunikační nástroje v souladu s jejím určením. 

2.4 Uživatelé sítě Facebook v České republice 

V České republice je Facebook momentálně nejvyužívanější sociální sítí. 

Předčil českou síť Lidé.cz, na kterém má v současné době profil méně lidí než na 

úspěšnějším Facebooku. V současné době je na síti Facebook 3 430 900 lidí, kteří 

bydlí v České republice (nebo to o sobě tvrdí ve svém profilu). Přímo na síti 

Facebook nabízí tato síť počty uživatelů při zadávání reklamy pro stránky. Facebook 

o sobě dává k dispozici poměrně podrobná demografická data, která ovšem vychází 

pouze z údajů, které o sobě vyplní uživatelé. Nastavením věku 13+ zjistíme, že 

v České republice má osobní profil tedy již výše uvedených 3 430 900 uživatelů, 

věkovým omezením na 18-34 let dojdeme k číslu 2 273 120 uživatelů (data 

k 28. 11. 2011). Opět je však nutné brát v úvahu fakt, že ne všechny profily jsou 

aktivní, také existuje mnoho komerčních profilů a dokonce profilů domácích 

mazlíčků či plyšových zvířat, které jim vytvářejí jejich majitelé. Adam Zbiejczuk ve 

svém příspěvku34 poukázal na skutečnost, že jednoduchým porovnáním dat, které 

poskytuje Facebook a veřejně dostupnými daty Českého statistického úřadu (dále 

ČSÚ) zjistíme, že i při 100 % účasti všech osob ve věku 18 let by počet uživatelů 

neměl přesáhnout 125 tisíc, ale Facebook uvádí 140 tisíc uživatelů. Uváděná čísla 

tedy se skutečností zcela nekorespondují, ale přesto je z nich jasné, že Facebook je 

místem, kde je možné oslovit největší množství českých uživatelů online. A toho 

v současné době hojně využívají také knihovny35. 

Používání sociálních sítí a jejich rozšíření mezi lidmi nahrávají i statistiky. 

Podle šetření v České republice z 2. čtvrtletí 2010 vyplývá36, že 59,3 % populace 

v ČR jsou domácnosti vybavené osobním počítačem a zároveň 56 % má internetové 

připojení (v roce 2007 to bylo jen 32 %. Pro zajímavost lze vyjmenovat aktivity, ke 

kterým jednotlivci (16+) používají internet: vyhledávání informací za účelem 

                                                 
34 ZBIEJCZUK, Adam, Facebook: jednodušší, než se zdá. 
35 DOČEKAL, Daniel. Komentář: Facebook má 2 miliony českých uživatelů. 
36 Český statistický úřad, Odbor statistik rozvoje společnosti, Využívání informačních a 
komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2010. 
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vzdělávání 19,1 %, vyhledávání informací o zbožích a službách 49,8 %. Dle zdrojů 

ČSÚ mělo v České republice k prosinci 2010 bezmála 3 miliony lidí, což je 

28 % populace ČR, vytvořený profil na síti Facebook (viz obr. 4). Mírně převažují 

ženy nad muži; svůj profil na síti Facebook vlastnilo v prosinci cca 1,51 milionu žen 

(51 % z celkového počtu uživatelů) oproti cca 1,45 milionu mužů (49 %). Pokud 

vztáhneme počet uživatelů sítě Facebook na internetovou populaci ČR (tj. na tu, 

která využívá internet), vychází nám podíl za prosinec 2010 téměř na 50 %, 

tj. přibližně každý druhý uživatel internetu měl současně také založený profil na 

sociální síti Facebook. Na celkovém počtu uživatelů sítě Facebook v ČR v prosinci 

2010 tvořili nejvyšší podíl jedinci ve věku 18-34 let, a to 63 %. Následují uživatelé 

ve věku do 17 let podílem 23 % a uživatelé ve věku 35-54 let podílem 12 %. Podíl 

pouhá 2 % zaujali uživatelé ve věku nad 55 let (viz obr. 5). Zatímco podíl za mladší 

věkové skupiny od července 2010 narostl, podíl za starší věkové skupiny naopak 

poklesl37. 

 
Obr. 4: Uživatelé Facebooku v České republice; 2010, celkem a podle pohlaví (v tis.) 

Zdroj: ČSÚ, Český statistický úřad, 1. Uživatelé Facebooku v České republice. 
 

 
Obr. 5: Uživatelé Facebooku v České republice; 2010, věková struktura 

Zdroj: ČSÚ, Český statistický úřad, 1. Uživatelé Facebooku v České republice. 

                                                 
37 Český statistický úřad, 1. Uživatelé Facebooku v České republice.  
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3 ČESKÉ KNIHOVNY A FACEBOOK 

Z posledních zveřejněných statistik víme, že v roce 2010 bylo v České 

republice vedeno 5415 veřejných knihoven, které měly dohromady úctyhodný počet 

čtenářů – 1 430 929. Dále 92 specializovaných odborných knihoven registruje 

66 057 čtenářů. V roce 2010 využili online služeb knihoven 21 979 211 uživatelů38. 

Knihovny, jako instituce, disponují celou řadou funkcí. Jednou 

z nejdůležitějších je služba čtenářům. Měly by znát potřeby svých čtenářů, pomáhat 

jim, komunikovat s nimi a vytvářet pro ně příjemné prostředí, kam se budou rádi 

vracet. Aby byly se svými čtenáři v kontaktu, zejména pro mladší věkové skupiny 

(přibližně do 35 let) jim k tomu mohou pomoci stále se rozšiřující sociální sítě. Ze 

všech dostupných novodobých sociálních medií je nejvyužívanější Facebook, 

především díky svému příjemnému a jednoduchému uživatelskému prostředí. Není 

proto udivující, že právě jej používají české knihovny ze všech sociálních sítí 

nejvíce. Umožňuje jim navazovat užší vztahy s uživateli, než bylo donedávna pouhé 

prohlížení webových stránek, používání telefonu, e-mailu nebo nástěnky v knihovně 

používané ke komunikaci. Knihovny používají Facebook, protože si uvědomují, že 

se zde nachází jejich uživatelé a že zde působí komunity, které je možné snadno 

oslovit. Taky už přišly na to, že komunikace i propagace je na síti Facebook levná 

a umožňuje jim navazovat užší vztahy s uživateli. Největší šancí, kterou Facebook 

knihovnám nabízí, je možnost oslovit mladou generaci uživatelů a vychovávat si ji 

do budoucna. 

3.1 Stránky českých knihoven v prostředí této sociální sítě 

České knihovny se brzy po nástupu sociální sítě Facebook pro širokou 

veřejnost zorientovaly v prostředí této sociální sítě. Poznaly, že díky svým službám, 

kdy kombinuje diskusní servery, online fotogalerie, webové blogy, úložiště pro 

soubory a navíc přidává možnost komunikovat s ostatními, odkazovat a hodnotit 

obsah webu, je vhodným nástrojem pro prezentování se velkému počtu potenciálních 

uživatelů. Pomocí sítě Facebook lze knihovnu jednoduchým způsobem levně 

propagovat a zároveň Facebook poskytuje možnost užších vztahů s veřejností než 

                                                 
38  Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2010 : III. Knihovny a vydavatelská činnost. 
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dosud pomocí webových stránek. V současné době využívá tuto službu asi 

240 knihoven z celkového počtu 6 430 knihoven v ČR39. 

Knihovny by před založením vlastní stránky měly prozkoumat okolí, do 

kterého chtějí vstupovat. Poznat jak pracují ostatní knihovny, jací jsou uživatelé 

a jaké cílové skupiny jim může Facebook nabídnout. Dalším krokem by měla být 

analýza vlastních možností, stanovení cílů, priorit a také časový horizont. Vhodné je 

vymyslet i vhodný název, např. pokud se kvůli délce nehodí celý název knihovny 

apod. Důležitým bodem je i stanovení personální odpovědnosti. 

V současnosti tedy funguje na síti Facebook jen malé procento ze všech 

existujících českých knihoven, oproti zahraničí, kde stránky knihoven jsou 

navštěvovanější a úspěšnější. Podle mého názoru je vhodné, aby knihovny své 

stránky na sociální síti Facebook měly, neboť tím udržují krok se svými uživateli. 

Nevýhodu je možné vidět v jejich propagaci, neboť veliká spousta uživatelů 

sociálních sítí o jejich stránkách vůbec neví. Je zde však velká rezerva, protože na 

síti Facebook jsou především uživatelé z požadované cílové skupiny pro knihovny. 

Jen je třeba vědět, jak je zaujmout, protože lidé z cílové skupiny 18-35 let mají jiné 

zájmy. Je proto nutné je oslovit a přesvědčit k návštěvě knihovny. 

Většina uživatelů má profil na síti Facebook kvůli komunikaci s přáteli, 

zábavě, touze vyjadřovat veřejně své myšlenky v komunitě svých přátel a známých, 

nebo také proto, že je to „in“ a že tam jsou všichni. Facebook je stále rostoucí 

fenomén, píší se o něm články, blogy i natáčejí reportáže a hlavně se o něm a o tom, 

co se „tam“ děje, neustále mluví. Facebook se stává součástí života jeho uživatelů 

a největší výhodou je pro běžného uživatele možnost komunikovat se svými přáteli 

bez ohledu na reálnou vzdálenost. Facebook podle podmínek užívání40 vlastní 

veškerá uživatelova data, na druhou stranu je zcela na uživateli, kolik informací 

o sobě tomuto systému poskytne. Podle mého názoru není ani tak hrozbou, jako spíše 

šancí, a to zejména pro neziskové organizace a samozřejmě i knihovny. 

Vzhledem k tomu, že dostupná data uvádějí, že největší skupinou, která 

používá sociální sítě, jsou uživatelé ve věku 18-35 let (na druhém místě pak osoby 

mezi 13-18 lety), přímo se nabízí, aby knihovny chtějící oslovit zejména tyto cílové 

skupiny měly své působiště i na síti Facebook. Lidé této věkové kategorie nemusí 

reagovat na články v novinách či plakáty vylepené na často navštěvovaných místech, 

                                                 
39 STAŇKOVÁ, Michaela, Knihovníci, knihovny a Facebook … aneb sociální sítě jsou tu pro nás! 
40 viz pozn. 29. 
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ale upomínka z prostředí sítě Facebook jim může být bližší. Příslušnost 

k fanouškovským propagačním stránkám je součástí existence na síti Facebook. 

Několik milionů uživatelů se denně stává fanoušky nějaké stránky, tedy „fan page“, 

která se pak prezentuje svými příspěvky na Zeď svých příznivců. 

Petr Škyřík ve svém kvantitativním výzkumu „Analýza využívání sociálních 

sítí“ zjistil, že pracovníci knihovny věnující se propagaci knihovny na sociálních 

sítích to dělají dobrovolně, ve svém volném čase a nemají tuto činnost v náplni 

práce. Působení na sociálních sítích hodnotí kladně, jednak kvůli rostoucím počtům 

příznivců, pozitivním reakcím příznivců i vyšší frekvenci aktualizace. Klade důraz 

na sociální kapitál, který je mobilní a právě ve vysokoškolských knihovnách 

proměnlivý každých 3-5 let podle přílivu a odlivu studentů. Knihovna by s nimi měla 

podle jeho slov pracovat, vytvářet a udržovat vazby a jako značku navrhuje 

knihovnám heslo „informovat, kultivovat, stmelovat“41. 

Některé vysokoškolské knihovny ale přesto svoje profilové stránky na síti 

Facebook ani jiných sociálních sítí nemají, ani v dohledné době neplánují. Mezi 

takové patří např. Knihovna Vysoká škola ekonomická, České zemědělská univerzita 

či pražská Akademie múzických umění. 

3.1.1 Vytváření stránek pro knihovnu na sociální síti Facebook 

Tematická struktura vzorového profilu, tak jak ji ve své prezentaci popsala 

Lucie Koníčková, by měla zahrnovat následující: 

a) informace o knihách, informace o knižní kultuře 

b) akce, události – pořádané knihovnou či městem, soutěže 

c) zábava – videa, odkazy na zajímavé stránky, komiksy, vědomostní 

kvízy apod.42 

Pro vytváření stránek pro knihovnu je nutné mít pouze počítač s připojením 

k internetu. Na úvodní stránce www.facebook.com lze v současnosti vytvořit buď 

profil pro jednotlivce anebo z nabídky „vytvořit stránku“ vybrat z předvolené 

nabídky. Ta se dále dělí na 1) místní podnik nebo prostranství, 2) společnost, 

organizace nebo instituce, 3) značka nebo produkt, 4) umělec, skupina nebo veřejně 

známá osoba, 4) zábava a 5) příčina nebo společenství. Po kliknutí na jednu z těchto 

možných voleb je možné vybrat z dalších přednastavených kategorií. Podkategorie 

                                                 
41 viz pozn. 28. 
42 KONÍČKOVÁ, Lucie, Prezentace k DP „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního 
profilu se zaměřením na děti a mládež“. 
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Knihovna spadá pod volbu 1) místní podnik nebo prostranství. Zde je vhodné vyplnit 

základní kolonky, jako je adresa, město, stát či telefon a po souhlasu s dokumentem 

Podmínky užívání Facebook Stránek43 přistoupit k registraci. 

Poté co stránka knihovny získá alespoň 25 příznivců, je možné a vhodné, aby 

si nastavila vlastní krátké, nejlépe i zapamatovatelné URL. Toto nastavení je možné 

na adrese: http://www.facebook.com/username/ anebo přímo v nastavení stránky 

(viz příloha č. 1). Nemusí to být celý název knihovny, ale např. její zkratka. 

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci je k nalezení na webové adrese: 

http://www.facebook.com/knihovnaUP44, Městská knihovna v Praze byla rychlá 

a zabrala si pro svoji stránku jednoduchou a zapamatovatelnou adresu: 

http://www.facebook.com/knihovna45. 

Podle funkce stránky, která bude prezentovat danou knihovnu na síti 

Facebook, lze rozdělit 3 základní kategorie, které sepsala Olga Biernátová pro článek 

do časopisu Inflow46. Tyto kategorie, ale jak už to tak bývá, se mohou navzájem 

prolínat. První z nich je informační stránka vhodná především pro univerzitní 

knihovny. Má své uživatele více méně jisté, ale potřebuje jim předávat zajímavou 

formou důležité informace, jako jsou např. novinky, návody jak s knihovnou a jejími 

službami zacházet. Druhou kategorií je propagační stránka knihovny, má za cíl 

propagovat služby knihovny, akce pořádané knihovnou, novinky ve fondu. Tato 

kategorie je přínosná pro veřejné knihovny, jejímž cílem je přilákat do knihovny 

nové uživatele. Poslední, tedy třetí, kategorií je tzv. diskusní stránka, kde mohou 

uživatelé uvažovat nad různými tématy, rozebírat zajímavé novinky, komentovat. Je 

to specifická kategorie, která asi v tomto podání není pro stránku knihovny na síti 

Facebook zcela vhodná. Pro příklad diskusní stránky z knihovnického prostředí lze 

uvést např. facebookový profil časopisu Čtesyrád: čtenářův sympatický rádce47, 

bývalý televizní pořad Kniha mého srdce48 a zařadit by se dala i stránka 

o biblioterapii na webu – Bibliohelp49. 

Pokud si prohlédneme některé ze stránek knihoven na síti Facebook 

nalezneme různé sekce, které jednotlivé knihovny nabízí. Základní sekce, které 

                                                 
43 Facebook Pages Terms, In Facebook. 
44 Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, In Facebook. 
45 Městská knihovna v Praze, In Facebook. 
46 BIERNÁTOVÁ Olga, Propagace knihoven na Facebooku. 
47 Čtesyrád: čtenářův sympatický rádce, In Facebook. 
48 Kniha mého srdce, In Facebook. 
49 Bibliohelp, In Facebook. 



 

- 33 - 

stránky obsahují Zeď a Informace, další už jsou proměnlivé. Lze využívat např. 

Fotky, Události, Odkazy, Diskuze, Videa, YouTube nebo Vimeo, Poznámky, Poll 

(ankety), Kalendář, Lidé / Zaměstnanci / Knihovníci, Pobočky, Hodnocení, Aktivita 

přátel (kde je možné sledovat, které položky sdílíte s knihovnou vy nebo vaši 

přátelé) a spoustu dalších – záleží na rozmanitosti lidí, kteří se o stránku starají a jak 

volitelné sekce pojmenují. 

3.1.2 Propojení webu knihovny s její stránkou na síti Facebook 

Mezi webovou stránkou knihovny a jejími profily na sociálních sítích by měl 

být rozdíl. Základním rozdílem je, že webovou stránku může zobrazit kdokoli 

z prostředí internetu, neboť je veřejná. Proti tomu k profilu knihovny na sociální síti, 

ať už na síti Facebook nebo jiné, je přístup zpravidla jen pro uživatele registrované 

v dané sociální síti. Kvůli tomu by měl být i rozdíl v pohledu na tyto dvě odlišné 

prezentace jedné knihovny. Webová stránka je statická a měla by obsahovat základní 

informace o knihovně, které se tak často nemění. Důležitými body jsou: název, 

zařazení, struktura, popř. historie, důležité kontakty, otevírací doba, důležitý je odkaz 

na katalog knihovny, přístup do konta čtenáře, ceník a poplatky v knihovně atd. Na 

webové stránce knihovny v posledních letech přibývá přímý odkaz na stránku sítě 

Facebook. Proti tomu profil na sociální sítí by měl mít dynamickou strukturu. 

Samozřejmě by v části informace měl obsahovat důležité body k jeho identifikaci: 

oficiální název, lokalitu, otevírací dobu, obecné informace, základní kontakty 

a odkaz na oficiální webové stránky. 

Knihovna je všeobecně vnímána jako oficiální instituce, naproti tomu 

Facebook odráží spíše prostředí neformální. Pokud tedy knihovna má stránku v této 

síti, je vhodnější, když ze své formálnosti trochu upustí. Např. oproti oficiálním 

aktualitám, které publikuje na svých webových stránkách, může tady podat stejnou 

informaci, ale jiným tónem. Pokud se správci / přispěvatelé stránky knihovny dokáží 

zamyslet nad tím, co jejich čtenáře či uživatele zajímá, o čem by byli rádi 

informování, jsou vstřícní novým výzvám a nápadům a umí uživatele zaujmout, 

určitě to jejich uživatelé ocení. 

Z webu knihovny lze přenášet novinky na stránku sítě Facebook (ať už ručně 

ve statusech nebo pomocí RSS aplikace). Dále lze knihovnám doporučit i využívání 

tzv. „like box“50, který zobrazuje na webu aktivitu z facebookové stránky knihovny, 

                                                 
50 Like Box - Facebook Developers, In Facebook developers. 
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a tlačítka „to se mi líbí“51, které je relativně novou možností jak přilákat uživatele 

sítě Facebook na web nebo do katalogu knihovny. Tlačítko „to se mi líbí“ lze 

jednoduše přiřadit k článkům na webu a záznamům v katalogu. Jeho výhoda spočívá 

v tom, že pokud klikne uživatel přihlášený na Facebook na tlačítko, objeví se zpráva 

o tomto kliku na jeho Zdi spolu s odkazem na webovou stránku, kde se tlačítko 

nachází. Obdobnou funkci plní i starší funkce „Sdílet “. Použití tlačítka „to se mi 

líbí“ je pro uživatele výrazně jednodušší, rychlejší a oblíbenější, což potvrzuje jeho 

rychlé rozšíření. 

3.1.3 Propagace stránky knihovny 

A jak lze vlastně získávat příznivce pro stránku knihovny? Jedna z možností 

je právě a přímo na síti Facebook, kde se zpráva o „fan page“ knihovny šíří mezi 

uživateli. Tím, že se rozhodne stát příznivcem/fanouškem jeden uživatel, je tato 

zpráva viditelná na jeho Zdi a mohou ji vidět všichni jeho přátelé. Také když 

uživatelé knihovnu hodnotí a komentují, mohou tuto aktivitu vidět i jejich přátelé. 

Stávající příznivci také mohou posílat odkaz na stránku sdílet na své Zdi a tím ji 

doporučit, nebo posílat svým přátelům pozvánky na události knihovny. Další 

možností je odkaz na webových stránkách knihovny, letáčky v knihovně apod. Olga 

Biernátová, která se zabývá využití sociálních sítí v knihovnách, doporučuje oslovit 

známé a zaměstnance, rozeslat e-maily, dát zmínku do brožur knihovny, na plakáty, 

na cedulky v knihovně nebo dát odkaz např. do automatického podpisu v e-mailu52. 

Po samotném založení stránky je propagace jednou z nejdůležitějších věcí, které je 

třeba se věnovat a nezanedbávat ji. 

Knihovny na své webové stránky často přidávají ikonu sítě Facebook 

s prolinkovaným odkazem, např. se slovy „Najdete nás také na facebooku“. Jsou zde 

stále častěji k vidění i sociální pluginy53. Vizitky, tlačítka, tzv. „like box“, díky 

kterým uživatelé mohou přejít na stránku knihovny na síti Facebook a nebo pomocí 

zmíněného „like box“ se rovnou z webové stránky stát jejím příznivcem. Pro „like 

box“ existuje několik možností nastavení, různé možnosti vidíte na následujícím 

obr. 6. Základní možností je využití pouhého „like box“ s názvem stránky a tlačítkem 

„to se mi líbí“. Dále je možné zobrazit titulek „Najdete nás na Facebooku“, „stream“ 

                                                 
51 Like Button - Facebook Developers, In Facebook developers. 
52 BIERNÁTOVÁ, Olga, Sociální sítě a jejich využití - i v knihovnách. 
53 Social Plugins, In Facebook developers. 
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(z angličtiny proud) neboli poslední příspěvky publikované stránkou či zobrazení 

profilových fotografií se jmény uživatelů, kteří jsou již příznivci stránky. 

 
Obr. 6: Možnosti propagace stránky na síti Facebook 

V horní části 4 příklady prolinkování na stránku knihovny, v pravém horním rohu základní „like box“ 

MK Polička – je možné rovnou se přidat mezi příznivce, další 4 příklady - MK Valašské Meziříčí – 

rozšířený „like box“ s proudem posledních příspěvků a profilovými fotografiemi příznivců, MK 

v Praze – rozšířený „like box“ o příznivce, UK Pardubice – „like box“ s posledními příspěvky a ICUK 

Mendelovy univerzity v Brně – vizitka 

 

Úspěšnost stránky lze měřit podle počtu jejich příznivců v porovnání 

s velikostí knihovny jako takové, ale není to úplně vhodný ukazatel. Další z možností 

je sledovat, jak to na takové stránce knihovny „žije“, jak je stránka vedena, jak často 

je aktualizována, zda příspěvky jsou pro uživatele vhodné a bohaté na informace, zda 

dochází k interakci ze strany příznivců a zda je zpětná vazba pozitivní nebo spíše 
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negativní. Důležité je také, jaký má takováto propagace reálný dopad na chod 

knihovny či její návštěvnost. Z tohoto důvodu nestačí pouze vytvořit knihovně 

stránku. To by stačilo, aby měla své webové stránky, které dokládají její existenci 

a důležité informace pro její chod či odkaz na katalog knihovny. Stránka na síti 

Facebook by měla být aktuální a aktualizovaná. Aby měla její existence mezi 

uživateli nějakou odezvu a vliv, je třeba vybudovat její image a pružně reagovat na 

potřeby svých uživatelů. 

Úspěšnost knihovny na síti Facebook chce tedy pravidelné budování stránky, 

věnovat se jí, psát takové příspěvky, které vybízejí uživatele ke komentování, zájmu, 

snažit se uživatelům naslouchat a odpovídat na jejich možné dotazy. Důležité mezi 

cílovou skupinou, tedy mladými lidmi, je i jistá originalita, vtipnost, mít vlastní styl 

a od toho se neodklánět. Prvním krokem je zvolit si výraznou profilovou fotografii 

(myšleno i obrázek), prostě dobře zapamatovatelné „logo“ knihovny, které bude 

knihovnu na síti Facebook reprezentovat na první pohled. Příspěvky by měly být 

určitě aktuální, je nutné se vyhnout pouze opisování informací z webových stránek 

knihovny. Někteří uživatelé si toho mohou všimnout, a také většinou všimnou, 

a nebudí to u nich zájem stránku sledovat. Je vhodné volit i zábavné příspěvky, ale 

vždy se držet témat, která jsou knihovně blízké a dotýkají se jejích služeb a poslání. 

K pouhým psaným slovům je možné dodávat fotografie i jiné formy jako jsou 

komiksy, animace apod. Stránku knihovny lze obohatit o přídavné aplikace, např. 

zajímavá videa je možné vybírat z YouTube nebo Vimeo, propojit lze také s webovou 

stránkou pro prezentace Slideshare54. Nejdůležitějšími příspěvky by měla být 

nabídka novinek z fondu knihovny, akce či besedy, které knihovna či spřízněná 

instituce pořádá, dále informace o zajímavých projektech. Je důležité snažit se zvolit 

zlatou střední cestu formy a častosti příspěvku, uživatele nenudit ale ani nezahlcovat 

informacemi55. 

Pro stránky a události zprostředkovává Facebook reklamu prostřednictvím 

inzerátů. Uživatelé, kteří reklamu zobrazí, se mohou stát příznivci stránky nebo 

potvrdit účast na avizované události. Pro inzerenty je reklama levná a výhodou je 

také, že mohou zacílit na určitou skupinu uživatelů (vše je samozřejmě závislé na 

počtu informací, které o sobě uživatelé uvádějí ve svých osobních profilech). Lze 

omezit lokalitu, věk, pohlaví, zájmy, vzdělání a okruh uživatele – např. je či není 

                                                 
54 BIERNÁTOVÁ, Olga, Využití Facebooku pro marketing knihoven. 
55 BIERNÁTOVÁ, Olga, TÉMA: Facebook - další příležitost pro knihovny? 
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fanouškem dané stránky, která reklamu vytváří. Inzerent si může zvolit, zda chce 

platit za zobrazení (zkratka CPM) nebo za kliknutí (CPC)56. Cenu si zadavatel určí 

sám. Po zadání reklamy je možné prohlížet statistiky zobrazení a kliknutí. Reklamu 

lze kdykoliv pozastavit, či vymazat.  

3.1.4 Komunikace knihoven s uživateli v sociální síti Facebook 

Oproti profilům jednotlivců, kteří mají na sociální síti možnost svůj profil 

a své soukromí chránit (valná většina toho využívá) a jejich profily nejsou veřejně 

vyhledatelné (dle osobního nastavení je nejčastěji vyhledatelné pouze jméno 

s profilovou fotografií). Stránky knihoven a jiných subjektů jsou zobrazitelné i bez 

přihlášení. V režimu prohlížení – pokud známe jejich URL adresu nebo se např. 

proklikneme z webových stránek knihovny na sociální síť – je možné si stránku 

prohlédnout, ale není možné odkazy komentovat, ohodnotit pomocí tlačítka „to se mi 

líbí“. Facebook v tomto případě nabízí v pravé části možnost registrace anebo 

přihlášení (viz příloha č. 2).  

Komunikace knihovna versus její uživatelé probíhá na sociální síti Facebook 

na tzv. Zdi – správce či správci knihovní stránky mohou přidávat příspěvky ve formě 

krátkých sdělení = písemných statusů, fotografií, odkazů na zajímavé události, videa, 

prezentace a různé kombinace. Např. odkaz na video je vhodné doplnit vlastním 

popisem apod. Uživatelům, kteří mají stránku knihovny přidanou na svých osobních 

profilech v oblíbených stránkách, se zobrazují tyto příspěvky automaticky na jejich 

Zeď, což je neustálý proud informací. Uživatelé si sdělení mohou pouze přečíst nebo 

na něj reagovat (tzv. označit tlačítkem „to se mi líbí“ nebo příspěvek komentovat). 

Pokud se takto k příspěvku vyjádří, budou automaticky upozorněni, vždy když bude 

příspěvek komentován někým jiným, aby se mohli dát podílet na konverzaci.  

V souvislosti s problematikou šíření informací na internetu je vhodné se 

zmínit o tzv. virálním šíření. „Pojem virální šíření označuje, že informace se po síti 

šíří od jednoho uživatele k druhému. Za standardních okolností ovšem platí, že se 

informace šíří pouze mezi uživateli, kteří jsou vzájemně označeni jako přátelé. To 

znamená, že v prostředí sociálních sítí, a Facebooku zejména, záleží při šíření 

jakýchkoliv informací především na tom, kolik virtuálních přátel mají ti, kteří 

informace distribuují.“57 

                                                 
56 CPM=cost per mile – požadovaná cena za 1 000 zobrazení, CPC=cost per click – požadovaná cena 

za 1 kliknutí 
57 viz pozn. 4, s. 17. 
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3.2 Knihovníci a Facebook 

Sociální sítě mohou být prospěšné nejenom knihovnám k založení jejich 

oficiální stránky, ale své uplatnění zde mohou najít i jejich odborní pracovníci, 

knihovníci.  Mohou být vhodné z osobního i profesního hlediska. Tím, že si založí 

osobní profil a budou v kontaktu s dalšími knihovníky. Používání sociální sítě pro 

osobní účely navíc pomůže knihovníkům zorientovat se a může být prospěšné při 

správě knihovní stránky na sociální síti. 

Facebook vzhledem ke své rozšířenosti momentálně představuje asi 

nejvhodnější místo pro virtuální sdružování knihovníků v České republice. Na síti 

Facebook mají profily odhadem tisíce uživatelů pracujících v knihovnách 

a studujících knihovnictví. V rámci české části sociální sítě Facebook lze najít stále 

více událostí pro knihovnické akce typu konferencí (např. knihovnický festival KISK 

FEST58) nebo zájmové skupiny a stránky sdružující knihovníky. Podobných skupin 

v angličtině lze na síti Facebook ovšem najít mnohem větší množství, což může být 

pro české knihovnictví výzvou ke změně.  V současné době fungují na síti Facebook 

např. stránky: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)59, 

spoustu knihovníků působí v knihovnických časopisech Čtenář,60 Inflow61, 

v marketingové skupině pro knihovny Guerilla readers62, PARTSIP – partnerská síť 

informačních profesionálů63 apod. 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) na své 

stránce dobrovolně sdružuje profese knihovníky a informační pracovníky, sdílí 

zajímavé iniciativy českých knihoven, zmiňuje články o nově vydaných českých 

knihách, často upozorňuje na akce Národní knihovny.  

Stránky časopisu Čtenář na síti Facebook nejsou nikterak aktivní, pro své 

příznivce zhruba 2xměsíčně přispívají na Zdi – příspěvky se omezují na informaci 

o tom, že vyšlo nové číslo, ke kterému přidají náhled titulní stránky a upozorňují na 

elektronickou verzi pro předplatitele. Jinou funkci bohužel stránka zatím nemá. 

Guerilla readers  - hlavním heslem projektu je „Marketing jinak. Marketing 

                                                 
58 KISK FEST: 1. knihovnický festival, In Facebook. 
59 Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, In Facebook. 
60 Čtenář: měsíčník pro knihovny, In Facebook. 
61 Inflow.cz, In Facebook. 
62 Guerrilla Readers, In Facebook. 
63 PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů), In Facebook. 
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i jinde.“ Tento projekt vznikl v roce 2008 s cílem zapojit tzv. guerrilla marketing64 

do praxe veřejných knihoven a jeho členové považují své snahy za úspěšné. Mezi 

jejich veřejně nejznámějších a nejúspěšnějších akcí je výroba čtenářských placek 

s nápisy např. MDT: mladá, drzá, talentovaná; Library girl; I love books aj. Další 

jejich aktivitou je, že podobně jako Knihovna Univerzity Tomáše Bati vytvořili ve 

spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a studenty Kabinetu informačních studií 

a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně (dále KISK FF MU) kalendář, který 

nazvali „Knihovna je sexy“.  

Partnerská síť informačních profesionálů PARTSIP je projektem sdružujícím 

knihovníky, informační pracovníky a odborníky z akademické sféry i praxe65. Na své 

stránce na síti Facebook často upozorňuje na plánované semináře, konference pro 

informační profesionály. Těm, které PARTSIP sám pořádána, vytváří tzv. události, 

které pomáhají šířit a sdílet důležité informace o plánované akci. Také na své stránce 

odkazuje na zajímavé zahraniční články a výzkumy.  

Problematikou sociálních sítí a jejich využití pro knihovnu, ať již z hlediska 

propagace, marketingu či zcela obecně se zabývají především lidé z prostředí 

Masarykovy univerzity, především z KISK FF MU. Není proto překvapením, že 

i většina přednášek či akcí se koná v jejich regionu, vedou informační časopis Inflow, 

hlavní tým projektu PARTSIP tvoří také lidé z KISK FF MU. V září 2011 proběhl 

v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity seminář „Sociální sítě 

v knihovnách: ano či ne?“, který obsahoval několik zajímavých a přínosných 

přednášek na aktuální rozšíření nových služeb internetu. Tomáš Bouda uvedl, že 

používání sociálních sítí nám pomáhá rychle sdílet informace, sledovat aktuální 

novinky, ale na druhou stranu nás obírá o čas. Např. Facebook je akciová firma, 

jejímž cílem je produkovat peníze a z toho důvodu může v budoucnu sdílet 

informace, které jí uživatelé o sobě poskytují. Jedním z poslání knihovny v dnešní 

době by tedy mělo být také informování uživatelů na nebezpečí užívání těchto 

aplikací, neboť mnoho lidí netuší, které informace je nutné považovat za důvěrné. 

Knihovna má společenskou zodpovědnost, tudíž by měla uživatele informovat, jak 

sociální sítě používat k svému prospěchu66. 

                                                 
64 guerillový marketing je nekonvenční forma propagace s cílem vzbudit maximální zájem s použitím 

minimálního či omezeného rozpočtu 
65 PARTSIP, Partsip. 
66 viz pozn. 28. 
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4 ANALÝZA STRÁNEK VYBRANÝCH ČESKÝCH KNIHOVEN 
NA SÍTI FACEBOOK 

Na teoretickou část práce plynule navazuje praktické zmapování reálné 

situace stránek českých knihoven v prostředí sítě Facebook. Analýzou stránek, 

kterými se na sociální síti Facebook prezentují knihovny, bylo zjištěno, že největší 

část v ní zabírají knihovny veřejné (ať již městské, obecní či lidové aj). V menší míře 

se zde v současné době prezentují odborné specializované knihovny. Tyto údaje 

podporují dostupné statistiky z minulého roku 2010, kdy bylo registrováno 

5 415 veřejných knihoven a 92 knihoven specializovaných odborných. Přesto ale 

právě stránky specializovaných odborných mají na síti Facebook nejvíce příznivců. 

Důvodů je několik. Mezi tyto knihovny patří především knihovny vysokoškolské / 

univerzitní / akademické či vědecké a oborové. Uživatelé těchto knihoven tak patří 

mezi nejzastoupenější věkovou skupinu, která sociální sítě, a mezi nimi i Facebook, 

využívá. Je to věková skupina 18-35 let. V době, kdy jsem prováděla analýzu stránek 

knihoven na této síti (říjen 2011), jsem nalezla přibližně 140 aktivních stránek 

s počty příznivců vyšší než 50 a dalších asi 50 stránek s nižším počtem příznivců. 

Tyto čísla se liší od uvedeného množství v podkapitole 3.167. Na obr. 7 je seznam 

10 knihoven s největším počtem příznivců, uvedená data byla aktuální 

k 19. 11. 2011. 

1065

1584

1592

1599

1680

1781

2429

2479

2560

7551

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Akademická knihovna Jihočeské univerzity

Moravská zemská knihovna

Krajská vědecká knihovna Liberec

Knihovna univerzity Palackého v Olomouci

Informační centrum a Ústřední knihovna Mendelovy
univerzity v Brně

Univerzitní knihovna Pardubice

Národní technická knihovna

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Městská knihovna v Praze

 
Obr. 7: Stránky českých knihoven na síti Facebook s největším počtem příznivců 

Vyhledávání na sociální síti Facebook je složité. Neexistuje zde vyhledávač 

s rozšířenou volbou kritérií vyhledávání, který by našel všechny relevantní záznamy 

                                                 
67 viz. pozn. 39. 
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na daný dotaz, popř. zobrazil počet vyhledaných záznamů. Jednoduchý vyhledavač 

předloží jen několik náhodně řazených výsledků, přičemž nejčastěji se zobrazují 

stránky s vyšší častostí interakcí. Vyhledávání tudíž může mít pokaždé jiné „první 

záznamy“. Po zadání vyhledávacího slova nebo slovního spojení je zobrazeno 7 či 

8 záznamů. Pokud chceme zobrazit další, musíme kliknout na odkaz „zobrazit další 

výsledky“, což lze opakovat a tím se budou rozbalovat další a další výsledky 

vyhledávání. Vyhledávání je jiné, pokud zadáme slovo „knihovna“, „vědecká 

knihovna“, „městská knihovna“ apod. (viz příloha č. 4). Uživatele také může mást, 

že na některý dotaz nenajde žádnou odpověď. Je totiž nutné znát přesné jméno 

knihovny, pod kterým se na síti Facebook prezentuje. Funguje sice tzv. našeptávač 

(při psaní se zobrazují možné stránky, které dané slovo obsahuje), ale nemusí být 

vždy nápomocný. V některém případě je nutné napsat např. „Moravská zemská 

knihovna“, pod zkratkou „MZK“ vyhledavač nic nenalezne, ale oproti tomu při 

zadání „NTK“ již vyhledavač našeptává, zda hledáme „NTK – Národní technická 

knihovna“. Ta má totiž svoji zkratku ve jméně, kterým se prezentuje, a který je pro 

vyhledavač určující. Vyhledávání také ztěžuje fakt, že některé stránky knihoven jsou 

řazeny pod volbu Stránky, některé pod volbu Místo, málokdy je ještě k nalezení starší 

možnost propagace na síti Facebook prostřednictvím Skupiny. 

Na sociální síti Facebook působí v současné době různé druhy českých 

knihoven. Nejčastěji mají na této síti stránky městské knihovny, ale kromě pár 

výjimek patří spíše mezi stránky s nižším počtem příznivců. Počet příznivců ale 

stejně nelze brát jako relevantní ukazatel kvality stránky. Relevantnějším ukazatelem 

je častost interakcí, tedy komentářů či hodnocení na dané stránce. Tuto skutečnost 

ovlivňuje především typ knihovny – oblast, ve které působí, funkce, její velikost 

a věkové rozpětí reálných uživatelů knihovny. Někteří příznivci nejsou uživateli 

knihovny, ale pochází např. z řad knihovníků, zaměstnanců jiných knihoven a jiných 

lidí, kteří služby knihovny nevyužívají a ani do budoucna neplánují. 

Vhodnějším ukazatelem úspěšnosti stránky než počet příznivců jsou reakce 

příznivců stránek. Ti mohou příspěvky knihoven nejenom pasivně číst, ale i hodnotit 

(označení tlačítkem „to se mi líbí“), komentovat či sdílet. Vybrala jsem prvních 

5 knihoven z předchozí tabulky na obr. 6, které měly nejvíce příznivců, a během 

1 měsíce (28. 10 – 28. 11. 2011) jsem sledovala aktivitu na jejich stránkách. Městská 

knihovna v Praze (dále MKP) za tu dobu zveřejnila 13 statusů, Studijní a vědecká 

knihovna v Hradci Králové (dále SVK HK) 12, Knihovna Univerzity Tomáše Bati 
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(dále UTB) 28, Národní technická knihovna (dále NTK) 11 a Univerzitní knihovna 

Pardubice (dále UK Pardubice) 7 statusů. Na obr. 8 je spočítán průměr interakcí na 

jednotlivé příspěvky, které příznivci komentovali nebo označovali „to se mi líbí“.  
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komentáře "to se mi líbí"
 

Obr. 8: Průměrné množství interakcí na 1 příspěvek knihovny za 1 měsíc  

(sledováno od 28. 10. do 28. 11. 2011) 

Z uvedeného grafu na obr. 8 je patrné, že větší počet příznivců neznamená 

automaticky větší počet hodnocení a komentářů, tedy interakcí, které jsou hlavním 

ukazatelem úspěšnosti na síti Facebook. Do sčítání jsem nezahrnula samostatné 

vzkazy, které příznivci zanechali knihovnám na jejich Zdi. Pro zajímavost nejvíce 

psali lidé na stránku NTK (14 vzkazů), potom na MKP (10 vzkazů) a třetí místo 

obsadila Knihovna UTB (9 vzkazů). Novou funkcí je teď u jednotlivých příspěvků, 

které produkuje knihovna, i možnost zaznamenat, kolikrát jej lidé sdíleli (tedy 

přeposlali na svou Zeď či v soukromé zprávě svému příteli). Počty sdílení, za dobu 

sledovaného 1 měsíce, má nejvyšší MKP – 21 sdílení, dále Knihovna UTB 18 sdílení 

a zbylé tři knihovny mají pouze 1x sdílení některého z příspěvků. V době sledování 

byla také zaznamenána nová hodnota, kterou Facebook přidal mezi své funkce. Je to 

počet příznivců, kteří „hovoří o tom“. Ta zaznamenává počet lidí za posledních 

7 dní, kteří na stránce jakkoli reagovali. U knihovny MKP to bylo 167 příznivců, 

u SVK HK 16, Knihovna UTB 48, NTK 113 a UK Pardubice 15 příznivců.  Z těchto 

údajů tedy vyplývá, že není důležitý reálný počet příznivců, ale spíše čísla, která 

dokládají aktivitu na stránce a reakce příznivců. 



 

- 43 - 

4.1 Struktura stránek českých knihoven 

Pokud porovnáme stránky českých knihoven na síti Facebook po obsahové či 

vizuální stránce, najdeme velké rozdíly. První dojem, který na příznivce působí, 

zprostředkovává profilová fotografie. Bohužel některé knihovny stále volí fotografii 

budovy knihovny, což není nejšťastnější volba. Profilová fotografie je pak neosobní 

a špatně rozeznatelná od jiných. Vhodnější je logo knihovny nebo originální nápad, 

který souvisí s knihovnou a zároveň ji odliší, a přesto bude jednoduchý 

a zapamatovatelný. Další možností, která zaujme příznivce, je v průběhu fungování 

stránky změna profilové fotografie stránky, např. v souvislosti s akcí pořádanou 

knihovnou či upozorněním na jakoukoli novou informaci. Ale zde je třeba s touto 

možností nakládat uvážlivě, aby to nebylo zavádějící. Např. Městská knihovna Česká 

Lípa prošla vývojem od fotografie budovy, přes zajímavou společnou fotografii 

všech pracovníků, k jednoznačnému logu knihovny (viz příloha č. 3)68. Městská 

knihovna Polička mění svou profilovou fotografii velmi často, což může někoho 

zaujmout, ale může to být i pro příznivce matoucí. Různé pojetí profilové fotografie 

a jejich zobrazení v miniatuře, které se zobrazuje u všech příspěvků, je možno 

porovnat ve vytvořené koláži (viz příloha č. 5). 

Informace, které o sobě knihovna na stránce sdílí, jsou její další rozlišovací 

možností. Některé knihovny si vystačí s krátkým popisem (jméno a adresa), jiné mají 

základní informace rozšířeny o otevírací dobu, kontakty, popis služeb, profil fondu 

apod. Opět zde platí, že městské knihovny mají spíše stručné základní informace, 

proti tomu specializované knihovny (vysokoškolské aj.) disponují podrobným 

popisem, někdy i dvojjazyčně – kromě češtiny i v anglickém jazyce. Stejně tak 

některé knihovny si vystačí se základními záložkami v levém menu (Zeď, Informace, 

Fotky či Události), jiné používají rozsáhlé aplikace. Občas se lze setkat s přidanými 

aplikacemi tvořenými dříve pomocí aplikace Static FBML, nyní díky aplikaci 

iFrame69, díky které lze vytvářet libovolné záložky v levém sloupci na stránce. 

Aplikace jsou specifickým komunikačním nástrojem, jsou náročnější na vytvoření 

a provozování, ale díky tomu mohou být velice atraktivní a získat tak značnou 

pozornost publika. Aplikace je program, který je provozován mimo Facebook, ale 

uživatelům se zobrazuje uvnitř a tak jej vnímají jako jeden celek. Některé aplikace 

                                                 
68 Městská knihovna Česká Lípa, In Facebook. 
69 VALTCHANOV, Nikolay. Introducing iframe Tabs for Pages. 
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ale vyžadují přístup k uživatelským informacím a žádají o povolení, což může 

některé uživatele odradit70. 

Knihovny publikují na svých stránkách různé příspěvky, rozdíly jsou zde 

velmi patrné. Každá knihovna má podle svého typu jiné cíle a poslání, a podle toho 

se také liší ve stylu komunikace na svých stránkách a odlišné propagace. Jejich 

společným cílem v prostředí sociální sítě je získat dostatek příznivců (především tedy 

mladé generace, která je zde zastoupena), komunikovat s nimi a snažit se pro své 

příznivce vytvořit hodnotný informační kanál. Mnohé (městské) knihovny publikují 

na svých stránkách především pozvánky na přednášky, besedy, akce knihovny, 

změny v otevírací době, apod. Některé se specializují na články z oblasti literatury, 

úmrtí slavných spisovatelů, knižní novinky na trhu, jiné zase zásobují své příznivce 

pranostikami, jako to dělá např. Knihovna Kroměřížska71. Např. Městská knihovna 

Benešov nemá na svých stránkách vůbec žádné interakce (důvodů je několik – píše 

pouze text, max. vloží odkaz, nepracuje s obrázky, fotografiemi, grafikou, nesnaží se 

své příznivce vtáhnout do diskuze, používá formální vyjadřování, které není 

v prostředí sociální sítě zcela přirozené atd.), ale stále dál publikuje své příspěvky72. 

Oproti tomu specializované knihovny přidávají ke svým příspěvkům obrázky, 

fotografie, odkazy, čímž mnohem více upoutají pozornost příznivců, kterým se jejich 

aktivita zobrazuje v proudu příspěvků na Zdi. Díky tomu získávají mnohem častěji 

zpětnou vazbu, jejich příznivci s nimi komunikují, reagují na jejich příspěvky. 

Některé knihovny na svých stránkách publikují i novodobé komiksy, kterým se říká 

stripy. Jsou to příběhy ve 3 spojených obrázcích vytvořené v nástroji Stripgenerator. 

Jsou vizuálně zajímavé, snadno upoutají pozornost než např. pouhé textové statusy. 

Stripy na své stránce publikuje pravidelně např. Ústřední knihovna Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity73. 

Knihovny často upozorňují své uživatele i příznivce na zajímavé přednášky, 

konference, akce. Komerční i neziskové instituce pohybující se v prostředí sociální 

sítě Facebook jsou omezeny podmínkami užívání, např. jsou zakázány různé soutěže 

za účelem obohacení uživatelů, i přesto zde lze nalézt několik zajímavých akcí či 

soutěží pořádaných knihovnami. 

                                                 
70 viz pozn. 4, str. 41. 
71 Knihovna Kroměřížska, In Facebook. 
72 Městská knihovna Benešov, In Facebook. 
73 Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, In Facebook. 
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Pro mnohé lidi může instituce knihovny působit prvoplánově jako docela 

nudné místo, ne však ty moderní vysokoškolské. Na studentském serveru Suport.cz 

popisují Knihovnu UTB jako celkem „cool“, tedy moderní, současnou, držící krok 

s dobou. „Netvrdím, že se každý v univerzitní knihovně dovede zabavit, nebo že se 

tam nebude nudit. Možná někomu knihovna přijde jako místo natolik spojené se 

školou, že se u něj projeví fyzický odpor vůbec do ní vstoupit. A to je škoda,“ píše se 

v článku studentského portálu Suport.cz74. Nejčastěji právě vysokoškolské knihovny 

lze najít na sociálních sítích, kde mají své stránky a na nich komunikují se studenty. 

Například výše zmiňovaná knihovna se zapojuje do akcí jako je Book Hunters, kdy 

uživatelé knihovny soutěžili pomocí knihovního katalogu a vyhledávali na základě 

indicií odměnu skrytou v regálech. Akce trvala 14 dní a každý den byla v knihovně 

skryta nejméně jedna odměna a povinností úspěšného hledače bylo vyfotit se s ní 

a fotografii poslat na stránku knihovny na síti Facebook. Cílem celé akce tedy bylo 

prozaicky přitáhnout co nejvíc lidí do knihovny a naučit je formou hry a vidinou 

odměny vyhledávat v jejím katalogu75. Takových podobných knihovnických akcí se 

již prostřednictvím sítě Facebook organizovalo několik. 

4.2 Popis vybraných stránek 

Pro lepší představu o stránce české knihovny jsem si jako příklad vybrala 

k popsání dvě z nejúspěšnějších knihoven na síti Facebook. Pro srovnání jejich 

působení je první z nich knihovna městská a druhá vysokoškolská. 

4.2.1 Městská knihovna Praha 

Nejoblíbenější mezi uživateli sítě Facebook je jednoznačně Městská 

knihovna v Praze (dále MKP), má 7 781 příznivců (ke dni 28. 11. 2011). Je to dáno 

jednak tím, že je to knihovna hlavního města a zároveň největší veřejná knihovna 

v České republice, a jednak tím, že má 43 poboček a využívají ji čtenáři všech 

věkových kategorií. 

Pro uživatele sociálních sítí se prezentuje jako velice atraktivní, snaží se 

svými příznivci udržovat kontakt, zajímá se o ně a snaží se jim vyjít vstříc. 

Knihovníci mohou svým příznivcům pomoci v celé škále situací. Na této stránce je 

vidět, že se lidé obracejí na knihovnu s různými dotazy, které jim jsou obratem 

zodpovězeny, čímž se jednoznačně posiluje pozitivní vztah uživatelů ke knihovně. 

                                                 
74 Studentský portál, Má smysl chodit do knihovny?, In Suport.cz. 
75 Studentský portál, Lovci knih ve Zlíně, Suport.cz. 



 

- 46 - 

Na svých stránkách na síti Facebook aktualizuje MKP své příspěvky několikrát do 

týdne, je provázána se stránkou Kultura v Městské knihovně v Praze a akce, které 

pod svou záštitou či ve svých pobočkách pořádá, i náležitě prezentuje. 

Svou činnost na tzv. „landing page“ (stránka, která se zobrazí jako první 

uživateli sítě Facebook, když ještě není příznivec dané stránky) uvádí slovy: „Jako 

fanoušek naší knihovny se dozvíš nejen to důležité o našich službách a knihách, ale 

i věci nicotné, nedůležité, tajné či trapné. Jako fanoušek naší knihovny budeš 

v kontaktu se zodpovědnými i nezodpovědnými zaměstnanci knihovny (narazíš na 

ředitele, na vedoucí propagace, na webredaktory, a v neposlední řadě na 

knihovníky). Jako fanoušek naší knihovny můžeš mít vliv na rozvoj služeb naší 

knihovny, můžeš navrhovat, co by mělo být jiné, lepší, co by být nemělo, my 

nasloucháme, odpovídáme, zlepšujeme, rušíme76.“ 

Stránka má propojení na svůj účet na Twitteru i na YouTube. Facebook tyto 

služby centralizuje a uživatelé tak mohou vše vidět na jednom místě. Velice úspěšná 

je fotodokumentace ze života knihovny, alba obsahují interiér ústřední knihovny 

a postupně jsou přidávány alba zrekonstruovaných poboček. MKP dokumentuje akce 

v knihovně i mimo ní, ale knihovnou pořádané. Knihovna se zde snaží vytvářet 

i události, u kterých mohou uživatelé označit, zda se zúčastní či ne, ale není to 

bohužel doposud příznivci stránky moc reflektované. Tato funkce tvorby událostí je 

mnohem více rozšířená mezi vlastníky osobních profilů pro organizování 

soukromých událostí, anebo při oficiálních kulturních akcí typu koncert, výstava 

apod. I zde má ale své opodstatnění, neboť informuje příznivce o dané akci. Lepším 

řešením je např. odkaz s fotografií na webovou stránku knihovny, kde je možné si 

o akci přečíst víc – pro uživatele je důležitá daná informace, ale není pro ně důležité 

dávat najevo, že se akce zúčastní. U této funkce funguje Facebook jako elektronický 

kalendář, když v daný den připomíná uživatelům, že se akce koná, což je jeho 

nespornou výhodou. A pokud má knihovna štěstí a podaří se ji vytvořit událost 

o akci, která se dostane i mimo příznivce dané stránky (např. uživatel pošle pozvánku 

někomu jinému a ta se úspěšně šíří dál), může se tak informace šířit mnohem lépe 

a dostat se k lidem, kteří se o stránku knihovny doposud nezajímají. 

Stránka MKP má vysoký počet interakcí, lidé prostřednictvím její Zdi 

pokládají knihovně dotazy, chválí, kritizují, navrhují a správci stránky jim v krátké 

                                                 
76 viz pozn. 45. 
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časové prodlevě odpovídají. Veškerá komunikace probíhá v příjemném tónu, dělá 

dobrý dojem na celkový pohled na knihovnu a její pracovníky, což je jistě jedním 

z cílů knihovny. Vysoká míra interakce může mít také praktické důsledky. Facebook 

vyhodnocuje podle poměru fanoušků a interakcí kvalitu stránky, což má vliv na míru 

jejího zobrazování při vyhledávání pomocí slov či na zobrazování v hlavních 

novinkách svých příznivců77. 

4.2.2 Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

Heslo této knihovny na síti Facebook je: „Buďte chytří, studujte se svojí 

knihovnou!“ Druhou nejoblíbenější specializovanou knihovnou u uživatelů sítě 

Facebook je právě tato univerzitní knihovna. Sleduje ji 2 577 příznivců (ke dni 

28. 11. 2011).  Její záložka Informace obsahuje obecné informace o knihovně, vše 

v české i anglické verzi. Dále je zde několik odkazů na stránky, kde se knihovna 

prezentuje – webové stránky, sociální sítě atd. Záložka Fotky obsahuje zatím přesně 

30 alb. Vtipnou formou (např. s pomocí plyšových zvířat či animací) jsou zde 

zdokumentovány poskytované knihovní služby: meziknihovní výpůjční služby, 

rezervace knih, používání wifi připojení, výpůjční řád, návod na použití Self check 

(samoobslužní výpůjční pult), dále je zde fotografická exkurze po knihovně a alba 

z akcí knihovny. Velice nápaditá je záložka Kalendář 2011 obsahující originální 

zpracování kalendáře zaměstnanci knihovny, kteří ztvárnili slavné historické osoby 

v souvislosti s knihovnou a jejími službami. Záložka Vimeo je propojení na účet 

knihovny v této službě a obsahuje několik povedeně zpracovaných videí opět 

spojených s poskytovanými službami Knihovny UTB. Záložka Poznámky obsahuje 

poznámky o dění na univerzitě, o e-knihách apod. Na své Zdi komunikuje knihovna 

se svými příznivci v pracovní dny průměrně 1x denně i častěji, její příspěvky jsou 

nápadité, někdy až kontroverzní, mají styl a především vždy zaujmou. Stránka tak 

má díky tomu velký počet interakcí. Komunikace s příznivci je na neformální úrovni, 

na stránce jsou sdíleny kromě informací týkající se provozu a aktivit knihovny 

i zajímavosti z jiných univerzit, propagace studentských projektů. Knihovna se tak 

snaží se dát najevo, že není pouze místem pro vědu, studium a propagaci 

knihovnických služeb, ale i místem interakce. 

                                                 
77 viz pozn. 32. 
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5 PRŮZKUM VYBRANÝCH ČESKÝCH KNIHOVEN NA SÍTI 
FACEBOOK 

Na analýzu stránek vybraných českých knihoven na sociální síti Facebook 

navazuje kapitola o průzkumu vybraných knihoven na této síti. Tato kapitola 

ilustruje současný stav knihoven v tomto prostředí, propojuje poznatky získané 

v teoretické části této práce se skutečným stavem a hodnotí odpovědi získané 

dotazníkovým průzkumem. Jejím účelem bylo doplnění poznatků z pohledu 

knihoven, které mají stránky na této síti. Informace byly získány od vybraných 

knihoven, které byly požádány o vyplnění dotazníku. 

Velikost vzorku dotazovaných v průzkumu byla předem vyspecifikována. Po 

analýze stránek reprezentující knihovny na sociální síti Facebook jsem zjistila, že 

existuje nejvíce stránek městských či lidových knihoven, ale většinou mají málo 

příznivců nebo jejich stránka není moc aktivní a často aktualizovaná. Oproti tomu 

stránky s velkým počtem příznivců a s velkou mírou aktualizací i interakcí jsou 

specializované knihovny, především vysokoškolské / univerzitní / akademické či 

krajské, vědecké a oborové. Proto se zdálo jako vhodné zaměřit průzkum jejich 

směrem. Bylo vybráno 29 knihoven (viz příloha č. 6) a doufala jsem, že návratnost 

vyplněných dotazníků bude alespoň 50 %, a že budou reprezentovat odpovídající 

stav těchto typů českých knihoven na sociální síti Facebook. Doba konání průzkumu 

byla určena na listopad 2011. Díky rychlé návratnosti postačilo 10 dní, během 

kterých respondenti mající zájem se zúčastnit průzkumu, vyplnili dotazník. Poté jsem 

odpovědi zpracovala do grafů. 

Před začátkem průzkumu je doporučováno provést předvýzkum, tzv. pilotáž, 

která je praktickým ověřením zvolených otázek na malém počtu respondentů, po 

jehož provedení odstraňujeme chyby či zpřesňujeme postupy78. V mém případě 

proběhly jen diskuze se zainteresovanými lidmi v této tematice z Knihovny Jana 

Palacha na FF UK, které mohu nyní označit jako pilotáž. V dotazech jsem si 

ujasňovala, zda nemám v kladených otázkách nějaké faktické či gramatické chyby, 

doplnila jsem otázky i upravila možnost odpovědí. 

                                                 
78 DISMAN, Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, s. 120. 
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5.1 Dotazník 

Pro potřeby průzkumu jsem použila dotazovací metodu prostřednictvím 

dotazníku. Dotazník jsem zvolila zejména proto, že je vhodný pro shromáždění 

relativně jednoduchých údajů od velkého množství osob. Jeho výhodou je seznam 

předem připravených otázek, ochota kvůli jisté míře anonymity a časová 

nenáročnost. Nevýhodou může být menší zájem oslovených respondentů. Z důvodů 

snadnějšího zpracování sebraných dat jsem volila raději otázky uzavřené, na které 

nemůže respondent volně odpovídat, pouze zaškrtává alternativní odpovědi. Mezi 

další výhody dotazníku kromě již zmíněného jednoduššího zpracování patří např. 

nízké náklady, dostupnost na větší vzdálenosti (prostřednictvím internetu) či časovou 

prodlevu, kdy má dotazovaný dostatek času na rozmyšlení odpovědí. Nevýhodou 

může být zkreslení odpovědi z důsledku špatného pochopení otázky. 

Dotazník byl sestaven s ohledem na obvyklé metodologické instrukce, 

s ohledem na jednoznačnost dotazu, relevance otázek a vyvarování se 

nesrozumitelných otázek. Použity byly nejčastěji uzavřené otázky s danými 

odpověďmi a minimum otevřených. Dotazník (vzor viz příloha č. 7) jsem připravila 

v elektronické formě prostřednictvím vlastního e-mailového účtu Gmail 

u společnosti Google, který poskytuje i službu Google Docs (česky Dokumenty) 

a umožňuje zdarma vytvářet publikovatelný formulář. Na začátku dotazníku byly 

použity statistické otázky týkající se typu knihovny, jejího jména, počtu 

registrovaných uživatelů a upřesňující otázka, zda se knihovna prezentuje na síti 

Facebook. Ta měla potvrdit, zda se dotazník dostal do vybrané knihovny. V hlavičce 

dotazníku byl uveden účel dotazníku, poděkování a instrukce k vyplnění. Mezi klady 

dotazníkového šetření patří menší náročnost při sběru dat, jednodušší vyhodnocování 

a přesnější srovnání. Naopak nevýhody představuje neporozumění otázce a získání 

pouze povrchních výsledků. Také není zaručena identita osoby a skutečnost, že 

opravdu splňuje podmínku pro vyplnění dotazníku, tedy že dotazovaný člověk je 

skutečně správcem / přispěvatelem stránky knihovny na sociální síti Facebook. 

Elektronický dotazník byl přístupný prostřednictvím webových stránek 

internetu od 19. 11. 2011. K nahlédnutí na níže uvedené webové adrese je doposud, 

což je výhodou vlastního e-mailového účtu, který to umožňuje. Průběžným 

sledováním jsem zjistila, že převážná většina zúčastněných respondentů vyplnila 

dotazník během prvního a druhého dne. Bylo to způsobeno tím, že všichni 
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potencionální respondenti se o průzkumu dozvěděli prakticky ve stejnou dobu, kdy 

jim byl rozeslán e-mail s žádostí o vyplnění. Díky tomu, že většina pracovníků 

knihovny (respondentů), má v rámci svých možností skoro neustálý přístup 

k internetu, ti, kteří se rozhodli, že dotazník vyplní, to nejspíš udělali skoro okamžitě, 

kdy e-mailovou zprávu s prosbou obdrželi. Přibývání vyplněných dotazníků jsem 

průběžně sledovala a po 10 dnech již bylo zřejmé, že žádný další respondent 

dotazník nevyplní. Tudíž jsem průzkum ukončila, přistoupila ke zpracování 

a vyhodnocení. Dotazník nebyl přímo viditelný veřejně na internetu, respondent 

musel znát přesný odkaz. Podobu elektronického dotazníku je možné si prohlédnout 

v příloze č. 8, kde je tzv. printscreen obrazovky s otevřenou webovou stránkou, na 

které byl vystaven dotazník. V příloze je vidět začátek dotazníku, zobrazení celého 

dotazníku bylo možné rolováním dolů po stránce. 

Dotazník měl 20 otázek, 3 z nich byly statistického rázu a jejich vyplnění 

zabralo respondentům dle odhadu průměrně 5–10 min. Po zadání URL adresy 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHZuNHQ0TXB0RUdWd

G5MdWdMdXdFanc6MQ se respondentům otevřela webová stránka s titulkem 

České knihovny v prostředí sociální sítě Facebook s úvodními informacemi, které 

zněly takto: „Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku 

týkající se prezentace českých knihoven na sociální síti Facebook. Výsledky budou 

použity pouze pro diplomovou práci na stejnojmenné téma. Velice Vám děkuji za 

ochotu vyplnit tento dotazník a za čas, který s ním strávíte. Bc. Monika Manová.“ 

Součástí úvodu bylo vysvětlení použitých termínů v dotazníku, rozdíl mezi termínem 

uživatel a příznivec. Dále byla označena červenou hvězdičkou každá otázka, jejíž 

vyplnění bylo povinné. Celý dotazník byl viditelný na jedné webové stránce, 

respondenti nemuseli z této stránky nikam přecházet, pouze rolovat po stránce dolů. 

Také byly graficky ( u možných odpovědí kolečko pro jednu odpověď či čtvereček 

pro více odpovědí) i slovně rozeznatelné otázky, na které byla možná buď pouze 

jedna či více odpovědí. 
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5.2 Hypotézy 

Před započetím průzkumu jsem si stanovila hypotézy, které měly být 

vyhodnotitelné z odpovědí na některé otázky v dotazníku. Jsou to tvrzení, která 

reprezentují mé vlastní předpoklady o působení knihoven prostřednictvím stránek na 

sociální síti Facebook. Jsou formulovány tak, aby se daly po vyhodnocení dotazníku 

potvrdit nebo vyvrátit. Jednotlivé hypotézy jsou označeny velkými tiskacími 

písmeny a vyhodnoceny v textu následující podkapitoly 5.3 u otázek, které s nimi 

souvisí. 

 

A Stránka knihovny na sociální síti Facebook přiláká nové uživatele do 

knihovny. 

B Většina knihoven používá stránku k propagaci a získání nových uživatelů. 

C Hodnocení užitečnosti působení knihovny na síti Facebook bude kladnější 

u knihoven s vyšší frekvencí příspěvků. 

D Knihovna se setkává s pozitivními reakcemi na skutečnost, že provozuje 

stránku na síti Facebook. 

E Užitečnost stránky na síti Facebook ovlivňuje zpětná vazba příznivců 

knihovní stránky. 

F Nevýhodou pro komunikaci je fakt, že stránky se často setkávají s pasivními 

příznivci. 

G Na stránkách knihovny je nejčastěji prezentován obsah přímo a úzce 

související s konkrétní knihovnou, která má přilákat příznivce k osobní 

návštěvě knihovny. 

H Stránka má pro příznivce význam z hlediska informací o novinkách 

v knižních titulech. 

I Počet výpůjček je vyšší u titulů, které byly prezentovány na stránkách 

knihovny na síti Facebook. 

J Knihovny si nejčastěji zakládají stránku na síti Facebook, aby udržely krok 

s dobovými trendy a mohly efektivně komunikovat se svými uživateli. 
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5.3 Výsledky průzkumu 

V této podkapitole bych ráda popsala výsledky mého dotazníkového 

průzkumu. Přikládám vyhodnocení otázek tak, jak byly chronologicky za sebou 

kladeny. Otázek bylo 20 a jejich vyplnění bylo povinné, tzn. respondenti měli 

zatrhnout alespoň jednu z odpovědí, aby bylo možno postoupit k další otázce. 

Jedinou výjimkou byla otázka č. 18, která byla otevřená s možností vypsání vlastní 

odpovědi. Vyplnila ji skoro polovina respondentů. Každá otázka je vyhodnocena 

zvlášť, uvozuje ji její přesný název. Součástí jsou, pro tyto účely vytvořené, 

výsečové a pruhové grafy, které ilustrují výsledky získaných odpovědí. Použitá 

služba k vytvoření dotazníku Google Dokumenty umožňuje zobrazit souhrn odpovědí 

v grafech. Pro mou práci jsem ale tyto vygenerované grafy nepoužila, jejich grafika 

byla nepřehledná (např. jednotlivé části grafu byly zobrazeny jednou barvou, 

odlišeny pouze odstínově) či byly použity nevhodné typy grafů (tam kde bylo možné 

použít graf výsečový, byl použit pruhový apod.). Data získaná z vyhodnocení 

dotazníku jsem tudíž překopírovala do softwaru Microsoft Excel a vytvořila grafy 

vlastní. 

1. Jakého typu je vaše knihovna?  

0%
13%

74%

13%
0%0%0%

základní (obecní, městská ... ): 0 (0%)

krajská: 3 (13%)

vysokoškolská / univerzitní / akademická: 17 (74%)

specializovaná (ústřední, oborová ... ): 3 (13%)

jiná specializovaná: 0 (0%)

knihovna zřízená Ministerstvem kultury: 0 (0%)

jiná: 0 (0%)

 
Obr. 9: Jakého typu je vaše knihovna? 

Jak již bylo zmíněno dříve v textu, po úvaze byl průzkum specifikován na 

vysokoškolské, vědecké a specializované knihovny, které mají svou stránku na síti 

Facebook. Dotazník byl prostřednictvím e-mailové pošty zaslán osobám, které 

stránku knihovny spravují / přispívají na ni. Kontakty na tyto osoby byly zjištěny 

prostřednictvím stránek knihoven, kde jsou uvedeni jako tzv. vlastníci stránky, na 
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webových stránkách knihovny, anebo e-mailovými dotazy na zaměstnance knihoven. 

Tato otázka č. 1 byla potvrzovací, zda nedošlo k chybě a dotazník byl směrován 

k vhodným knihovnám. Očekávané údaje byly odpovědí na tuto otázku potvrzeny. 

Průzkumu se zúčastnilo 23 respondentů z 29 dotázaných, kteří reprezentovali 

knihovnu, ve které pracují a jejíž stránky spravují. Z grafu na obr. 9 jsou patrné údaje 

o zúčastněných knihovnách. Dotazník vyplnilo 17 knihoven vysokoškolských, 

3 krajské a 3 specializované. 

Vzhledem k tomu, že knihovní zákon č. 257/2001 Sb. rozděluje knihovny jen 

velmi obecně (Národní knihovna; Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 

a Moravská zemská knihovna v Brně; krajské knihovny; základní knihovny 

a specializované knihovny) a neobsahuje jemnější dělení na knihovny 

vysokoškolské, vědecké či oborové, bylo v této otázce použito dělení Blanky 

Jankovské z webové stránky KISK. Ta dělí knihovny na:  

• knihovny zřizované Ministerstvem kultury ČR (NK ČR, KTN K. E. Macana, 

MZK) 

• krajské 

• základní 

• specializované, které dále dělí na: 

- univerzitní (vysokoškolské, akademické) 

- ústřední a odborné (např. NTK, NLK, Knihovna AV ČR) 

- další specializované (např. Parlamentní knihovna ČR, Knihovna Národní 

galerie aj.)79. 

Protože ale v České republice neexistují přesně stanovené vazby mezi 

knihovnami a některé knihovny mají i několik funkcí (např. MZK, která patří 

k vědeckým knihovnám a zároveň o sobě uvádí, že je odborná veřejná knihovna, 

zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR a plní funkci krajské knihovny)80, bohužel 

v odpovědích vznikla jistá odlišnost, než jak jsem očekávala, že se knihovny zařadí. 

Např. zmiňovaná MZK se zařadila mezi knihovny specializované (ústřední, 

oborové…), Knihovna AV ČR se zařadila do knihoven vysokoškolských / 

univerzitních / akademických. Na vyhodnocení dotazníku ovšem tato skutečnost 

neměla vliv. 

                                                 
79 JANKOVSKÁ, Blanka, Systém knihoven v ČR. 
80 MZK, Moravská zemská knihovna v Brně. 
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2. Vyplňte prosím název vaší knihovny: 

Dotazník nebyl anonymní z důvodu možného ověření některých získaných 

dat (např. typ knihovny, počet příznivců, častost aktualizace atd.) a z důvodu, aby 

bylo možné v porovnání s vlastní analýzou výsledky zhodnotit. Tato otázka byla 

otevřená. Průzkumu se tedy zúčastnily jmenovitě knihovny prezentované v tab. č. 1. 

Knihovny jsou v tabulce řazeny za sebou v pořadí, ve kterém dotazník vyplnily. 

Jména knihoven jsou ponechána tak, jak byla respondenty zaznamenána a v závorce 

jsou zkratky, které budou použity pro zjednodušení dále v textu: 

 

1 Ústřední knihovna ČVUT (UK ČVUT) 

2 Univerzitní knihovna Pardubice (UK Pardubice) 

3 Ústřední knihovna PedF UK (UK PedF UK) 

4 Knihovna Právnické fakulty UK (Knihovna PF) 

5 Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci (Knihovna UP v Olomouci) 

6 Knihovna Šporkova paláce Univerzity Karlovy v Praze (Knihovna Špork) 

7 Knihovna Celetná, FF UK (Knihovna Celetná) 

8 Knihovna Jana Palacha (Knihovna JP) 

9 Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (AK JU) 

10 Národní lékařská knihovna (NLK) 

11 Univerzitní knihovna ZČU v Plzni (UK ZČU) 

12 Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (Knihovna TGM) 

13 MZK (MZK) 

14 Knihovna filosofie a religionistiky FF UK (Knihovna ÚFaR) 

15 Ústřední knihovna PřF MU (UK PřF MU) 

16 ÚKPdF (UKPdF) 

17 Knihovna AV ČR, v. v. i.  (Knihovna AV ČR) 

18 Univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě (UK SU) 

19 Univerzitní knihovna v Liberci (UK v Liberci) 

20 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o. (MS VK) 

21 Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK) 

22 Útvar vědeckých informací - knihovna, Fakulta podnikatelská (UVI) 

23 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (SVK) 

Tab. 1: Název knihovny 
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3. Přibližný počet uživatelů registrovaných ve vaší knihovně? 

4% 0%4%
0%

9%

83%

0 - 50: 1 (4%)

50 - 100: 0 (0%)

100 - 500: 1 (4%)

500 - 1000: 0 (0%)

1000 - 3000: 2 (9%)

více než 3000: 19 (83%)

 
Obr. 10: Přibližný počet uživatelů registrovaných ve vaší knihovně? 

V další statistické otázce je zjišťován orientační počet reálných 

registrovaných uživatelů knihovny. Jednotlivé hodnoty lze vyčíst z legendy 

na obr. 10 či v barevném výsečovém grafu. Z vyhodnocení této otázky je zřejmé, že 

většina dotazovaných knihoven patří mezi knihovny s větším počtem uživatelů, 83 % 

respondentů zařadilo knihovnu do rozmezí více než 3 000 čtenářů. Zbylé možnosti 

byly zvoleny pouze sporadicky, jedna knihovna odpověděla, že má 0-50 

registrovaných uživatelů, další knihovna 100-500 uživatelů a dvě knihovny se 

zařadily do rozmezí 1 000-3 000 uživatelů. 

Tato otázka byla položena, aby mohla být vzata ke srovnání s následující 

otázkou č. 6, která se ptá, kolik příznivců má stránka knihovny na sociální síti 

Facebook. Pokud by bylo určeno více rozmezí v hodnotách nad 3 000 uživatelů, 

knihovny by tam rozřadily, ale nebylo by to pro tyto účely tak přehledné. Také 

pokud bychom počty registrovaných čtenářů získaly z jednotlivých výročních zpráv 

dotazovaných knihoven, zjistily bychom porovnáním jednotlivých knihoven velké 

rozdíly v množství čtenářů. Některé z dotazovaných knihoven splňují zde danou 

hranici 3 000 uživatelů jen těsně, jiné knihovny zase mají množství uživatelů 

mnohonásobně vyšší. Pro účely této práce postačuje dané rozdělení. Rozdělení bylo 

kvůli přehlednějšímu zpracování zvoleno stejné jako v následující otázce č. 6. 
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4. Prezentuje se vaše knihovna na sociální síti Facebook? 

100%

0%

ano: 23 (100%)

ne: 0 (0%)

 
Obr. 11: Prezentuje se vaše knihovna na sociální síti Facebook? 

Vzhledem k tomu, že knihovny byly pro průzkum vybrány právě na základě 

zjištění, že se prezentují na sociální síti Facebook, by se tato otázka mohla zdá jako 

nadbytečná, ale plní funkci potvrzovací (kdyby odpověď byla negativní, dotazník by 

nebyl zařazen mezi ostatní a nebyl by vyhodnocen). Kladnou odpověď zvolily dle 

předpokladů všechny z dotazovaných knihoven, výsledek pro možnost ano je 100%. 

Uvedený údaj lze vyčíst z grafu na obr. 11. 

 

5. Jak dlouho se vaše knihovna prezentuje na sociální síti Facebook? 

30%

66%

4% 0%

méně než 1 rok: 7 (30%)

1 - 3 roky: 15 (66%)

3 - 5 let: 1 (4%)

více než 5 let: 0 (0%)

 
Obr. 12: Jak dlouho se vaše knihovna prezentuje na sociální síti Facebook? 

Sociální síť Facebook byla v České republice rozšířena v roce 2006 (od února 

2006 bylo možno, aby se registroval kdokoli starší 13 let či vytvořil stránku nějaké 

instituci), přesto největší boom okolo registrování do této sítě byl spíše až v roce 
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2008, kdy se Facebook rozšířil do širokého podvědomí veřejnosti. Neosobní stránky 

se proto v českém prostředí této sítě začaly zakládat o trochu později než osobní 

profily osob. Až ve chvíli, kdy knihovny zjistily, že tato síť je mezi lidmi oblíbená 

a navštěvovaná, a že velké množství komerčních subjektů se zde snaží prezentovat, 

uvědomily si i svoji šanci na propagaci a komunikaci s uživateli a začaly vytvářet své 

stránky. Tyto výsledky potvrzují i výsledky zpracování odpovědí na otázku: jak 

dlouho působí knihovny na síti Facebook? Z grafu na obr. 12 lze vyčíst následující 

údaje. Nejvíce knihoven, tedy 66 %, působí na této sociální síti 1–3 roky, 

30 % knihoven má svoji stránku založenou poměrně v nedávné době a to méně než 

1 rok. Pouze 1 z dotazovaných 23 knihoven působí v prostředí sítě Facebook již více 

než 3 roky, pro zajímavost je to Akademická knihovna Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. 

 

6. Kolik příznivců má stránka vaší knihovny na sociální síti Facebook? 

9%

4%

48%

17%

22%

0%

0 - 50: 2 (9%)

50 - 100: 1 (4%)

100 - 500: 10 (48%)

500 - 1000: 4 (17%)

1000 - 3000: 5 (22%)

více než 3000: 0 (0%)

 
Obr. 13: Kolik příznivců má stránka vaší knihovny na sociální síti Facebook? 

Tento graf na obr. 13 již vykazuje markantnější rozdíly mezi počty příznivců 

jednotlivých knihoven než graf č. 10 znázorňující počet uživatelů knihovny. Počet 

příznivců závisí na několika bodech. Zaprvé na časovém úseku, tedy jak dlouho již 

má knihovna svou stránku, dále na reálném počtu uživatelů knihovny, na častosti 

aktualizací stránky a v neposlední řadě také na propagaci a zajímavosti 

publikovaných informací. Z vyhodnocení odpovědí se dozvíme, že skoro polovinu 

knihoven, tedy 48 %, sleduje na sociální síti 100–500 příznivců. Druhé místo 

zastupuje 22 % dotazovaných knihoven, které sleduje 1 000–3 000 příznivců. A to už 

je značná část lidí, s kterými lze komunikovat, snažit se je zapojit do činností 
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knihovny a prostřednictvím jich rozšiřovat své působení i na další potenciální 

příznivce. 

Číslo, které reprezentuje počet příznivců (tj. sledujících uživatelů stránky či 

lidí, kteří jen někdy ze zvědavosti klikli na tlačítko „to se mi líbí“, a poté si mohli 

skrýt aktualizace stránky na své Zdi), ale není vhodným ukazatelem oblíbenosti 

stránky. Jak se stále častěji ukazuje, lidé se mnohdy ke stránce přidají, ale potom 

nemají zájem o její činnost a nezapojují se do komunikace. V nedávné době byly na 

stránky (oficiální i komunitní), přidány nové nástroje, které sledují následující 

hodnoty: pod počtem příznivců, kterým se stránka líbí, lze nalézt číslo znázorňující 

počet uživatelů, kteří o stránce hovoří, a „počet uživatelů, kteří zde byli“ – tím jsou 

míněni uživatelé, kteří prostřednictvím geolokační služby Facebook Places někdy 

označili jako svojí lokaci reálnou adresu uvedenou na dané stránce. Facebook tedy 

zavedl novou statistiku pro stránky a pod heslem „hovoří o tom“ zaznamenává 

proměnlivý počet lidí, kteří za posledních 7 dní aktivně reagovali na dění na stránce. 

Proti počtu příznivců dané stránky je toto velice reálné číslo, které statistiky sítě 

Facebook nově umožňují vidět. Zapojení příznivců do dění na stránce je tak ve 

srovnání s velkým počtem příznivců minimální. Nová metrika je veřejná a ukazuje 

pravý stav zpětné vazby na stránkách81. 

 

7. Jak získáváte příznivce pro stránku vaší knihovny na síti Facebook? 

Pro každou stránku a její úspěšné fungování na sociální síti je důležitým 

faktorem existence lidí, kteří stránku sledují, komentují, hodnotí, zkrátka jsou jejími 

příznivci. Každá z knihoven se k získávání příznivců staví odlišným způsobem. Jsou 

knihovny, které si stránku založí a pasivně čekají, co se ze strany uživatelů bude dít. 

Oproti tomu jsou knihovny, lépe řečeno její správci, ti aktivní a snaží se cíleně 

získávat nové příznivce.  

Jako příklad lze uvést kampaň, kterou během 10 měsíců organizovala v roce 

2010 v rámci své diplomové práce studentka Olga Biernátová pro zároveň pro 

Městskou veřejnou knihovnu Zlín a zároveň pro knihovnu, kde je zaměstnaná – 

Knihovnu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve své diplomové práci popisuje, že 

mnoho knihoven propagaci podceňuje, ona ji dává význam a odlišuje postup 

propagace těchto dvou knihoven. Využívala k tomu odkazy na webových stránkách 

                                                 
81 DOČEKAL, Daniel, „People Talking About“ je novou mantrou marketérů na Facebooku. 



 

- 59 - 

knihoven, propagaci prostřednictvím pozvánky přímo na síti Facebook, plakáty 

v knihovně i po městě (na fakultách, kolejích, menzách, kavárnách atd.). V Knihovně 

UTB využila k propagaci i plochu monitorů počítačů ve studovnách, kam umístila 

ikonu i „fan box“ (dřívější název pro „like box“) stránek knihovny. Z jejího 

průzkumu vyplývá, že pokud chce mít knihovna více příznivců a chce, aby se o její 

činnosti vědělo, je nutné ji propagovat a ne jen pasivně vyčkávat. Svou úspěšnou 

kampaň má v diplomové práci doloženou grafy, znázorňujícími nárůst uživatelů 

v daném období82. 

Z uvedených odpovědí v grafu na obr. 14 lze zjistit, že knihovny nejčastěji 

získávají příznivce především prostřednictvím odkazu na webových stránkách 

knihovny, a to v 96 % z dotazovaných. Tuto odpověď lze zařadit mezi pasivní formy 

propagace. Lidé, kteří navštíví webovou stránku knihovny sice vidí odkaz nebo „like 

box“ na sociální síť, ale málokdy odkaz obsahuje popis, proč by lidé měli svou 

knihovnu sledovat na sociální sítí a z jakého důvodu to pro ně může být výhodné. 

Dále se shodně s 48 % umístily možnosti: zmínka v brožuře knihovny a ústní 

informace uživatelům při návštěvě knihovny. Zajímavostí je, a potvrzují to slova 

Olgy Biernátové ve výše uvedené diplomové práci, že některé knihovny se 

o propagaci stránky vůbec nepokouší. V mém výzkumu takto odpovědělo 5 z 23 

dotazovaných knihoven. 

5

11

11

6

5

0

22

8

0

0 5 10 15 20 25

o aktivní získávání příznivců se nepokoušíte, lidé si
vás najdou sami: 5 (22%)

ústní informace uživatelům při návštěvě knihovny: 11
(48%)

reklama přímo na síti Facebook: 0 (0%)

zmínka v brožuře knihovny: 11 (48%)

plakáty: 6 (26%)

odkaz na Facebook jako součást automatického
podpisu v e-mailech zaměstnanců: 5 (22%)

e-maily uživatelům knihovny: 0 (0%)

odkaz na webových stránkách knihovny: 22 (96%)

letáčky v knihovně: 8 (35%)

 
Obr. 14: Jak získáváte příznivce pro stránku vaší knihovny na síti Facebook? 

                                                 
82 BIERNÁTOVÁ, Olga. Propagace knihoven a komunikace s uživatelem na Facebooku. 
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8. Pocítili jste s rozvojem vaší stránky na síti Facebook nárůst nových uživatelů 

do knihovny? 

4%

35%

61%

ano: 1 (4%)

nevím: 6 (35%)

ne: 14 (61%)

 
Obr. 15: Pocítili jste s rozvojem vaší stránky na síti Facebook nárůst nových uživatelů do knihovny? 

Kladnou odpověď na tuto otázku by bylo v realitě asi těžké vysledovat, ale 

pokud by reakce byla markantní a bylo možné ji dát časově do souvislosti s rozvojem 

stránky na sociální síti, byla by adekvátní. Bohužel u oslovených knihoven došlo 

k zaznamenání takovéto situace pouze u jedné z dotazovaných, a tou je KVK 

v Liberci. Z grafu na obr. 15 je patrné, že zbylých 61 % respondentů odpovědělo 

negativně a 35 % neví. 

Hypotéza A, že stránka knihovny na sociální síti Facebook přiláká do 

knihovny nové uživatele, se nepotvrdila. Jiné výsledky by možná vykazovaly 

knihovny veřejné, které nabízejí svým uživatelům jiné služby a druhy literatury, než 

knihovny odborné a vysokoškolské. 

 

9. Jaká je funkce stránky vaší knihovny na síti Facebook? 

Založení a spravování stránky může mít různé důvody. Jaké funkce by měla 

splňovat stránka knihovny, se snaží zodpovědět otázka č. 9. Olga Biernátová ve svém 

článku83 rozdělila možné typy prezentací na 3 základní kategorie, ze kterých jsem při 

pokládání této otázky vycházela i já. Protože se funkce stránky mohou prolínat 

a doplňovat, bylo u odpovědí možné zatrhnout více možností. Není překvapením 

(a knihovny tento poznatek potvrdí i dále ve vyhodnocení otázky č. 15), že stránka 

knihovny na sociální síti je využívána především pro svou informační funkci. 

                                                 
83 viz pozn. 46. 
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Knihovny chtějí se svými uživateli komunikovat pokud možno co nejblíže reálnému 

času. Chtějí, aby se k uživatelům informace dostaly včas a v momentě, kdy jsou 

aktuální. Dále nezakrývají ani svou snahu o propagaci knihovny mezi další 

potenciální uživatele knihovny. Chtějí, aby lidé věděli, že jejich knihovna existuje, že 

funguje a její uživatelé jsou s jejími službami spokojeni. 

Z grafu na obr. 16 je možné vyčíst, že všech 23 respondentů odpovědělo, že 

funkce jejich stránky je především informační. Zároveň 17 respondentů zařadilo 

mezi funkce stránky knihovny na síti Facebook i funkci propagační, 9 respondentů 

označilo funkci diskusní a 2 respondenti uvedli, že stránka má i jinou funkci než výše 

uvedené. 

K této otázce lze vztahovat hypotézu B, že většina knihoven používá stránku 

k propagaci a získání nových uživatelů. U této otázky mohli respondenti zatrhnout 

více možností, ale pokud vycházíme z údaje, že dotazník vyplnilo 23 knihoven, tak 

propagační funkci uvedlo 74 % knihoven. Lze říci, že tato hypotéza je potvrzena. 

Celých 100 % knihoven uvedlo informační funkci jako hlavní funkci jejich 

prezentace na sociální síti. V následující otázce č. 15 své odpovědi rozvádí a uvádí, 

že informují své příznivce především o aktuálních změnách v provozní době 

knihovny, o službách knihovny a o akcích, které knihovna pořádá. 

2

9

23

17

0 5 10 15 20 25

jiná: 2 (9%)

diskusní: 9 (39%)

informační: 23 (100%)

propagační: 17 (74%)

 
Obr. 16: Jaká je funkce stránky vaší knihovny na síti Facebook? 
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10. Kolik lidí spravuje obsah stránky vaší knihovny na síti Facebook? 

39%

35%

26%

0%

0%

1 správce: 9 (39%)

2 správci: 8 (35%)

3 správci: 6 (26%)

4 správci: 0 (0%)

5 správců :0 (0%)

 
Obr. 17: Kolik lidí spravuje obsah vaší stránky na síti Facebook? 

Lidé (pracovníci knihovny), kteří spravují stránku a pravidelně na ni 

přispívají, zásadním způsobem ovlivňují její vnímání, mají vliv na budování image 

knihovny a pokud je jich více, měli by se domluvit na jednotném stylu prezentace, 

aby stránka nepůsobila disharmonicky. Pokud stránku spravuje jedna osoba, je 

jednodušší dodržet stejný, ať už formální nebo neformální, přístup a styl 

komunikace. Určitě je ale přínosem, pokud stránku spravuje více než 1 člověk. 

Jednak z personálního hlediska – každý nemůže mít stále čas, může být indisponován 

osobním životem (nemoc, dovolená), jednak ze širšího záběru a témat vhodných 

k publikování. Z vyhodnocení otázky z grafu na obr. 17 vyplývá, že počet správců se 

nejčastěji pohybuje v rozmezí 1 až 3 správci. 9 z 23 dotazovaných knihoven má pro 

svou stránku 1 správce, 8 knihoven má 2 správce a u zbývajících 6 knihoven spravují 

stránku 3 správci. 

V souvislosti s problematikou správcovství lze zmínit informaci, že jednou 

z posledních změn v nastavení stránek je nová funkce, kdy se vlastník (správce) 

může přepnout do režimu: “Používat Facebook jako stránka” a poté může vystupovat 

či psát “za stránku”. Donedávna administrátoři stránky nemohli psát pod vlastním 

jménem na stránce, kterou spravovali (jejich příspěvky byly vždy pod logem stránky) 

a naopak nebylo možné jako stránka psát kdekoliv jinde. 

Může být také vhodné, dát svým příznivcům vědět, kdo se o stránku 

knihovny stará, aby věděli, s kým komunikují. Osobní přístup je základem celé sítě 

Facebook, neboť vznikl jako síť spojující lidi, kteří se osobně znají. Není na škodu, 
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reprezentovat i knihovnu pod osobním jménem, komunikace s příznivci stránky získá 

osobnější formu84. Díky tomu jsem i já snadněji vyhledávala respondenty vhodné pro 

adresování dotazníku. Některé knihovny mají na své stránce uvedeny vlastníky 

stránky, tedy správce (v levém menu jméno s profilovou fotografií, prolinkovaný na 

osobní profil osoby), některé ne. 

 

11. Lidé starající se o stránku vaší knihovny vykonávají tuto činnost... 

57%

17%

17%

9%dobrovolně v rámci pracovní doby: 13 (57%)

dobrovolně ve svém volném čase: 4 (17%)

je to část náplně jejich práce: 4 (17%)

jiná možnost: 2 (9%)

 
Obr. 18: Lidé starající se o stránku naší knihovny vykonávají tuto činnost... 

Pokud vedení knihovny souhlasí s prezentací prostřednictvím stránky na 

sociální síti, měla by dohlédnout i na určení personální zodpovědnosti za provoz 

a údržbu stránky, její aktualizace a publikování příspěvků. Lidé, kteří stránku 

spravují, by měli vědět, v jakém rozsahu je po nich aktivita v této záležitosti 

požadována, zda je to součástí jejich práce anebo se o stránku starají dobrovolně, ať 

už v pracovní době nebo i ve svém volném čase mimo pracovní dobu. Následující 

výsledky této otázky ilustrují současný stav této problematiky na vzorku 

dotazovaných respondentů. Z grafu na obr. 18 lze vyčíst, že více jak polovina z nich 

(57 %) se o stránku knihovny stará v rámci pracovní doby a dobrovolně. 

4 z dotazovaných 23 respondentů přispívají na knihovní stránku dobrovolně a to i ve 

svém volném čase a pro stejný počet respondentů, tedy pro 4, je to náplň jejich práce. 

Na příkladu Knihovny UTB, který spravuje Olga Biernátová, si lze na jejich 

stránce ukázkově prohlédnout, jak na lidi působí, pokud se o stránku stará někdo, 

kdo je pro svoji práci nadšený a komu je prostředí sociální sítě blízké. 

                                                 
84 viz pozn. 28. 
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12. Průměrně jak často aktualizujete vaši stránku na síti Facebook - statusy, 

příspěvky, fotografie, odkazy…? 

17%

65%

9%

9%

každý pracovní den a častěji: 4 (17 %)

2 - 3x týdně: 15 (65%)

1x týdně: 2 (9%)

méně než 1x týdně: 2 (9%)

 
Obr. 19: Průměrně jak často aktualizujete vaši stránku na síti Facebook – statusy, příspěvky, 

fotografie, odkazy...? 

Je vhodné aktualizovat stránku v pravidelných intervalech, nejlépe několikrát 

týdně. Příznivci o stránce knihovny tak budou mít stále povědomí, stane se součástí 

jejich života (pokud tedy naopak nezačnou brát příspěvky knihovny jako spam nebo 

je budou nudit, což by mělo za následek skrytí proudu příspěvků knihovny na jejich 

Zdi novinek nebo dokonce smazaní z řad příznivců). Z grafu na obr. 19 se dočteme 

následující údaje. Dotazované knihovny uvádí, že 65 % z nich aktualizuje svou 

stránku 2x-3x týdně. Menší počet, tedy 17 % přispívá na svou stránku každý 

pracovní den i častěji a zbylých 18 % se věnuje aktualizaci své stránky 1x týdně 

i méně často. 

S vyhodnocením této otázky a otázky č. 17 souvisí hypotéza C, zda 

hodnocení užitečnosti působení knihovny na síti Facebook bude kladnější 

u knihoven s vyšší frekvencí příspěvků. Převážná většina knihoven uvedla, že jsou 

spokojeni se stránkou na síti Facebook a považují ji za užitečnou a zároveň uváděly, 

že přispívají 2x-3x týdně nebo dokonce častěji. Negativně se o užitečnosti stránky 

nevyjádřila žádná z dotazovaných knihoven a odpověď „nevím“ uvedla pouze 

UK SU, která ale také přispívá na svoji stránku méně často než 1x týdně a dále 

UK PřF MU, která přispívá 2x-3x týdně. Tuto hypotézu tudíž nelze na tomto vzorku 

sledovaných knihoven potvrdit. 
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13. S jakými reakcemi se na stránce setkáváte nejčastěji? 

92%

4%

0%

4%

označení příspěvku tlačítkem                   
"to se mi líbí": 21 (92%)

komentáře: 1 (4%)

veřejné vzkazy na tzv. "zdi" stránky: 0 (0%)

žádné reakce: 1 (54)

 
Obr. 20: S jakými reakcemi se na stránce setkáváte nejčastěji? 

Na tuto položenou otázku byly předdefinovány 4 odpovědi. Je možné, že 

pokud by otázka byla položena jinak – neptala by se na kvantitu, ale na reakce 

příznivců, s kterými se na stránce lze potkat, vyšlo by najevo, že má stránka mnohem 

více interakcí. Ale ve výsledném zprůměrování, by podle těchto získaných výsledků 

jistě byla nejčastěji označena první varianta – tedy označení příspěvku tlačítkem „to 

se mi líbí“. Toto tlačítko zásadním způsobem přispívá k šíření informací po sociální 

síti. Za jeden z hlavních důvodů obrovského úspěchu Facebooku je považováno 

právě tlačítko „líbí se mi“85. 

Vyhodnocením této otázky bylo zjištěno, že knihovny se na své stránce 

setkávají nejčastěji s hodnocením příspěvků, tedy označením tlačítkem „líbí se mi“, 

a to z 92 %. Pouze 1 knihovna má štěstí na své příznivce, kteří nejčastěji přispívají 

na stránku komentáři. Další 1 knihovna nezaznamenává na své příspěvky většinou 

žádné reakce. Ani jedna z dotazovaných knihoven nevlastní takové příznivce, kteří 

by nejčastěji reagovali na stránce s veřejnými vzkazy vloženými na Zeď knihovny. 

Tyto údaje jsou barevně rozlišeny ve výsečovém grafu na obr. 20. 

Uživatele sociální sítě Facebook můžeme rozdělit do několika typů podle 

jejich chování. Každý člověk (uživatel) má specifické vlastnosti a z hlediska úspěšné 

komunikace na stránkách knihoven je každý typ zajímavý z jiných důvodů. 

Uživatelské chování je klíčové, neboť sociální síť a její obsah tvoří její uživatelé. 

Podle Bednáře lze uživatele rozdělit na: 

                                                 
85 viz pozn. 4, s. 16. 
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• aktivní uživatel – tvůrce a poskytovatel obsahu 

• aktivní uživatel – hodnotitel a distributor 

• pasivní uživatel – hodnotitel obsahu 

• pasivní uživatel – pozorující autorita 

• pasivní uživatel – pozorovatel86. 

Pozorovatelem je zde myšlen příznivec stránky, který stránku sleduje, ale 

nesdílí její příspěvky, ani je nikterak nekomentuje a tzv. „nelajkuje“ (hovorové 

označení; znamená to, že neoznačuje tlačítkem „líbí se mi“, z angličtiny „like“). 

Těchto uživatelů je dle mého názoru na sociální síti nejvíce. Pozorující autorita je typ 

uživatele, který má hodně přátel, ale málo komunikuje, málo hodnotí i málo 

diskutuje. Proto pokud již nějaký obsah sdílí či hodnotí, má jeho hlas velkou váhu 

a daná informace má daleký dosah k jiným uživatelům. Hodnotitel obsahu je sice 

pasivní uživatel, ale často používá tlačítko „líbí se mi“, které je pro něj lákavé a často 

jedinou aktivitou na sociální síti. Hodnotitel a distributor je člověk ochotný sdílet 

a komentovat cizí příspěvky. Díky těmto lidem dochází k hlavnímu šíření obsahu na 

sociální síti. Tvůrce a poskytovatel obsahu je člověk, který tvoří jádro sociální sítě, 

ale bohužel je nepatrnou menšinou v obrovském množství uživatelů87. 

Z vyhodnocení otázky č. 13 v tomto dotazníku tedy bylo zjištěno, že nejčastějšími 

uživateli jsou ti, kteří se dají zařadit do skupiny hodnotitel obsahu, tedy pasivní 

uživatelé. Na knihovnách a jejich stylu komunikace je, aby ve svých uživatelích 

podpořili touhu stát se aktivním uživatelem. 

V souvislosti s touto otázkou je možné vyhodnotit hypotézu F: nevýhodou 

pro komunikaci je fakt, že stránky se často setkávají s pasivními příznivci. Z grafu je 

patrné, že 92 % zúčastněných knihoven na své příspěvky získává nejčastěji reakci 

prostřednictvím tlačítka „to se mi líbí“. Tento způsob je možné zařadit mezi pasivní 

druh působení uživatelů na sociálních sítích, proto je možné tuto hypotézu potvrdit. 

Každému člověku se v dialogu lidí špatně komunikuje, pokud naráží na nezájem či 

pasivitu se vyjádřit k řešenému tématu. Stejně tak v prostředí sociálních sítí se hůře 

komunikuje, pokud je komunikace jednostranná a nedochází k reakcím druhé strany, 

tedy ze strany příznivců a potenciálních uživatelů. Chybí zde zpětná vazba a možnost 

hodnocení. Pro knihovnu je těžké své příznivce zaujmout, ale je důležité se o to 

snažit, nevzdávat se, ale být originální a snažit se pasivní postoj příznivců změnit.

                                                 
86 viz pozn. 4, s. 15. 
87 viz pozn. 4, s. 15-17. 
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14. Jaké jsou reakce uživatelů vaší knihovny na to, že máte stránku na sociální 

síti Facebook? 

61%

9%

0%

30%

pozitivní: 14 (61%)

neutrální: 2 (9%)

negativní: 0 (0%)

bez reakcí: 7 (30%)

 
Obr. 21: Jaké jsou reakce uživatelů vaší knihovny na to, že máte stránku na sociální síti Facebook? 

Uživatelé mohou knihovnu vnímat jednak jako oficiální instituci 

prostřednictvím jejích webových stránek a jednak v neformálním prostředí sociálních 

sítí. Pokud tedy knihovna má stránku v této síti, je pro ni vhodné, když z formálnosti 

trochu upustí. Její uživatelé to ocení a knihovna jim hned bude připadat bližší 

a lidštější. Např. oproti oficiálním aktualitám, které publikuje na svých webových 

stránkách, může tady podat stejnou informaci, ale jiným tónem. Pokud se správci / 

přispěvatelé stránky knihovny dokáží zamyslet nad tím, co jejich čtenáře či uživatele 

zajímá, o čem by byli rádi informování a jsou vstřícní novým výzvám a nápadům, 

určitě to jejich uživatelé ocení. Přesto už nyní 61 % knihoven od svých uživatelů 

pociťuje pozitivní reakce na svou činnost. Z obr. 21 lze dále vyčíst, že 2 knihovny 

získávají neutrální reakce na tuto skutečnost a 7 knihoven uvedlo, že od svých 

uživatelů nezískávají žádné reakce. 

Odpovědi z této otázky jsou zdrojem pro vyhodnocení hypotézy D: Knihovna 

se setkává s pozitivními reakcemi na skutečnost, že provozuje stránku na síti 

Facebook. Z výsledků, kdy respondenti uvedli 61 % pozitivní reakce uživatelů, je 

hypotéza potvrzena. Bohužel bez povšimnutí nelze nechat celých 30 % odpovědí 

„bez reakcí“. Zde je opět názorně vidět dříve uvedený fakt, že stránky na sociálních 

sítích bojují s pasivitou uživatelů, což dokládá i nově evidované číslo stanovující 

kolik uživatelů za posledních na dané stránce jakkoli reagovalo. Pokud pro příklad 

uvedeme data NTK, která v den 29. 11. 2011 má 2 504 příznivců a 114 z nich na ní 

reaguje (=„hovoří o tom“), je to pouhých 4,55 % ze 100 % příznivců. 
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15. Jaké informace sdílíte nejčastěji na své stránce? 
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Obr. 22: Jaké informace sdílíte nejčastěji na své stránce? 

Adam Zbiejczuk upozorňuje, že pro knihovnu není vhodné, aby mluvila stále 

jen o sobě. Instituce se nejspíš bojí konkurence a nechtějí odkazovat na jiné zajímavé 

události, akce, novinky. Přitom se ale není čeho obávat, příznivci stránek dané 

knihovny ocení, pokud knihovny nebudou jen sebestředné. Je proto možné, aby 

stránky knihovny sdílely hodnotné informace a odkazovaly i na webové stránky 

jiných knihoven, na zahraniční zdroje či na videa z YouTube88. 

Upozornění na důležité změny – např. právě otevírací doba – může přes 

Facebook zaznamenat větší množství lidí než identický příspěvek v sekci novinek na 

webových stránkách knihovny, přesto by se stránky knihovny neměli omezovat jen 

na tento druh informací.  

Ze získaných odpovědí od respondentů je ve zpracovaném grafu na obr. 22 

vidět, že nejčastěji upozorňují knihovny právě na aktuální změny v otevírací době 

knihovny, dále pak na své služby a akce, které pořádají. Menší mírou informují 

příznivce o přednáškách, konferencích či odkazují na zajímavé články a videa 

související s knihovnickou činností. 

Z odpovědí na tuto otázku lze vyhodnotit hypotézu G, která zní: Na stránkách 

knihovny je nejčastěji prezentován obsah přímo a úzce související s konkrétní 

knihovnou, která má přilákat příznivce k osobní návštěvě knihovny. Z možných 

odpovědí, kdy byli respondenti zastupující knihovny požádáni, aby označili 

max. 5 možností, lze vybrat ty, které bezprostředně souvisí s činností jednotlivé 

                                                 
88 viz pozn. 34. 
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knihovny. Jsou to odpovědi: nové knižní tituly v knihovně, druhy služeb knihovny, 

aktuální změny v otevírací době knihovny, akce pořádané knihovnou či fotografie 

z prostředí knihovny. Jak je možno pozorovat přímo v grafu, tyto informace, kromě 

knižních titulů, zaujímají přední místa z možných odpovědí. Tuto hypotézu lze tedy 

potvrdit. Obsah, který knihovny sdílí, více jak z 50 % souvisí s činností dané 

knihovny.  

Oproti tomu hypotézu H z vyhodnocení této otázky potvrdit nelze. O nových 

knižních titulech jak v knihovně, tak na knižním trhu informují knihovny 

prostřednictvím stránek velice málo, a proto hypotéza H je vyvrácena. Stránka nemá 

pro příznivce význam z hlediska informací o novinkách v knižních titulech. 

 

16. Pokud upozorňujete na některé tituly či novinky v knihovně, sledujete větší 

zájem o jejich půjčení? 

0%

26%

13%
61%

ano: 0 (0%)

nevím: 6 (26%)

ne: 3 (13%)

neupozorňujeme: 14 (61%)

 
Obr. 23: Pokud upozorňujete na některé tituly či novinky v knihovně, sledujete větší zájem o jejich 

půjčení? 

Většina respondentů uvedla, že na své stránce neupozorňuje příznivce na 

nové knižní tituly v knihovně (61 %). Z těch, kteří tyto informace na stránce sdílejí 

(39 %), ale ani v jednom případě nevznikla souvislost s jejich půjčováním čtenářům. 

Respondenti buď tuto možnost zavrhli, anebo nevědí, že by se tak reálně dělo 

(26 %). Uvedené údaje lze vyčíst z grafu na obr. 23. Zájem ze strany čtenářů by 

musel být opravdu markantní, aby bylo možné vysledovat souvislosti, což se 

doposud neděje. Tím je vyvrácena hypotéza I. Počet výpůjček není vyšší u titulů, 

které byly prezentovány na stránkách knihovny na síti Facebook. 



 

- 70 - 

17. Považujete působení na sociální síti pro vaši knihovnu jako užitečné? 

91%

9% 0%

ano: 21 (91%)

nevím: 2 (9%)

ne: 0 (0%)

 
Obr. 24: Považujete působení na sociální síti pro vaši knihovnu jako užitečné? 

Více jak 90 % knihoven uvedlo, že své působení na sociální síti Facebook 

považuje za užitečné pro svou činnost (viz graf na obr. 24). Užitečnost stránky na síti 

Facebook ovlivňuje také vnímání stránky uživateli a jejich zpětná vazba. Tak zní 

hypotéza E, kterou je možno vyhodnotit prostřednictvím odpovědí na tuto otázku 

v souvislosti s odpověďmi na otázku č. 13. Dvě knihovny odpověděly možností 

„nevím“, zda je jejich působení na sociální síti užitečné. Obě knihovny získávají 

zpětnou vazbu nejčastěji prostřednictvím označení tlačítka „to se mi líbí“. Ostatní 

knihovny na tom jsou ale podobně. Pouze jedna knihovna pozoruje jako nejčastější 

reakci příznivců komentáře, jedna dokonce na své příspěvky většinou žádné reakce 

nezaznamenává. Pro zbývajících 19 knihoven je tedy nejčastější zpětnou vazbu 

označení příspěvku „to se mi líbí“ a tyto knihovny považují svou existenci na 

sociální síti Facebook jako užitečné pro knihovnu a její činnost. Danou hypotézu E 

lze potvrdit, knihovny získávají zpětnou vazbu alespoň prostřednictvím hodnocení 

a považují stránku za užitečnou. Pokud by nedostávaly od svých příznivců žádnou 

zpětnou vazbu, odpovědi na tuto otázku by byly zcela určitě jiné. 

Sociální sítě dávají knihovnám nové možnosti a skvělé příležitosti 

k přitáhnutí pozornosti a nových uživatelů do knihovny. Tyto možnosti jsou sice 

náročné na čas a nápaditost, ale zároveň levné a efektivní. Knihovny jsou si vědomy 

potenciálu sociálních sítí, jejich velké využití lidmi a správně zde vytušily svou šanci 

pro propagaci knihovny a další možnost komunikace s uživateli a čtenáři. Proto jsou 

se svým působením na sociální síti spokojené. 
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18. Proč si vaše knihovna založila stránku na sociální síti Facebook? 
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Obr. 25: Proč si vaše knihovna založila stránku na sociální síti Facebook? 

U této otázky mohli respondenti zaškrtnout více než jednu odpověď, proto 

součet procent u jednotlivých odpovědí přesahuje 100 %. Z uvedených odpovědí byl 

sestaven graf, který je na obr. 25. Žádný z respondentů neopomněl jako důvod 

založení stránky knihovny novou možnost komunikace s uživateli, tuto odpověď 

zvolilo všech 23 respondentů. 17 respondentů, tedy 74 %, uvádí mezi dalšími důvody 

možnost informovat uživatele co nejrychlejší možnou cestou (přes internet) a 61 % 

uvádí, že se chtěli přiblížit a přizpůsobit svým uživatelům. Skoro 50 % respondentů 

ještě uvádí, že se nechali inspirovat jinými knihovnami a také, že se snaží zaujmout 

a udržet své stávající uživatele. 

Z vyhodnocení této otázky je možné určit, zda hypotéza J je či není pravdivá. 

Knihovny si úplně nejčastěji zakládají stránku kvůli možnosti nového druhu 

komunikace s uživateli. Tuto možnost zaškrtlo všech 23 dotazovaných knihoven, 

tedy 100 %. Dále 30 % knihoven zaškrtlo možnost, že si založení stránky na sociální 

síti žádá doba. Hypotézu tedy nelze potvrdit celou. První část hypotézy, že 

„Knihovny si nejčastěji zakládají stránku na síti Facebook, aby udržely krok 

s dobovými trendy“ lze vyvrátit, ale naopak druhou část, že „zakládají stránku, aby 

mohly efektivně komunikovat se svými uživateli“ lze potvrdit zcela jednoznačně. 
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19. Jaká byla vaše očekávání, s jakým cílem jste si Facebook založili? 

Jediná otevřená otázka celého dotazníku byla otázka č. 19 (kromě otázky č. 2 

požadující vyplnění názvu knihovny), a protože respondenti jsou obecně ochotnější 

odpovídat na uzavřené odpovědi, byla tato otázka označena jako nepovinná. Přesto 

odpovědělo 13 z 23 dotazovaných, což je více než 50 % úspěšnost. Mezi jejich 

odpověďmi nejčastěji zaznělo téma komunikace s uživateli – její zlepšení, 

oboustranná či neformální komunikace (Knihovna UP v Olomouci, UK Pardubice, 

Knihovna JP, UK ZČU, UK SU, Knihovna TGM, Knihovna UFaR a UVI). 

Správkyně knihovní stránky UK ZČU si posteskla: „Facebook svou úlohu 

plní, ale očekávala jsem asi mnohem větší odezvu a zájem studentů.“ Podobně se 

vyjádřila i správkyně UK PřF MU, která si představovala větší diskuzi se studenty. 

Linda Jansová z Knihovny AV ČR potvrdila teoretické teze uvedené v podkapitole 

3.1.2, že webové stránky knihovny jsou formální proti neformálnímu prostředí 

sociální sítě, slovy: „Prezentace knihovny, ale i jejího okolí (AV ČR) navenek 

v neformální podobě (tradiční web pokládáme spíše za prostředek formální 

komunikace).“  

MS VK, UVI i Knihovna TGM uvádí mezi svými cíli především vlastní 

propagaci knihovny, jejich akcí a služeb. Také používají tento informační kanál pro 

rychlou informovanost svých uživatelů, např. o změnách v provozu knihovny (stejně 

odpovídala i UK ZČU). Podobně je na tom KVK, která chce nalákat do knihovny 

více lidí: „Naše očekávání byla především ta, že přes FB můžeme přilákat veřejnost 

na řadu zajímavých akcí, které se v knihovně konají“ (zkratkou FB myslela 

respondentka Facebook). UK ZČU mimo jiné zmínila i vlastní snahu obohatit 

fanoušky informacemi o kulturních akcích a událostech vztahujících se většinou ke 

knižnímu, literárnímu nebo knihovnickému tématu. Dále také na své stránce sdílí 

informace z ostatních stránek na síti Facebook, které byly vytvořeny ZČU. 

Ludvík Steiner z UK SU ve své odpovědi uvedl, že se stal správcem stránky 

až půl roku po založení. Do té doby byl jejich Facebook založen pouze na odkazech 

z aktualit, bez jakékoli dynamiky, a proto počet uživatelů stagnoval na počtu 

cca 30 lidí. „Začal jsem přispívat přímo na FB aktuální či zajímavé odkazy, které na 

naší webové stránce ještě ani nejsou. Snaha být co nejrychlejší. Počet se zvýšil na 

dnešních 129 fanoušků. Očekávání je, aby probíhala větší interakce s našimi již 

stávajícími či potencionálními čtenáři a poskytovali ty nejnovější zprávy o dění 

v knihovně.“ Tak popsal svoje správcovství stránky a dále uvádí, že Facebook 
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považuje za velmi dynamický nástroj ke komunikaci, díky kterému mohou 

poskytovat ty nejnovější zprávy o dění v knihovně. Doufá, že do budoucna bude 

probíhat větší interakce s jejich stávajícími či potencionálními čtenáři.  

Respondent z knihovny UVI uvádí: „Čekali jsme trochu větší ohlas ze strany 

uživatelů, ale je pravda, že jsme propagaci moc nedali. Uvidíme do budoucna.“ Tím 

asi shrnuje pocity i velkého množství knihoven, které se rozhodli působit na síti 

Facebook. Tato síť je sice velmi využívána, ale lidé ji používají převážně k osobní 

komunikaci a jsou spíše pasivní, co se týče komerčních subjektů. Ty mají výhody, že 

mohou uživatele lákat na různé slevové akce, výhody apod. Ale i neziskové subjekty 

mohou přinášet výhody pro své příznivce, viz status publikovaný 9.11. Městská 

divadla pražská89: Už jste viděli naší Janu Eyrovou? Hrajeme dnes od 19h v Divadle 

ABC. Prvních 5 z vás, kteří nám napíší na rezervace@m-d-p.cz heslo "Strašně moc 

chci vidět Janu Eyrovou!" dostanou dvě vstupenky za dvě koruny na dnešní 

představení. Tak honem, žhavte e-maily, Jana čeká!. Pro knihovnu je také možné 

upoutat pozornost příznivců nějakou akcí, např. pokud uživatelům běží zpozdné, 

oznámit jim: „pokud vám běží zpozdné, vraťte knihy zítra a bude vám odpuštěno“ a 

podobně, způsobu je spousta, jen je třeba se nad nimi zamyslet. I knihovna jako 

nekomerční subjekt má možnosti, jak zaujmout příznivce a zapojit je do dění. CeSIS 

FF UK (dnes již přejmenován na Knihovnu Jana Palacha) v červnu 2011 uveřejnil 

soutěž na téma Léto s vypůjčenou knihou, kdy uživatelé mohli celé léto zasílat své 

fotografie a začátkem semestru byli vyhodnoceni vítězové, kteří obdrželi knižní 

ceny. Knihovna Celetná se snaží zapojit své příznivce do provozu knihovny a naoř. 

letos před Vánocemi 2011 se jich ptá, co by si přáli od Ježíška do knihovny90? 

Uživatelé tak mohou inspirovat svou knihovnu různými vylepšeními či 

spolurozhodovat o nákupu nových knížek. Pokud bude knihovna investovat část své 

energie do propagace či zájmu o své příznivce, výsledek se jistě brzy dostaví.  

                                                 
89 Městská divadla pražská (City Theatres of Prague), In Facebook. 
90 Knihovna FF-Celetná, In Facebook. 
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20. Naplňuje působení vaší knihovny na síti Facebook vaše očekávání? 

65%

26%

9% 0%
ano, jsme spokojeni: 15 (65%)

výsledek je neutrální: 6 (26%)

ne, nenaplňuje: 2 (9%)

nemáme na to zatím názor: 0 (0%)

 
Obr. 26: Naplňuje působení vaší knihovny na síti Facebook vaše očekávání? 

I přes drobné výtky či postesknutí, kdy knihovny očekávaly od své prezentace 

na sociální síti větší zapojení uživatelů, větší propagaci své práce a větší zapojení 

uživatelů do akcí knihovny, se knihovny vyjádřily o působení kladně. 65 % 

z dotazovaných knihoven je spokojeno a fungování stránek knihovny naplňuje jejich 

očekávání a pro 26 % dotazovaných je výsledek neutrální (údaje viz graf na obr. 26). 

Pouhé 2 knihovny z 23 odpovídajících nejsou spokojeny. Pokud se chtějí dál 

prezentovat na síti Facebook a stránky vylepšit, mohou se inspirovat od činnosti 

ostatních, úspěšnějších, knihoven. 

Na konci dotazníku jsem se respondentů dotázala, zda mají nějaké doplnění či 

připomínky k obsahu dotazníku. Reagovaly 4 knihovny, zmíním zde názory dvou 

zúčastněných knihoven. Knihovna UP upřesnila odpověď v otázce 14: „Pokud jde 

o FB fanoušky knihovny, jejich reakce na našich stránkách jsou pozitivní. Co se týká 

uživatelů knihovny, žádné reakce jsme nezaznamenali.“ a otázku č. 15 by doplnili 

u možnosti jiné – „odkazy na zajímavé stránky a online aplikace ne nutně související 

s knihovnou.“ Knihovna AV ČR doplnila odpověď k otázce č. 7, která se týkala 

získávání příznivců pro stránku: „Pokud se týká oslovování potenciálních fanoušků 

facebookové stránky, v současné době je připravován i nový web knihovny, na němž 

bude propagována mj. i facebooková prezentace knihovny. Na to budou moci 

následně navázat i další způsoby propagace.“ 



 

- 75 - 

6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce zpracovává problematiku prezentování knihoven 

prostřednictvím stránky na sociální síti Facebook a reprezentuje současný stav 

poznání v této problematice z dostupné literatury. V teoretické části práce bylo na 

problematiku pohlíženo zeširoka úvodem do prostředí, ve kterém sociální sítě 

působí, tedy do prostředí internetu. V první kapitole je stručně představen vznik 

sociálních sítí v prostředí internetu, jejich různí představitelé společně se stručnou 

charakteristikou. Sociální sítě jsou brány v souvislosti s vývojem Webu 2.0 a jeho 

implementací na Knihovny 2.0. První kapitola obsahuje také popis nové generace 

uživatelů knihoven, pro které je hlavním informačním zdrojem otevřený webový 

prostor na internetu místo využívání knihoven a jejích informačních zdrojů. Jedna 

z podkapitol dává do souvislosti sociální sítě s novými možnostmi masové zpětné 

vazby v komunikaci na internetu. Druhá kapitola je již zaměřena přímo na sociální 

síť Facebook, popisuje její vznik, význam, cíle a definice. Uvádí různé možnosti 

prezentace v této síti, popisuje klady a zápory jejího používání a obsahuje statistické 

údaje o jejím využití mezi českými uživateli. V třetí kapitole je již Facebook brán 

v souvislost s působením českých knihoven v této síti a používání stránek pro 

prezentaci jednotlivých knihoven. Součástí této kapitoly je stručný nástin, jak lze 

stránky pro knihovnu vytvořit, co je vhodné, aby obsahovaly, či jakým způsobem lze 

stránku na síti Facebook uchopit a jaké informace v porovnání s oficiální webovou 

stránkou knihovny by měla obsahovat. Jedním z aspektů úspěšné prezentace 

prostřednictvím stránky na síti Facebook je její propagace, pravidelnost přispívání na 

stránku, sdílení zajímavých informací a způsob komunikace s příznivci stránky. Ve 

své práci jsem se snažila o celkový pohled na možnosti využití platformy stránek sítě 

Facebook pro české knihovny a z teoretické části vyplývá, že i sociální sítě jsou 

vhodné pro prezentování knihoven a jsou místem, kde mohou komunikovat se svými 

uživateli. 

Na teoretickou část práce navazuje praktická část, která má analýzou stránek 

a průzkumem mezi vybranými českými knihovnami, které se prezentují v síti 

Facebook, vyvodit závěry a potvrdit poznatky zjištěné v teoretické části. Analýzou 

stránek jsem zjistila, v jaké souvislosti jsou počty příznivců stránek s reálnou 

komunikací na stránkách, obecnou strukturu stránek a pro ukázku stručně popsala 

dvě stránky českých knihoven, které patří mezi nejúspěšnější z hlediska počtu 
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příznivců. Součástí práce bylo připravení dotazníku, rozeslání respondentům a jeho 

vyhodnocení. Byl zaměřen na činnost vysokoškolských a specializovaných knihoven 

na své vlastní stránce v prostředí sociální sítě Facebook. Před začátkem průzkumu 

jsem stanovila 10 hypotéz, z nichž se mi v rámci průzkumu potvrdilo 6 a 4 z nich 

byly vyvráceny. Mezi základní zjištěné informace patří, že knihovny si nejčastěji 

zakládají stránku na síti Facebook, aby mohly efektivně a rychle komunikovat se 

svými uživateli a používají svou stránku k propagaci a k informování. Na svých 

stránkách sdílejí knihovny obsah převážně související s chodem knihovny 

a vlastními aktivitami a setkávají se s pozitivními reakcemi na svou činnost na 

sociální síti. Nevýhodou pro jejich komunikaci s příznivci stránky považují pasivitu 

příznivců. Velké procento nereaguje na jejich příspěvky žádným způsobem, zbylí 

většinou jen hodnotí tlačítkem „líbí se mi“. Přesto, že zpětná vazba ovlivňuje 

užitečnost stránky, knihovny považují své působení v prostředí sociální sítě za 

užitečné.  

Bylo zjištěno, že knihovny se většinou nesnaží získávat příznivce pro svou 

prezentaci na sociální síti aktivním způsobem. Nejčastěji používají pouze odkaz na 

webových stránkách knihovny, který má návštěvníky webové stránky upozornit na 

jejich činnost na sociální síti. Průzkumem bohužel nebylo zjištěno, zda lze 

prostřednictvím prezentování se v této oblasti přilákat do knihovny nové uživatele. 

Dále bylo zjištěno, že o stránku knihovny na sociální síti Facebook se starají 1-3 

správci v rámci své pracovní doby a přispívají na stránku 2x-3x týdně. Hlavní funkcí 

stránky knihovny je funkce informační a také propagační. Reakce uživatelů na 

činnost knihovny na sociální síti jsou veskrze pozitivní, přestože příspěvky na 

stránce komentují v malé míře, spíše je kladně hodnotí. Není to překvapivé, tato 

sociální síť je tak stavěná. Nejvíce je využívána pro osobní profily lidí, kdy zajišťuje 

jejich vzájemnou komunikaci, v menší míře je přizpůsobená pro stránky firemní 

a neosobní. Uživatelé v tomto prostředí jsou tedy spíše pasivní a jejich aktivita se 

omezuje na kladné hodnocení tlačítkem „líbí se mi“. 

Každá knihovna hledající další možnosti, jak upozornit potencionální čtenáře 

a uživatele na svou existenci, by měla prostudovat situaci na poli sociálních sítí 

oblíbených v českém prostředí. Facebook se stává pro generaci dnešních dětí, 

studentů i ostatních mladých lidí samozřejmostí ne-li nutností pro komunikaci. Je to 

místo, které používají k virtuálnímu setkávání, komunikování a lze je v tomto 
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prostředí jednoduše oslovit a zaujmout. Knihovna pro prezentaci své stránky na síti 

Facebook může využít placenou reklamu, ale mnohem výhodnějším způsobem je 

zaujmout pestrým obsahem, aktuálními a zajímavými informacemi, upozorňovat na 

probíhající akce a popisovat srozumitelně své služby, které poskytuje. Je samozřejmě 

nutné, aby veškeré aktivity knihovny byly propojeny s realitou. Pokud potencionální 

uživatel bude osloven kvalitní propagací, a potom reálně navštíví knihovnu, která 

nebude odpovídat jeho vyvolaným představám, může být zklamaný ze skutečného 

stavu a propagace knihovny tak nebude mít žádoucí efekt.  

Facebook se neustále vyvíjí a mění, stejně jako informace, které obsahuje 

a sdílí. Informace ovšem mají jednu nevýhodu, a tou je rychlé zastarávání. I tato 

práce může být ve chvíli svého publikování předběhnuta. Facebook nefunguje na 

zastarávající platformě, ale vývojáři na jeho koncepci stále pracují. Dá se říct, že 

Facebook se mění tak, jak se mění jeho uživatelé. Je možné si všimnout, že při každé 

plošné změně uživatelských profilů si většina lidí stěžuje, pak je období, kdy si 

zvykne a je spokojena a např. po půl roce, kdy nastane nová změna, se tento koloběh 

opakuje. Přesto zůstávají této sociální síti věrni a rádi ji pro své potřeby využívají. 

Každá změna s sebou přináší nové možnosti či zjednodušení. 

Počet českých knihoven na síti Facebook není příliš velký v porovnání 

s reálným stavem existujících knihoven. Mnoho knihoven se tomuto způsobu 

propagace buď vyhýbá, neví o něm nebo s ním neumí pracovat či o něj nemá zájem. 

Pokud už svoji prezentaci knihovna má, často zaostává za komerčními subjekty 

(mobilní operátoři apod.). Používá principy, na které je zvyklá z webových stránek, 

propaguje identické propagační materiály (někdy je to vhodné, někdy naopak), 

používá základní aplikace a plně tak nevyužívá potenciál a odlišnost, kterou 

Facebook nabízí. Přesto považuji existenci stránky knihovny na sociální síti za 

vhodnou a přínosnou. Knihovny by se měly tento prostor naučit vhodně využít 

a používat jej především pro udržení svých uživatelů, snažit se jim nabídnout něco 

navíc a v neformální rovině, informovat je o důležitých změnách či akcích, ptát se 

uživatelů na jejich názory či jim pomoci, když se ptají oni jich. Používání sociálních 

sítí pro účely prezentace knihoven a jejich komunikace s uživateli vyžaduje po 

knihovnách individuálnější přístup k uživatelům. Čas ukáže jakým způsobem se toho 

knihovny zhostí, a zda to bude pro jejich další fungování potřebné a úspěšné. 

V současné době již není aktuální řešit proč se na sociální síti prezentovat, ale jakým 

způsobem. 
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