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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je rozbor, popis a zhodnocení současného stavu 

referenčních služeb Hudebního oddělení Městské knihovny v Praze. V rámci 

zpracování autorka provede:  

- Základní bibliografickou a informační přípravu tématu; prostudování vybraných 

pramenů a zjištění relevantních informací přímo v budově MKP povede ke 

stručnému představení hlavních termínů a principů referenčních služeb s 

důrazem na praxi těchto služeb v oblasti veřejného hudebního knihovnictví 

- Rozbor a podrobný popis referenčních služeb poskytovaných Hudebním 

oddělením MKP, jež budou představeny v hlavní části práce (postavení těchto 

služeb v rámci celkového systému referenčních služeb celé MKP a také 

spolupracujících hudebních knihoven ČR, prostorové, finanční a personální 

zajištění těchto služeb, referenční fondy a zdroje, uživatelé těchto služeb a typy 

dotazů, evidence dotazů a jejich hodnocení aj.); součástí této části bude průzkum 

referenčních dotazů Hudebního oddělení MKP za stanovené období 

- Závěrečné zhodnocení přínosu referenčních služeb uživatelům Hudebního 

oddělení MKP, MKP samotné a popřípadě jiných spolupracujících knihoven 

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK 

a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty. 

Klíčová slova: referenční služby, informační služby, hudební knihovny, hudební 

oddělení, městské knihovny, veřejné knihovny, Městská knihovna v Praze 

  



 
 

Abstract 

This bachelor's thesis seeks to analyze, describe, and evaluate the current state 

of reference services at the Music Department of the Municipal Library of 

Prague.  Within the scope of this work, the author will perform: 

- A basic exploration of the subject matter in terms of the available literature and 

other information; the research of selected sources and gathering of relevant 

information "on site", at the MLP building, will result in a brief presentation of 

key terms and principles pertaining to reference services, with a particular focus 

on the established practice of such services where they are associated with 

public music libraries.  

- An analysis and detailed description of the reference services on offer at the 

Music Department of the MLP, which will be presented in the main part of the 

thesis (the role of these services within the overall context of the reference 

service system at the MLP as a whole, and of cooperating music libraries across 

the Czech Republic; the operational coverage of these services in terms of 

storage and work space, financial funding, and manpower; reference stocks and 

resources; typical users of these services and types of requests; records of 

requests and their assessment; etc.).  This part will also include a survey of 

reference requests made at the Music Department of the MLP during the given 

period.   

- A final evaluation of the benefits brought by the reference services to users of 

the Music Department of the MLP, to the MLP as such, and possibly to other 

cooperating libraries.  

The bachelor's thesis will be prepared in accordance with the current internal 

rules in place at the Faculty of Philosophy of Charles University and with other 

methodology and normative documents.   

Keywords: reference service, information services, music libraries, municipal 

libraries, public libraries, Municipal Library of Prague 
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Seznam zkratek 
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AZ  Autorský zákon 

BWV  Bach-Werke-Verzeichnis 

ČNS IAML Česká národní skupina IAML 

FRBR  Functional Requirements for Bibliographic Records 

IAMIC International Association of Music Information Centres 

IAML  International Association of Music Libraries 

I&R Information and referral services 

IB Informační bod MKP 

IFLA   International Federation of Library Associations and Institutions 

IMS International Musicological Society 

IS MKP  Informační středisko Městské knihovny v Praze 

ISBD  International Standard Bibliographic Description 

MLA  Music Library Association 

MKP  Městská knihovna v Praze 

NK ČR   Národní knihovna ČR 

OKO  Oddělení komunikace MKP 

OPAC  Online Public Acess Catalogue 

OTRS  Open Ticket Request System 

PSK   Ptejte se knihovny 

RC  NK  Referenční centrum Národní knihovny ČR 

RIdiM  Répertoire international d´iconographie musicale 

RILM  Répertoire international de littérature musicale 

RIPM  Répertoire international de la presse musicale 

RISM  Répertoire International des Sources Musicales 



 
 

RS  referenční služby 

RUSA  Reference and User Services Association 

TDKIV   Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 

ÚK MKP Ústřední knihovna MKP 

VISK  Veřejné informační služby knihoven 

VRS   Virtuální referenční služba 

VTEI  Vědecké, technické a ekonomické informace 

WOREP Wisconsin-Ohio Reference Evaluation Program 
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Předmluva 

Téma referenčních služeb je mi přirozeně blízké. Mohu k tomu uvést hned dva 

důvody. Jedním je můj trvalý úžas nad samotnou existencí knihoven, které 

shromažďují různé typy informací a zaměstnávají odborníky k tomu, aby nám 

pomohli něco z těch informací získávat. Je jen málo podobných míst, kde je 

poskytována odborná pomoc bez skrytého komerčního záměru. Dalším důvodem 

pro volbu právě tohoto tématu je jeho přímé propojení s mou pracovní činností. 

Do Hudebního oddělení Městské knihovny v Praze jsem nastoupila v prvním roku 

automatizovaného provozu Ústřední knihovny a tato práce mě trvale baví. 

Kontakt s hudebníky, kteří jsou náročnými, vděčnými i žasnoucími uživateli 

výdobytků referenčních služeb, mě přesvědčuje, že zprostředkovávání hudebních 

dokumentů a informací o hudbě je „věda“ i dobrodružství.  

Tato práce pro větší jednotnost textu popisuje pouze přímé referenční služby 

Hudebního oddělení. Virtuální referenční služby budou také zmíněny, ale ne 

v takovém rozsahu. Bakalářská práce představuje referenční služby ve dvou 

rovinách – v teoretické a praktické. Termín referenční služby je v českém 

prostředí nejednoznačně vnímán. V úvodní kapitole jsou charakterizovány 

základní termíny referenčních služeb v historickém kontextu veřejného 

knihovnictví USA, kde se tyto služby zrodily a dostaly svůj název. Součástí kapitoly 

je i vývoj užívání termínu referenční služby a ekvivalentních termínů v našem 

regionu. Druhá kapitola práce představí Městskou knihovnu v Praze a její 

koncepci informačních služeb. Představena je v rámci standardů veřejných 

knihovnických a informačních služeb i v jejich konkrétním naplňování klíčovými 

pracovišti Městské knihovny v Praze. Stěžejní částí práce je 3. a 4. kapitola, která 

představuje samotné Hudební oddělení. V 3. kapitole je pracoviště nejprve 

představeno systémovým přístupem dekompozice jednotlivých prvků. 

Představeno je i kontextu relevantních vnějších vlivů „okolí“ Hudebního 

oddělení. Praktická část práce bude představena zejména ve 4. kapitole 

průzkumem referenčních dotazů oddělení.   

Pro teoretickou přípravu byl využit bibliografický soupis vypracovaný v rámci 

atestace k předmětu Bibliografické rešeršní služby. Výchozími materiály byly 
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v řadě případů anglicky psané materiály. Vzhledem k terminologickým 

odlišnostem byly vedle českých termínů na některých místech přeložených textů 

ponechány v kulatých závorkách i anglické termíny. Dalšími podklady práce byla 

řada veřejných i interních materiálů Městské knihovny v Praze. Při popisu 

Městské knihovny v Praze byla v mnoha případech využita vlastní znalost 

organizační struktury a služeb instituce. 

Bakalářská práce byla vypracována podle pravidel a metodických pokynů pro 

zpracování a odevzdání závěrečných prací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Pro citování zdrojů v textu byl využit tzv. Harvardský styl citování pomocí 

prvního údaje záznamu, data vydání a podle možností údajem o stránkování. 

Použitá literatura je citována podle mezinárodní normy ISO 690:2010, resp. její 

české verze ČSN ISO 690:2011. Seznam použité literatury je řazen abecedně - 

podle prvního údaje záznamu, pokud se první údaje shodují, jsou k rozlišení 

použity další údaje. Vlastní text bakalářské práce („1. kapitola“ až „Závěr“) 

obsahuje 118 705 znaků, tj. 65 normostran. 

Závěrem děkuji především vedoucí mé práce PhDr. Evě Bratkové, Ph.D. za pomoc 

při výběru tématu, ochotně poskytované odborné rady a cenné postřehy. Dále 

bych ráda poděkovala vedoucí Hudebního oddělení Mgr. Janě Navrátilové a 

dalším kolegům z Městské knihovny v Praze, kteří mě velkoryse podporovali 

během studia a svou aktivní účastí mi pomohli s uskutečněním této práce. 

Zvláštní poděkování patří Michalu Paláskovi za praktickou pomoc s přípravou a 

 provedením průzkumu. 
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1. Základní termíny referenčních služeb  

„Pokyny k správnému užívání knih, vedení při jejich výběru a poskytování 

informací z knih, to jsou tři základní barvy, které tvoří obraz referenční práce; (…) 

patrně žádné dvě knihovny nemíchají tyto barvy stejným poměrem.“  

[ROTHSTEIN, 1963, s. 412] 

1.1. Americké veřejné knihovny a referenční služby 

Organizovaná podoba referenčních služeb (dále RS) má své kořeny v 2. polovině 

19. století a je spjatá především s činností veřejných knihoven USA. Samuel Swett 

Green (1837 - 1918), knihovník Veřejné knihovny ve Worcesteru ve státu 

Massachusetts, jako první formuloval poslání RS. Jeho zásadní proslov byl 

přednesen roku 1876 na knihovnické konferenci ve Filadelfii a ve stejném roce 

byl publikován v prvním čísle časopisu Library Journal pod názvem „Osobní 

vztahy mezi knihovníky a čtenáři“, ve kterém vyjmenoval situace, kdy knihovník 

svou asistencí pomáhá naplnit uživatelovu potřebu. [GREEN, 1876, s. 74-81]. 

Greenova idea nebyla okamžitě přijata. Do té doby se knihovníci soustředili 

zejména na získávání a organizaci dokumentů a od uživatelů se očekávalo, že si 

budou vyhledávat informace samostatně. Green poukázal na to, že knihovníci 

zejména veřejných knihoven nemohou od svých návštěvníků očekávat, že budou 

mít dostatečnou dovednost a čas hledat informace, které potřebují. V průběhu 

80. a 90. let 19. století se ale zřetelně ukázala potřeba knihovníků zaměřených na 

činnost, které se zpočátku říkalo „asistence“ či „pomoc čtenářům“ („assistance to 

readers“). V roce 1883 byl ustaven první referenční knihovník na plný úvazek ve 

Veřejné knihovně v Bostonu. Začala být nutná také odborná příprava knihovníků, 

proto se v řadě veřejných knihoven velkých měst pořádala školení pro 

„referenční asistenty“. V roce 1891 se ve věcném indexu časopisu Library Journal 

poprvé objevil výraz „referenční činnost“ („reference work“). Okolo roku 1900 již 

měla většina veřejných knihoven zřízena „referenční oddělení“ („reference 

rooms“), kde byly shromážděny referenční materiály. Veřejné knihovny tedy 

pochopily a zavedly pomoc uživatelům historicky jako první, ty univerzitní 

a speciální je později následovaly. [BUNGE, 2001, s. 3-5 ; EVANS, 1999, s. 29-31]. 
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1.2. Tři přístupy k referenčním službám  

RS knihoven se staly součástí nabídky služeb všech typů knihoven. Jednotlivé 

knihovny naplňují tyto služby podle svého typu rozdílným způsobem a v různé 

míře. James Ingersoll Wyer v 30. letech 20. století zaznamenal tři základní 

koncepce přístupu knihoven: „tradiční“ („conservative“), „průměrný“ 

(„moderate“) a „velkorysý“ („liberal“, „ideal“) model služeb [WYER, 1930, s. 6-7]. 

Samuel Rothstein  v publikaci The Development of Reference Services z roku 1955 

na toto trojí členění navázal a zavedl termíny minimální, střední a maximální, 

které známe v českém prostředí díky článku V. Borovanského [BOROVANSKY, 

1993]. Toto členění je významné, protože naznačuje rozdílnost v přístupu 

jednotlivých typů knihoven.  Ukazuje také, jakému okruhu uspokojování 

informačních potřeb se zejména věnují veřejné knihovny. Minimální koncepce 

služby je charakteristická pro veřejné knihovny a je i svou povahou nejstarší. 

Protože veřejné knihovny v 19. století své prostory, fondy i služby nabízely 

skutečně široké veřejnosti, musely reagovat na potřeby četných, často zcela 

nezkušených uživatelů. Knihovníci jim poskytovali instruktáž a vedení v užívání 

knihovny, aby je vedli k  samostatnosti v efektivním využívání zdrojů. Knihovník 

se omezuje na asistenci při užívání knih, časopisů a dalších zdrojů. Knihovník 

nevybírá a nedoporučuje zdroje informací místo uživatele, nesoustředí na ani na 

ověřování správnosti získané informace v dohledaném dokumentu. Vedle této 

asistence se často poskytují i krátké, faktografické informace („ready reference“). 

Tato koncepce souvisí s ideou rovnosti uživatelů, podle které by knihovna neměla 

poskytovat jednotlivci službu, kterou není připravena ve stejné míře poskytnout 

všem nebo alespoň většině uživatelů. Výsledkem by tedy měla být spíše 

stanovená minimální míra služby, která je ale poskytována největšímu možnému 

okruhu uživatelů. Protikladem je maximální koncepce služeb, která klade důraz 

na dodání informace spíše než nutně některého dokumentu. Knihovna poskytuje 

odbornou službu kvalifikovaného knihovníka, který informace vyhledává 

a zároveň zodpovídá za jejich správnost. Tento stupeň asistence je založen na 

představě diferencovaných služeb knihovny, ve kterých jsou různým okruhům 

uživatelů poskytovány služby v nestejné míře. Spíše než instruování uživatelů je 
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zde prioritou zpřístupnění informace ve formě, kterou může uživatel okamžitě 

použít. Tato služba je zejména spojena s knihovnami výzkumných a vědeckých 

institucí. Někdy jsou tyto služby založeny na komerční bázi (rešeršní služby 

knihoven).  Nejběžnější formou RS je střední míra služeb, ve které jsou oba 

přístupy kombinovány a je přihlíženo k okamžité potřebě uživatele, situaci a 

časovým možnostem knihovníků. Jeden uživatel tak podle konkrétní potřeby 

získá minimální míru služby, jiný maximální [BOROVANSKY, 1993 ; GALVIN, 1978, 

s. 216-220]. 

1.3. Definice referenční služeb  

Pokusy o výstižné definování RS jsem nesčetné. Mezi ty nejstarší patří vyjádření 

referenčního knihovníka Kolumbijské univerzity v New Yorku Williama B. Childa, 

který roku 1891 definoval referenční práci jako „pomoc čtenáři při seznamování 

se s komplikovaným katalogem, odpovídání otázek, ve zkratce, udělat cokoliv je 

v knihovníkových silách, aby usnadnil přístup ke zdrojům knihovny, za kterou je 

zodpovědný“ [CHILD, 1891, s. 298]. William Warner Bishop v roce 1915 viděl 

referenční práci jako: „službu poskytovanou knihovníkem jako pomoc při nějakém 

studiu. Ne při samotném bádání - to se týká čtenáře. Pomoc, kterou vnímáme 

jako referenční práci, je poskytována čtenáři vyhledávajícímu jakékoliv 

materiály“[BISHOP, 1915, s. 134]. Odlišnosti definic tkví ve zdůrazňování 

jednotlivostí, ale většinou se odborníci shodují v tom, že se jedná o osobní, 

adresnou pomoc, která je knihovníky poskytována konkrétním uživatelům.  

1.4. Typologie dotazů referenční služby 

Podle struktury čtenářů knihovny evidují různá členění dotazů RS. Borovanský 

hovoří o 2 základních typech [BOROVANSKY, 1993, s. 27]: 

1. Uživatel se ptá, zda knihovna má specifický zdroj. Obvykle je to určitá kniha, 

časopis, dokument, který je možno identifikovat pomocí autora, titulu či 

zdroje. Knihovník poradí uživateli, jak dokument vyhledat v katalogu, rejstříku 

či speciální bibliografii.  

2. Uživatel vyžaduje informaci, o které předem neví, v jakém typu literatury by 

se mohla najít. Takovýto dotaz je důvodem pro tzv. referenční rozhovor.  
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Většinu dotazů můžeme členit také podle jejich náročnosti [BOROVANSKY, 1993, 

s. 27 ; EVANS, 1999, s. 34]: 

a) Směrové dotazy („directional questions“) typu „kde je katalog“, „kde jsou 

rejstříky“ ale také „kde je veřejný telefon, ořezávátka…“ apod. Jimi jsou 

čtenáři rychle navigováni budovou a službami knihovny.  

b) Jednoduché referenční dotazy („ready reference questions“) jako „jak 

dlouhá je řeka Amazonka“, „kdo a kdy objevil vitamín C“, „co je to plynulé 

lití“ apod. Odpověď na tyto dotazy často zná referenční knihovník zpaměti, či 

mohou být zodpovězeny pomocí encyklopedií, almanachů, technických 

příruček aj. zdrojů tzv. příruční sbírky („ready reference collection“). Většina 

těchto dotazů není časově náročná. 

c) Dotazy vyžadující vyhledání v literatuře („reference questions“) jako např. 

„kde najdu články o historii využití atomové energie, kouření a rakovině plic“ 

apod. Tyto dotazy vyžadují více času, zvláště potřebuje-li uživatel citace 

z různých typů pramenů. K odpovědi je zapotřebí několika kroků. 

d) Dotazy výzkumného charakteru („research questions“) jsou určené většinou 

pro experty různých oborů, ale i pro vyspělé postgraduální studenty. Otázky 

se odpovídají s použitím různých typů referenčních zdrojů a na základě 

přehledu o dostupné literatuře k dané problematice. Od ostatních dotazů se 

liší svou náročností na čas, prací se zdroji i s uživatelem. V této roli se stává 

referenční knihovník partnerem vědeckého pracovníka. Otázky tohoto typu 

se obvykle vyskytují jen v universitních, odborných a vědeckých knihovnách, 

zřídka ve vědeckých sekcích velkých veřejných knihoven. Uživatelé některých 

typů knihoven mohou takovou míru služby využít za úhradu, kdy tyto 

dodatečné finanční prostředky pokrývají případnou nespravedlnost v rovnosti 

poskytovaných služeb [BUNGE, 2001, s. 10]. 

 

1.5. Další formy referenčních služeb  

Jsou ještě další typy služeb, které jsou v amerických knihovnách buď označeny 

jako forma RS nebo služba příbuzná: 

Poradenská služba čtenářům („readers´advisory service“) v širším slova smyslu 

znamená pomoc hledajícím čtenářům tím, že jsou jim doporučeny konkrétní 
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tituly. Jedná se o službu žádanou zejména ve veřejných nebo školních 

knihovnách. Čtenáři využívají znalostí či zkušeností zaměstnanců knihovny, aby si 

nechali poradit „dobré čtení“. Takové návrhy čtenáři žádají zejména v případě 

oblíbených literárních žánrů nebo v rámci díla některého autora beletrie. 

V amerických knihovnách byly podobné služby nejvíce populární v první polovině 

20. století [CASSEL, 2013, s. 7-8 ; EVANS, 1999, s. 41-42]. 

Odkazovací služby („Information and referral services“, dále I&R) jsou informační 

služby, jejichž koncept byl vytvořen v amerických veřejných knihovnách na konci 

60. let. Četné knihovny tehdy začaly plnit funkci komunitních informačních 

center, ve kterých knihovníci odkazovali na vnější zdroje a služby. I&R služby byly 

Thomasem Childersem definovány jako „usnadnění spojení uživatele se službou, 

činností, informací či radou, která je mimo knihovnu a mohla by uspokojit jeho 

potřebu“. Takovými vnějšími zdroji mohou být služby různých agentur, 

komunitních center, státních a městských úřadů nebo i soukromých firem. Čtenář 

ale v praxi může být směrován i k službám jiných informačních center či 

knihoven, které profilem svých fondů více odpovídají přáním uživatele 

[CHILDERS, 1979, s. 2036-2037]. Termín odkazování je v popisu RS amerického 

střihu užíván i v běžném slova smyslu jako „odkázání“ („referral“) na odborné 

služby specializovaného oddělení knihovny či na konkrétního odborníka některé 

oblasti. 

1.6. Historie užívání termínu referenční služby v ČR  

Vnímání termínu RS se v českém resp. československém prostředí v jistých 

obdobích značně rozcházelo s americkou knihovnickou tradicí. Vlivem 

sovětského knihovnictví došlo u některých typů informačních služeb 

k terminologickému rozštěpení, které v setrvačnosti přežívá v terminologii 

mnoha zdrojů a institucí. V posledních letech dochází opět k pojmovému 

sbližování, nicméně vývoj užívání termínu RS a ekvivalentních označení je 

v našem regionu pestrý. M. Matoušková nám poskytuje stručný přehled vývoje 

jejich užívání: „Kdysi bylo nejběžnější označení „zpravodajská služba“, v 60. 

letech se pod vlivem sovětské odborné knihovnické terminologie používalo velmi 
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často termínu „bibliograficko-informační služba1“ (z rus. „spravočno-

informacionoje obsluživanije“), od 2. pol. 70. let se v soustavě VTEI2 postupně 

prosazují „konzultační služby“; u starších pracovišť a pracovníků ještě přežívá 

termín „poradenská služba“ nebo „poradna.“ [MATOUŠKOVÁ, 1984, s. 8-9]. 

 

1.6.1. Bibliograficko-informační služba  

Důležité je pochopit zejména obsah termínu bibliograficko-informační služba, 

který má s RS v Terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (dále 

TDKIV) nastaven ekvivalentní vztah. Podle Hamplové můžeme termín v prostředí 

knihoven pochopit takto: „Bibliograficko-informační služba spočívá v poskytování 

ústních a písemných informací bibliografického, faktografického a orientačního 

charakteru všem uživatelům, kteří se žádostí o tyto informace na knihovnu 

obrátí“ [HAMPLOVÁ, 1980, s. 3]. Pro srovnání zde uvádím i základní typy dotazů 

bibliograficko-informační služby, jak je předkládá Hamplová:  

Dotazy orientační a knihovnické: 

 Orientační dotazy - organizace knihovny, provozu a služeb veřejnosti 

 Knihovnické dotazy - informace o knihovním fondu, zjišťování existence 

konkrétních dokumentů v knihovně 

Dotazy na bibliografické informace:  

 Doplnění údajů při nedostatečné bibliografické citaci informačního pramene  

- doplnění autora, upřesnění znění názvu, informace o nakladatelských 

údajích, vročení, redaktorství atd. 

 Vyhledávání konkrétní části díla (článku, stati, studie, povídky, básně) 

v nepřesně nebo neúplně určeném informačním prameni nebo bez uvedení 

pramene vůbec 

 Doporučení literatury k dané tematice, k určitému problému 

 Informace o novinkách určitého oboru 

 Vyhledávání sekundárních a terciálních informačních pramenů  

Dotazy na faktografické (věcné) informace - uživatelé žádají věcnou informaci 

z hlediska jejího obsahu (dotazy pojmové, časové, statistické, personální) 

                                                           
1 Zkráceně BIS. 
2 Vědecké, technické a ekonomické informace. Souvisí s činností Ústředí vědeckých, technických a ekonomických 
informací (ÚVTEI). 
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1.6.2. Konzultační služby  

Konzultační služby rozborem jejich postavení v systému informačních služeb 

vymezuje M. Matoušková: „V širším slova smyslu zahrnují konzultační služby 

veškerou přímou pomoc uživateli (čtenáři), poskytovanou v odpovědi na dotaz 

nebo požadavek. Patří sem nejen osobní a telefonické zodpovídání dotazů na 

pracovišti konzultační služby, ale i orientace návštěvníka v knihovně nebo 

středisku. Konzultační službou je nejen sdělení, v které součásti sekundárního 

fondu má uživatel vyhledávat, ale i celková informace o zdrojích knihovny či 

střediska, dostupnosti a dalších podmínkách využívání informačních fondů. Jinak 

řečeno, pojem konzultačních služeb zahrnuje všechny služby informačního 

pracoviště, které mají ve vztahu k uživateli jednorázový charakter, jsou adresní 

a jejich obsahem je něco jiného než poskytnutí adresně vyžádaného dokumentu 

formou výpůjčky nebo kopie. Patří sem tedy i doporučující bibliografie, „rychlé 

a retrospektivní rešerše, které se s ohledem na rozsah v činnosti jednotlivých 

informačních pracovišť zpravidla organizačně vyčleňují“. Matoušková také 

předkládá základní kategorie dotazů „konzultační služby“[MATOUŠKOVÁ, 1984, 

s. 8-22]: 

Dotazy orientační (dotazy na služby): 

 Lokační dotazy - dotazy na místo uložení uživatelem známého inf. pramene 

 Obecně orientační dotazy - celková informace o určité informační instituci  

 Referenční dotazy - informace o službách jiných institucí a zdrojích 

Dotazy bibliografické: 

 Dotazy na literaturu k určitému tématu 

 Požadavky do doplnění nebo upřesnění bibliografických údajů 

Dotazy věcné (faktické) nebo také faktografické  

1.6.3. Referenční služby v Československu 80. let  

Matoušková také podává zajímavou zprávu o vnímání RS a jejich postavení 

v systému informačních služeb 80. let: „Odkazování na instituce, 

specialisty i informační prameny, s jejichž pomocí je možno informační dotaz 

nejlépe zodpovědět, je samozřejmou součástí všech typů konzultačních služeb. 

Toto odkazování nebo směrování informačních dotazů a požadavků uživatelů je 
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podstatou referenčních služeb.“ Dále upřesňuje: „Označení těchto služeb 

v češtině a několika dalších jazycích je odvozeno od anglického „referral“. 

Koncepce referenčních služeb jako institucionalizované součásti informační 

infrastruktury národních systémů vědeckotechnických informací se zrodila na 

půdě UNESCO, čímž je do jisté míry vysvětlitelné i podobné označování služeb ve 

více jazycích.“ Jak uvádí Matoušková, v bývalém Československu v 80. letech 

vznikala specializovaná pracoviště, která byla označována jako referenční 

střediska, což mělo souvislost s mezinárodními trendy a anglickým termínem 

„referral centre“ [MATOUŠKOVÁ, 1984, s. 37-40]. B. Drboutová připomíná 

zkušenosti s prací těchto pracovišť v Ústředí vědeckých, technických 

a ekonomických informací (dále ÚVTEI), kde vzniklo Referenční středisko 

v polovině osmdesátých let: „V referenčních službách navázalo pracoviště na 

dlouholeté tradice bibliograficko-informačních služeb (…). K těmto praktických 

zkušenostem přičlenilo i poznatky, které byly popsány v roce 1979 ve studii 

UNESCO „Guidelines on referral centres“. Studie byla v době svého vzniku určena 

pro využití především v rozvojových zemích, kde měla tato pracoviště propojit 

značně rozptýlené množství informačních zdrojů se zájemci o ně [DRBOUTOVÁ, 

1993, s. 77-78]. Tato svědectví myslím dokládají podstatu posunu termínu RS 

v česky psaných odborných textech. Starší texty se odkazovaly k termínu 

„referral“, což je i dnes v americkém knihovnictví pouze jedna z forem RS, kdy se 

uživatel skutečně odkazuje k jiné instituci.  

 
1.6.4. Objevování Ameriky a terminologické proměny 90. let  

V 90. letech knihovníci ČR začali rychle získávat zprostředkovanou i přímou 

zkušenost s vyspělým evropským knihovnictvím a zejména s  americkým 

modelem informační činnosti. Jednou takovou příležitostí byl výše zmíněný 

článek V. Borovanského. Na jeho příspěvek reagovala K. Čadilová, která 

poukázala na nesnadný převod anglického termínu „reference services“ do 

češtiny jako na jeden z dlouhé řady nedořešených problémů odborné 

knihovnické terminologie [ČADILOVÁ, 1993, s. 84]. D. Kalinová zase poukázala na 

nepraktičnost a obtíže těchto rozdílností při komunikaci s pracovníky 

zahraničních knihoven: „Bylo pro mne velmi obtížné vysvětlovat, co to vlastně 
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poskytují v Národní knihovně za služby, jsou-li bibliograficko-informační? 

Abychom dospěli vzájemného pochopení, uváděla jsem nadále, že pracuji 

v referenčních službách, neboť jsem si uvědomila, že z hlediska obsahového se 

jedná o podobnou činnost“. Kalinová na konto informačního systému ČR dále 

uvedla: „Koncepce bibliograficko-informačních služeb byla podle mého názoru již 

dávno překonána po stránce pojmové i obsahové.“. Autorka článku dále 

předkládá k úvaze pragmatické zvyklosti amerických knihoven: „Z Ameriky jsem si 

však přivezla i další „objevy“. Jedním z nich je například popularizace knihovnictví 

pouhým zjednodušením knihovnických termínů k dosažení komunikační shody 

s uživateli knihoven. Výsledek je jednoznačný, neboť američtí návštěvníci 

knihoven jsou sebevědomými a početnými uživateli knihovnických darů, o jejichž 

nabídce mají jasnou představu“ [KALINOVÁ, 1993, s. 81-82]. Průzkumem článků 

a statí, které se v 90. letech minulého století vyjadřují k typům informačních 

služeb knihoven, je ale možné doložit přetrvávající rozkol v jejich označování. 

Autorky Černá a Stöcklová ve výčtu služeb knihoven uvádějí RS jako součást 

konzultačních služeb ve smyslu odkazování na jiné informační instituce [ČERNÁ, 

1992, s. 61-62]. Hamplová při rozboru typů informačních služeb veřejných 

knihoven hovoří o bibliograficko-informačních službách a RS jsou uvedeny jako 

nadstavba pro uspokojování zejména požadavků podnikatelské sféry 

[HAMPLOVÁ, 1996, s. 140-141].  

1.6.5. Současné definice referenčních služeb  

Databáze TDKIV referenční služby vysvětluje jako:„informační služby, jejichž 

hlavním cílem je poskytování informací o informačních zdrojích nebo jiných 

pramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku konkrétního 

uživatele. Zároveň dává databáze termín do vztahu ekvivalence k „bibliograficko-

informační službě“ [ŠVEJDA, 2003b]. Také v normě ČSN ISO 5127:2003 jsou 

obsaženy definice pro oba termíny. Bibliograficko-informační služba: 

„Poskytování informací a pomoci informační a dokumentační organizací jako 

odpověď na požadavky.“ a referenční služba: „Informační služba, která odkazuje 

uživatele informací na jiný potenciální zdroj nebo informační službu v případě, že 

není uživateli možné poskytnout požadované informace“ [ČSN ISO 5127, 2003, 
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s. 84-85]. Ačkoliv TDKIV hovoří o ekvivalenci referenčních a bibliograficko-

informačních služeb, v normě je vidět přetrvávající zúžení RS na jejich odkazovací 

aspekt.  

 

1.6.6. Referenční centrum Národní knihovny ČR 

Zdá se, že české knihovny dosud nenašly jednotně vnímané termíny, které by 

chápali stejně knihovníci i uživatelé knihoven.  Zlomovým okamžikem pro 

fungování a vnímání RS bylo v 90. letech zejména zřízení prvního modelového 

pracoviště. Národní knihovna ČR (dále NK ČR) zřídila v roce 1998 nové Referenční 

centrum (dále RC NK), které mělo v knihovně integrovat informační zdroje na 

jedno místo. Tato integrace znamenala především shromáždění fondů ze zrušené 

Studovny bibliografických informací a Studovny encyklopedické literatury 

a vytvoření studijních míst, která nabízejí také vyhledávání v katalozích 

a databázích prostřednictvím počítačové sítě. K 1. červenci roku 1998 bylo 

spojením Oddělení meziknihovních služeb a Oddělení bibliografických informací 

vytvořeno nové Oddělení referenčních a meziknihovních služeb [HEMOLA, 1999]. 
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2. Městská knihovna v Praze 

Městská knihovna v Praze (dále MKP) svou činnost zahájila v roce 1891 jako 

Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy. Patří mezi velké 

veřejné knihovny a v síti knihoven ČR plní funkci krajské knihovny, která má 

právo povinného výtisku od pražských vydavatelství a nakladatelství. Její fond je 

univerzální, své těžiště ale má v humanitních oborech. Podle údajů z výroční 

zprávy za rok 2012 knihovna v loňském roce měla 187 872 aktivních čtenářů 

(měli platný čtenářský průkaz a využili služeb MKP), ve fondu měla 2 268 079 

dokumentů, ze kterých čtenáři uskutečnili 6 717 895 výpůjček [Městská 

knihovna, 2013]. MKP své služby provozuje v 42 pobočkách a 3 bibliobusech. 

V některých pobočkách sítě MKP jsou služby určitým způsobem profilované. 

Příkladem může být pobočka Dům čtení se specializací na propagaci četby a 

čtení. Jako organická součást Ústřední knihovny (dále ÚK MKP) fungují 

specializovaná oddělení, podle jejichž fondů a odbornosti se ÚK MKP soustředí 

především na informace o Praze, divadlu, filmu a hudbě.  

 

2.1. Pojetí informačních služeb v Městské knihovně v Praze 

Jedním ze základních úkolů mé práce bylo určit, v jakých podmínkách RS v rámci 

systému informačních služeb MKP fungují. Před samotným popisem uvedu vnější 

a vnitřní materiály, které informační činnost MKP popisují nebo pro ni mají 

povahu doporučujících či přímo závazných materiálů. Popisu informační činnosti 

MKP se v posledních letech věnovaly hned dvě vysokoškolské práce. Prací, která 

přímo mapovala informační služby na rozboru činnosti Ústřední knihovny, byla 

diplomová práce Petry Starové z roku 2004. Další prací byla bakalářská práce 

Barbory Kopencové z roku 2009 [KOPENCOVÁ, 2009 ; STAROVÁ, 2004].  

 

2.1.1. Závazné a doporučující dokumenty veřejných 

knihovnických a informačních služeb  

Pro MKP jako veřejnou knihovnu jsou určující zejména formulace obsahu 

veřejných knihovnických a informačních služeb (dále VKIS) v zákoně 257/2001 Sb. 

ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [ČESKO, 2001, s. 5683]: 
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§ 4 odst. 1 uvádí, že veřejné knihovnické a informační služby spočívají: 

a) „ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny 

nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné 

knihovny, 

b) v poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických 

informací a rešerší, 

c) ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména 

informací ze státní správy a samosprávy, 

d) v umožnění přístupu k informací na internetu, ke kterým má knihovna 

bezplatný přístup.“ 

Činnost knihovny je také v souladu se směrnicemi pro veřejné knihovny, které 

vydává Mezinárodní federace knihovnických asociací (International Federation of 

Library Associations and Institution, dále IFLA), které vyjadřují mezinárodní 

kontext služeb VKIS. Směrnice IFLA Služby veřejných knihoven hovoří 

o informačních službách, které deklaruje jako hlavní poslání a úkol knihoven. 

Vyčleňuje zde tyto úkoly [KOONTZ, 2012, s. 52]: 

 zajišťovat přístup k informacím na všech úrovních, 

 shromažďovat a zpřístupňovat informace o místní komunitě, často ve 

spolupráci s dalšími organizacemi, 

 učit lidi každého věku využívat informace a pracovat s odpovídající 

informační technologií, 

 vést zákazníky k odpovídajícím informačním zdrojům, 

 umožňovat lidem s postižením nezávislý přístup k informacím, 

 působit jako brána do světa informacím, zajišťovat k nim přístup všem a 

pomáhat tím překlenout propast mezi „informačně bohatými“ a 

„informačně chudými“. 

2.1.2. Metodické dokumenty a další interní materiály  

Konstatuji malé množství aktuálně platných metodických textů knihovny ve sféře 

informačních služeb. Vědomí důležitosti této oblasti je ale v MKP jasně patrné 

z dokumentů obecněji zaměřených, ve kterých jsou informační služby zmiňované 

ve výčtu služeb nebo přímo mezi prioritami. Je možné zmínit například Strategii 
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Městské knihovny v Praze do roku 2015, ve které jsou mezi standardy 

knihovnických služeb MKP vyjmenovány informační priority pracovišť. Pro ÚK 

MKP je zde uvedeno [MĚSTSKÁ, 2007, s. 59]: 

 zpřístupňování informací odpovídajících potřebám a zájmům co nejširšího 

okruhu uživatelů, 

 orientace v celospolečenském dění, 

 orientace v bohaté nabídce české i světové literatury, 

 pragensijní tematika, hudba, film a divadlo, 

 uspokojování informačních potřeb žáků a studentů základních, středních 

škol a studentů VŠ zejména humanitně zaměřených. 

Existují i interní materiály, které jsou zatím spíše analýzami a rozpracovanými 

návrhy strategie informačních služeb MKP než závaznými metodikami, podle 

kterých se na obslužných místech pracovníci řídí. Interní materiály souvisí 

zejména s prací Týmu pro koncepci informačních služeb a jedním z prioritních 

úkolů instituce - Projektem revitalizace informačních bodů, standardů 

poskytovaných informací a nástinu placených rešeršních služeb. Materiály 

pracovního týmu také konstatují, že informační služby jsou v MKP chápány „jako 

naprostá denní samozřejmost, na druhé straně chybí objektivizace hodnocení 

jejich kvality i množství.“ Podle úkolů pracovní skupiny proběhlo šetření - 

Průzkum poskytovaných informací v MKP a informačních služeb na pobočkách se 

samostatnými informačními body a Průzkum počtu a druhů poskytovaných 

informací na všech obslužných místech MKP a jejich zhodnocení (2010-2011). Na 

základě výsledků průzkumu, analýzy stavu a srovnání s jinými krajskými 

knihovnami byl výstupem této iniciativy zejména pilotní projekt placených 

rešeršních služeb, který odstartoval na podzim roku 2012 [Projekt, 2011].  

2.1.3. Termíny informační a referenční služby v Městské 

knihovně v Praze  

Aktuální dokumenty MKP používají nejčastěji termín informační služby a uvádějí i 

další termíny z okruhu informačních služeb. Často jsou výčtem zmíněny všechny 

typy - informační, bibliografické, poradenské, konzultační, referenční, rešeršní. 

Texty MKP se v analýzách odkazují na definici a zprostředkovaný normativní 
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výklad informačních a referenčních služeb v TDKIV, přesto se v textech význam 

RS často zužuje na odkazování k fondům jiných knihoven. Na základě výkladu 

první kapitoly si dovolím při rozboru činnosti MKP užívat termínu referenční 

služby, i když podle interních materiálů by je sama instituce možná označila jako 

poradenské, konzultační nebo informační. 

 
2.2. Referenční služby (místní a telefonické) 

Je třeba uvést, že kritéria VKIS jsou v MKP realizována v nestejné míře, což 

vychází z rozdílnosti jednotlivých typů knihoven sítě MKP. Topologie sítě 

42 poboček pracuje se 4 kategoriemi provozů: Ústřední knihovna, spádové 

knihovny, lokální páteřní knihovny a lokální doplňkové knihovny. MKP garantuje 

obecné standardy a zároveň individuálními standardy zohledňuje podmínky 

jednotlivých poboček. Vzhledem k rozsáhlosti a různorodosti sítě MKP jsou ústní 

a telefonické dotazy řešeny v rámci možností konkrétního pracoviště nebo 

předány k řešení specializovanému pracovišti. Na místech se samostatným tzv. 

„informačním bodem“ (více o informačních bodech v oddílu 2.2.3.) by se měla 

standardně poskytovat: pomoc při výpůjčních službách, referenční, konzultační 

a poradenské služby, reprografické služby, registrace čtenářů na internet, 

rešeršní služby (pouze v ÚK MKP a pouze výběrově témata hudba, divadlo, film a 

tematika Prahy) a služby MVS (pouze ÚK MKP) [Strategie, 2007]. V následujících 

oddílech práce budou krátce představeny základní typy pracovišť, na kterých je 

předpoklad pro intenzivnější RS. 

2.2.1. Informační středisko  

ÚK MKP disponuje obdobným, z výpůjčního provozu vyčleněným, pracovištěm, 

jakým je ve větším měřítku Referenční centrum NK ČR. MKP ho označuje jako 

Informační středisko (dále IS MKP), čímž je možná ve svém zaměření pro 

návštěvníky obtížněji odlišitelné od „centrálních informací“ v hale služeb 

a dalších „informačních bodů“ v ÚK MKP. Termíny „informační středisko“ či 

„podávání informací“ jsou v prostředí veřejné knihovny pro návštěvníky 

srozumitelnými pojmy. Na druhé straně uživatelé z tohoto označení možná úplně 

nepoznají a nedocení přidanou hodnotu v nabídce služeb tohoto pracoviště. 
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Spektrum informačních služeb IS MKP je mnohem širší, než je tomu v jakémkoliv 

jiném pracovišti sítě MKP. Toto oddělení nabízí všechny typy informačních 

služeb. Pracovníci IS MKP jsou vyvázáni z běžného výpůjčního procesu. MKP jim 

tak vytváří prostor, aby zde na vysoké profesionální úrovni zodpovídali osobní, 

telefonické i písemné dotazy (v současnosti téměř výhradně elektronické). 

Nabízejí se zde také prezenční výpůjčky s možností reprografických služeb (kopie, 

tisk, ukládání na USB disk) z rozsáhlého výběru referenční literatury, která je 

uložena v příručním fondu oddělení a ve volném výběru knih studovny. V nabídce 

fondu je zejména encyklopedická literatura, legislativní zdroje a všechny typy 

dokumentů vztahujících se k společenskému, kulturnímu a politickému dění 

Prahy a k její historii. IS MKP dále spolupracuje s dalšími referenčními centry 

pražských knihoven (zejména s NK ČR). V stálém kontaktu je rovněž s celou řadou 

pražských kulturních, společenských, informačních a vzdělávacích institucí, s 

orgány státní správy i samosprávy. Od těchto a dalších subjektů také získává, 

průběžně aktualizuje a zpřístupňuje propagační materiály. Pracovníci oddělení 

také provázejí exkurze a zajišťují odborná školení. V databázi TDKIV je referenční 

centrum charakterizováno jako: „oddělení knihovny nebo informační instituce 

poskytující především referenční, bibliografické a faktografické služby“ 

[SODOMKOVÁ, 2003]. IS MKP zjevně naplňuje všechny parametry referenčního 

střediska a jeho příbuznost s RC NK je patrná.  

IS MKP bylo zřízeno v prostorách Ústřední knihovny až po rekonstrukci budovy na 

Mariánském náměstí v roce 1998. V rámci IS MKP fungují tři místně 

a organizačně propojené pracoviště (Informační středisko, Studovna pragensií 

a Studovna internet-databáze). Svou činností pracoviště navázalo na 

bibliograficko-informační služby bývalé studovny naučné literatury. Studovna 

pragensií, která je součástí oddělení, dostala svůj základ již v roce 1962, kdy 

začaly být z fondu MKP vybírány a vyčleňovány knihy o Praze. Ve studovně je 

k dispozici 7 000 titulů knih, 200 plánů a map, více než 1  000 svazků vázaných 

ročníků periodik. Místně přilehlou Studovnou internet-databáze MKP realizuje 

závazek VKIS umožňovat široké veřejnosti přístup k informacím na internetu. 

Tato počítačová studovna nabízí studijní prostor 77,35 m2, kde poskytuje studijní 
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místa s vyhledáváním v katalozích a databázích a přístup k elektronickým 

i digitalizovaným dokumentům prostřednictvím počítačové sítě MKP. Nabízí zde 

17 počítačových stanic, bezplatný přístup k internetu, prezenční fond CD-ROMů 

a „Infopoint pro cizince“. Odborné služby pro veřejnost zajišťuje 8 knihovníků 

(7,4 úvazků). Prostorově se nabízí 75,10 m2 čtenářských a studijních prostor 

(Studovna pragensia a Informační středisko). Služby jsou adaptovány i pro 

případné zrakově či pohybově handicapované zájemce [Koncepce, 2012]. 

2.2.2. Specializovaná oddělení  

V ÚK jsou vedle IS MKP umístěna další 2 specializovaná oddělení, která profilací 

fondů a nabídkou služeb přesahují úlohu oddělení ÚK MKP. Jedná se o pracoviště 

významná v rámci systému služeb celé MKP, ale o významu těchto dlouhodobě 

budovaných fondů a s nimi spojených služeb lze hovořit i v rámci celé Prahy a ČR. 

Tato pracoviště si dle profilu své odbornosti vytváří bohatý informační aparát, 

který slouží jako pomoc při zodpovídání požadavků či jiné asistenci čtenářům 

a návštěvníkům. Nejstarším takovým oddělením je právě Hudební oddělení, 

které bylo založeno již roku 1893. Vzhledem k tomu, že Hudebnímu oddělení 

bude věnována samostatná kapitola, krátce zde představím druhé oddělení, 

které má v MKP obdobné postavení.  

2.2.2.1. Divadelní a filmové oddělení  
Toto oddělení bylo založeno v roce 1942. Jako významná česká veřejná knihovna 

tohoto druhu je členkou Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí 

(Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacle, 

SIBMAS) a úzce spolupracuje s dalšími odbornými knihovnami (knihovnou 

Divadelního ústavu, Národního muzea, Archivu Národního divadla a dalšími). 

Služby oddělení oslovují milovníky i znalce filmu a divadla, studenty uměleckých 

škol a čtenáře memoárové literatury. Velikost fondu se pohybuje okolo 60 000 

svazků. Ve fondu se nacházejí české (17 000 titulů) a cizojazyčné divadelní hry 

(5 000 titulů), filmové scénáře (1 200 titulů), monografie o dějinách a teorii 

divadla a filmu (okolo 30 000 svazků), divadelní a filmové časopisy (2 700 svazků 

českých a zahraničních periodik), české a zahraniční filmy na DVD. Vzácný fond 

http://sibmas.idu.cz/cs/
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oddělení (5 000 titulů) je částečně deponován v Oddělení vzácných tisků3. 

Mimořádně cennou referenční pomůckou jsou soubory výstřižků divadelních, 

filmových a televizních recenzí, které oddělení zpracovává a prezenčně půjčuje. 

Dalším souborem výstřižků jsou články o divadelních a filmových osobnostech, 

kterou oddělení zpřístupňuje, ale dále nerozšiřuje. Oblíbenou pomůckou pro 

studenty nebo zájemce o studium uměleckých škol jsou soubory divadelních 

monologů pro muže a ženy. V oddělení jsou stále dostupné lístkové katalogy - 

autorské, předmětové a osobnostní. V oddělení je přístupná jedna počítačová 

stanice s vyhledáváním v elektronickém katalogu, který zde vyhledává pouze 

fondy divadelního a filmového zaměření. Odborné informace z oblasti filmu je 

možné vyhledávat také v online zdrojích Film Index International, International 

Index to Music Pariodicals (FIAF) a American Film Institute Catalog. Tyto oborové 

zdroje mohou čtenáři využít i vzdáleně z webové stránky MKP na odkazu 

http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-zdroje/#FILM. Služby oddělení 

zajišťuje 5 knihovníků (3,75 úvazků) v čtenářském a studijním prostoru o 75,10 

m2, který je vybaven 12 jednoduchými studijními místy [Koncepce, 2012]. 

2.2.3. Informační body  

Knihovny a informační instituce zřizují pro návštěvníky místa, která mají svým 

označením i vzhledem návštěvníky povzbudit k tomu, aby neváhali požádat o 

pomoc v orientaci institucí a jejích službách. V normě ČSN ISO 5127:2003 je 

obsažena definice „informačního pultu“: „místní, telefonický nebo e-mailový 

kontakt, kde je uživateli informací k dispozici pracovník schopný poradit nebo 

pomoci s problémem týkajícím se daného systému, informačních služeb nebo 

databází.“[ČSN ISO 5127, 2003, s. 82]. Přesně v tomto smyslu MKP v čtenářské 

zóně vyčleňuje obslužná místa, z nichž knihovník primárně poskytuje různé typy 

informačních služeb. Tato místa jsou v rámci MKP označeny jako „informační 

body“ (dále také IB). Z těchto míst se poskytuje přítomným čtenářům (rovněž 

telefonicky) asistence při výpůjčních službách (objednávání, rezervace z fondu) 

a referenční, konzultační, poradenské a reprografické služby [Projekt, 2011]. Ne 

všechny knihovny sítě MKP mají zřízen takový IB. To samo o sobě neznamená, že 

                                                           
3
 Oddělení vzácných tisků sídlí jako samostatné pracoviště MKP v ulici U Brusnice. 

http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-zdroje/#FILM
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se na daných pobočkách neposkytují výše zmíněné služby. Často je podstatná 

část asistence návštěvníkům realizována z místa, kde se informační služby 

primárně neposkytují. 

2.2.3.1. Informační body Ústřední knihovny  

V ÚK bylo při rekonstrukci a automatizaci knihovny v roce 1998 vytvořeno 12 

informačních bodů, které jsou rozmístěny napříč jednotlivými místnostmi 

knihovny tak, aby čtenář mohl v kterémkoli místě využít asistence knihovníka. 

V každé z jednotlivých místností je IB na zřetelně viditelném místě. Míra jejich 

obsazování je přizpůsobena momentální provozní situaci. Nejvytíženějším 

místem je IB č. 1 v centrální hale služeb (také tzv. centrální informace), některé IB 

jsou obsazovány stabilně po celou provozní dobu, jiné výběrově. Některé IB 

během let zanikly. Informační body v ÚK MKP: 

 IB č. 1 - Centrální informace v hlavní hale služeb - nejvytíženější místo, 

vstupní informace o službách knihovny, asistence při výpůjčních službách, 

pomoc při výběru literatury, řešení náhrad a stížností, 

 IB č. 2 - Mapy - mapy, časopisy a reprografické služby, 

 IB č. 3 - Naučná literatura - naučná a cizojazyčná literatura, licencované 

databáze a meziknihovní výpůjční služby (MVS), 

 IB č. 4 - Studovna naučné literatury -  jedná se o zaniklé místo, 

 IB č. 5 - Hudební oddělení - příruční fond, periodika, databáze, poslechová 

studovna a digitální piano, místo je obsazováno pouze výběrově, 

 IB č. 6 - Informace pro děti a mládež – internet pro děti a mládež do 15 

let, herní konzole, studijní literatura a periodika pro mládež,  

 IB č. 7 - Informace pro mládež na galerii literatury pro mládež - obsazován 

výběrově, 

 IB č. 8 - Divadelní úsek – příruční fond, divadelní hry, filmové scénáře, 

periodika, licencované databáze, soubory výstřižků, 

 IB č. 9 - Informační středisko – knihovnicko-informační dotazy, komunální 

informace, internet, licencované databáze, příručkový fond, personální 

výstřižky, reprografické služby, agenda Opencard, 

 IB č. 10 - Informační středisko 2. bod - obsazován výběrově, 
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 IB č. 11 - Pragensia na galerii v Informačním středisku - prezenční 

literatura mapující historii a kulturní život hlavního města Prahy, 

historické vázané ročníky periodik, 

 IB č. 12 - Studovna internet-databáze - správa studijních internetových 

stanic pro registrované čtenáře a návštěvníky. 

 

2.3. Virtuální referenční služby MKP  

Virtuálním referenčním službám (dále VRS) se v posledních letech věnovalo 

několik vysokoškolských prací, proto se nebudu jejich popisu obsáhleji věnovat. 

Zmíním zde, že TDKIV vymezuje „online služby“ jako „informační služby 

poskytované vzdáleným uživatelům prostřednictvím informačních 

a komunikačních technologií“ [ŠVEJDA, 2003a]. Definici přímo VRS v TDKIV 

nenalezneme, ale dovolím si zde interpretaci, že se jedná o výše definované 

referenční služby, které se odehrávají prostřednictvím informačních a 

komunikačních technologií. 

Komunikaci s veřejností v MKP garantuje především Oddělení komunikace (dále 

OKO), které zřídilo a spravuje několik možných komunikačních kanálů VRS. Od 

roku 2010 MKP při individuální komunikaci s uživateli provozuje jednotný a plně 

automatizovaný systém pro evidenci a správu externích e-mailů „Open Ticket 

Request System“. Od května 2013 se knihovna podílí na kolaborativním projektu 

českých knihoven „Ptejte se knihovny“. Oddělení komunikace dále provozuje 

v rámci prostředí internetu i další kanály jednotlivých sociálních sítí. Tam 

knihovna komunikuje méně formálním jazykem. Jedná se zejména o Facebook 

(od roku 2009), Twitter (únor 2011), kanál YouTube (od května 2011), Google+ 

a mobilní geolokační službu Foursquare (od listopadu 2011). Dále knihovna 

rozesílá registrovaným čtenářům pravidelné newslettery  - tzv. Kostkované 

novinky. Další informační e-maily (či případně informační SMS) s informacemi 

o aktualitách knihovny a dalších informacích MKP rozesílá podle individuálního 

nastavení čtenáře. Představeny budou základní kanály VRS. Pouze u systému 

OTRS a „Ptejte se knihovny“ se jedná o adresnou formu VRS. Částečně se tato 

adresná forma odehrává i na Facebooku, kde mají čtenáři možnost přímo 

komunikovat se zaměstnanci MKP a klást jim dotazy. Twitter či Foursquare jsou 
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informačními službami, které ve virtuálním prostoru svým způsobem odpovídají 

různým propagačním letákům, návodům nebo informačním tabulím, které 

knihovny užívaly a užívají k neadresnému informování široké veřejnosti.  

2.3.1. Open Ticket Request system (OTRS) 

Po řadu let MKP zajišťovalo VRS individuálně, tedy formou lokální VRS. Pro 

odpovídání všech dotazů je používána jednotná e-mailová adresa: 

knihovna@mlp.cz, která je řešena speciálním softwarem prostřednictvím 

webového rozhraní Open Ticket Request system (dále OTRS). Jednotný systém 

správy e-mailové korespondence je tímto programem spravován od roku 

2010 a upravuje ho samostatná vnitropodniková směrnice. OTRS nabízí 

přehledné rozhraní pro řešení dotazů, informace o stavu dotazů, odesílání 

odpovědí pomocí šablon, možnost zasílání e-mailových upozornění agentům 

(osoby pověřené vedením a správou centrální e-mailové komunikace). Umožňuje 

centrální správu dotazů, zpětnou kontrolu a archivaci. OTRS pracuje na systému 

agentů a front e-mailových dotazů.  Hlavním agentem služby je metodik služeb 

MKP. S dotazy je nakládáno podle Spisového a skartačního řádu MKP. Na běžné 

dotazy týkající se provozu a služeb MKP odpovídá do 2 provozních dnů. V případě 

reklamací a nestandardních dotazů MKP odpovídá do 30 kalendářních dnů. 

Většina dotazů je řešena správci systému (tzv. „trsači“), ale některé dotazy je 

třeba přeposlat na konkrétní interní e-mailovou adresu pracovníka, oddělení 

nebo pobočky. Protože systém OTRS slouží také jako archiv, knihovník řešící 

dotaz odpovídá přímo tazateli, ale je nutné odpověď v kopii adresovat opět na 

adresu knihovna@mlp.cz  a ponechat původní předmět zprávy, aby se řešení 

v systému propojilo s dotazem [OTRS, 2011].  

2.3.2. Ptejte se knihovny  

„Ptejte se knihovny“ (dále PKS) je kolaborativní projekt českých knihoven, který 

v roce 2002 navázal na obdobné zahraniční projekty oblíbených VRS. Tato služba 

má sloužit nejširší veřejnosti a je zaměřena na dotazy uživatelů [HEMOLA, 2004]. 

MKP se do projektu zapojila od května 2013. V společném projektu knihoven ČR 

je zapojena jako „aktivní knihovna“, která nabízí odpovídání dotazů se 

mailto:knihovna@mlp.cz
mailto:knihovna@mlp.cz
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zaměřením na Prahu, divadlo, film a hudbu („pasivní“ knihovny službu pouze 

propagují a zprostředkují). Knihovna by měla čtenáři do dvou pracovních dnů 

zaslat odpověď nebo oznámení o prodloužení lhůty řešení. Pokud knihovna není 

schopna dotaz zodpovědět, může jej předat jiné knihovně podle specializace. 

Možné je i kontaktovat knihovnu, která není do projektu zapojena, ale pak není 

odpověď garantována. Odpověď MKP zasílá na e-mail tazateli, kopii též na adresu 

knihovna@mlp.cz. Administrátorka služby v MKP ukládá výběrově vyřešené 

dotazy do Archivu dotazů na webové stránce PSK (k listopadu 2013 uloženy 

3 dotazy do archivu).   

2.3.3. Sociální sítě  

VRS mohou uživatelé využívat také prostřednictvím sociálních sítí. Knihovna zde 

prezentuje aktuality i běžné informace o svém chodu a sdílí fotografie z akcí 

knihovny. Po přihlášení do této sítě mohou uživatelé během otvírací doby 

knihovny komunikovat s knihovníky online. Iniciativní přístup MKP k sociální síti 

Facebook byl Monikou Manovou popsán v diplomové práci, ve které při 

praktickém mapování aktivit českých knihoven v sociálních sítích konstatuje 

stránky MKP sítě Facebook s 7 781 příznivci a vysokým počtem interakcí (stav 

k 28. 11. 2011) jako nejoblíbenější. Manová v rozboru poznamenává, že: „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.“ [MANOVÁ, 2012, s. 45-47]. Knihovna v síti Facebook funguje od roku 

2009 na adrese: https://www.facebook.com/knihovna. Komunikace na 

Facebooku se záměrně odehrává v méně formálním duchu a může probíhat 

veřejně nebo soukromě (prostřednictvím zpráv). MKP používá k různým účelům 

několik profilů (každý profil má své správce). Jako hlavní kanál funguje profil 

Městská knihovna s 15 790 příznivci (k červnu 2013). Kultura v Městské knihovně 

v Praze je profil k propagaci akcí konaných v sálech ÚK MKP. Dále existuje profil 

pobočky Dům čtení, profil pro mladé uživatele K4U a kanál pro čtenáře sci-fi 

a fantasy s profilem CONiáš. Nejnověji má od roku 2013 svůj profil i Pojízdná 

knihovna Oscar. Od roku 2011 MKP působí na sociální síti Twitter na adrese: 

https://twitter.com/KnihovnaPraha. Tato sociální síť umožňuje posílat krátké 

mailto:knihovna@mlp.cz
https://www.facebook.com/knihovna
https://twitter.com/KnihovnaPraha
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zprávy - tweety (tweets) s maximální délkou 140 znaků. Tento komunikační kanál 

slouží k zveřejňování rychlých zpráv a novinek, které se zobrazují na profilové 

stránce knihovny a na stránkách přihlášených odběratelů. Knihovna zde sdílí 

především informace o uzavírkách, změnách, nových službách a zajímavých 

akcích.  Knihovna má k 10. červenci 2013 již 657 odběratelů (followers) svých 

příspěvků. Existuje také profil Koniáš exp., který automaticky nabízí beletristické 

novinky z katalogu knihovny.  

2.3.4. Kostkované novinky, informační e-maily, SMS zprávy  

Každé 2 až 3 měsíce je čtenářům rozesílán informační e-mail, tzv. Kostkované 

novinky. O rozesílání tohoto zpravodaje se stará OKO, které v něm poukazuje na 

to hlavní, co se v knihovně děje.  Čtenáři si mohou ve svém čtenářském profilu 

nastavit zasílání i dalších informačních e-mailů, ve kterých mohou vedle 

informací o stavu svého čtenářského konta pravidelně dostávat informace 

o seznamech nových titulů a o akcích knihovny. Informační SMS posílá MKP těm, 

kteří se zaregistrovali pro odběr této služby na Portálu hlavního města Prahy: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/sluzby/index.html. Magistrát hl. m. Prahy zde 

provozuje službu Automatizovaný systém informačních kampaní ASIK, jejímž 

cílem je poskytování informací o dění v Praze. Uživatel si může podle svého 

zájmu vybrat informace ze skupin podle charakteru a obsahu. 

  

http://www.praha.eu/jnp/cz/sluzby/index.html
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3. Hudební oddělení Městské knihovny v Praze  

Podle A. Stöcklové lze analyzovat stav zkoumaného knihovního systému (či 

subsystému) dekomponováním jeho jednotlivých prvků. Stöcklová říká: 

„Systémový přístup … nám umožní chápat procesy a funkce knihovny komplexně, 

ve vnitřních ale také vnějších souvislostech.“ Dekompozicí knihovního systému 

rozumíme definování statických a dynamických prvků systému, kde lze statické 

prvky chápat jako „základní stavební kameny“ a dynamické prvky jako všechny 

související činnosti (procesy). Systém je také neustále ovlivňován faktory, které 

působí na funkce systému, jeho strukturu a chování. Tyto vnější faktory je možné 

označit jako okolí systému [STÖCKLOVÁ, 2008, s. 2-5]. Při analýze Hudebního 

oddělení a jeho RS můžeme také hovořit o vnitřních podmínkách se statickými 

a dynamickými prvky. Stejně je možné rozebrat i vnější podmínky, které jsou 

utvářeny výše zmíněným tzv. okolím knihovny. V tomto případě je myslím účelné 

podrobně rozebrat jednotlivé prvky, procesy či faktory knihovního systému 

v přímé souvislosti s hudebními RS. 

Hudební oddělení MKP bylo založeno v roce 1893 a v prvních letech své existence 

působilo odděleně jako samostatná pobočka. S výstavbou nové budovy Ústřední 

knihovny na Mariánském náměstí bylo pod tehdejším názvem Knihovna Bedřicha 

Smetany4 v roce 1928 přestěhováno a začleněno do systému služeb Ústřední 

knihovny MKP. 

3.1. Vnitřní podmínky Hudebního oddělení MKP  

3.1.1. Statické prvky  

3.1.1.1. Zaměstnanci  

Stávající provoz zajišťuje 9 pracovníků (7,5 úvazků). Zaštiťuje ho zejména vedoucí 

hudebního oddělení Mgr. Jana Navrátilová. Jako muzikoložka knihovny garantuje 

akvizici hudebních dokumentů, strategii organizace, ochrany a zpřístupňování 

fondů a zastupuje rozvoj oddělení v jednání uvnitř instituce i spolupráci s 

partnerskými organizacemi. Dalších 8 hudebních knihovníků (6,5 úvazků) tvoří 3 

absolventi nebo studenti vysokých škol hudebního zaměření, 2 absolventi nebo 

                                                           
4
 Knihovna Bedřicha Smetany je historický název knihovny, pod kterým Hudební oddělení 

fungovalo až do 90. let, kdy mu bylo odebráno. 
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studenti knihovnických oborů a 1 aktivní hudebník. Pro všechny pracovníky je 

automatickým předpokladem soustavně budovaný zájem o hudbu. Pracovníci 

musí mít také nadstandardní znalosti AV techniky, bez problémů zvládat 

komunikaci v angličtině a mít alespoň pasivní znalost němčiny, francouzštiny či 

italštiny (lektorování odborné literatury, bibliografické zpracování a vyhledávání 

zahraničních vydání hudebních dokumentů). Všichni pracovníci se společně podílí 

na referenční i výpůjční činnosti, expedici žádaných titulů ze skladu, zpětném 

zařazování, kontrole a péči o fondy. Pracovníci se podle odbornosti a osobního 

nasazení profilují a specializují v péči o zastoupené hudební žánry (akvizice, 

lektorování, retrokonverze dokumentů, analytický rozpis skladeb). Hlubší znalosti 

některých hudebních oblastí společně s osobní žánrovou preferencí se projevují i 

v referenční činnosti. Je-li to možné, je čtenáři nabídnuta asistence knihovníka, 

který se specializuje na dějiny rock-popové scény a na jeho jednotlivé žánry, 

případně na knihovníka se specializací na vokální a zejména duchovní hudbu 

nebo knihovníka se specializací na operní repertoár a jeho interprety. 

S provozem oddělení nepřímo, ale významně souvisí odbor hudebního katalogu a 

hudební akvizice. Respekt k zvláštní povaze hudebních dokumentů má v MKP 

dlouhou tradici, pracovníci hudební akvizice a katalogu mají tedy tradičně 

zvláštní, oddělené pracoviště. Personálně toto pracoviště zajišťují 3 pracovníci 

(2,75 úvazku). Opět platí, že knihovník katalogizace hudebnin je vedle 

knihovnického vzdělání aktivní hudebník.  

3.1.1.2. Uživatelé  

Cílové skupiny uživatelů hudebního oddělení můžeme vnímat například podle 

jejich hudební gramotnosti. Knihovnu využívají aktivní profesionální hudebníci 

(skladatelé, dirigenti, sbormistři, hráči na hudební nástroje, zpěváci, orchestry, 

pěvecké soubory), dále hudební pedagogové, hudební vědci, hudební kritici, 

publicisté, pracovníci muzeí a archivů, dramaturgové a organizátoři hudebního 

života. Mezi tzv. poloprofesionály můžeme zařadit studenty konzervatoří 

a uměleckých škol, studenty hudební vědy, studenty pedagogických oborů či žáky 

lidových škol umění. Mezi poloprofesionály můžeme řadit i amatérské hudebníky 

a poučené hudební laiky či nadšené hudební sběratele. Pestrou škálu uživatelů 
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doplňují i posluchači jednotlivých hudebních žánrů, zájemci o tematicky spjaté 

hudební časopisy, čtenáři základní a popularizační literatury o hudbě, zájemci 

o monografie mapující život hudebních „celebrit“ současnosti i minulosti 

a hudební život všeobecně. V oblasti recepce hudby jsou časnými návštěvníky 

senioři a zrakově handicapovaní.  

3.1.1.3. Fondy hudebních dokumentů  

Hudební oddělení MKP nabízí okolo 200 000 všech typů hudebních dokumentů. 

Roční přírůstek dokumentů se pohybuje okolo 1 500 - 2 000 dokumentů. 

Těžištěm a srdcem hudebních fondů je dlouhodobě budovaná sbírka tištěných 

notových materiálů v počtu přes 140 000 svazků, z nichž je asi 6 500 vzácných 

hudebních tisků. Ačkoliv knihovna vlastní i některé rukopisné dokumenty, sbírku 

tvoří téměř výhradně hudební tisky. Jedná se momentálně o největší veřejně 

přístupnou kolekci tištěných hudebnin v České republice (Hudební oddělení NK 

ČR aktuálně nabízí 110 000, Moravská zemská knihovna 105 000 tištěných 

notových materiálů). Jádrem fondu MKP jsou pochopitelně hudebniny domácí 

produkce, které jsou od roku 2002 systematicky doplňovány produkcí pražských 

hudebních nakladatelství na základě práva povinného výtisku. Fond je ale 

tradičně budován zároveň nákupy i příležitostnými dary. 120 let dlouhá historie 

fondu je pozoruhodným svědectvím o hudebním trhu, který je v MKP doložen 

notovou sbírkou reprezentující činnost více než 1.700 hudebních nakladatelství. 

Jedná se o sbírku s univerzálním hudebním záběrem, zahrnuje tedy hudbu 

českou i zahraniční, obsahuje klasickou hudbu, operní repertoár i soudobou rock-

popovou scénu. Nabízí notové materiály pro tradiční i netradiční komorní 

ansámbly (tria, kvartety až po malé komorní orchestry), partitury komorních, 

orchestrálních i vokálně-orchestrálních děl, klavírní výtahy oper, operet, muzikálů 

a dalších vokálních a instrumentálních skladeb. S notovým fondem vokálních děl 

souvisí fond 3 000 libret oper, operet, oratorií či samostatně vydaných textů 

jiného typu vokální hudby. Knižní fond tvoří kolekci asi 30 000 titulů literatury o 

hudbě. Fond různých typů zvukových a zvukově-obrazových dokumentů se 

dohromady skládá do celku 23 000 nosičů uložených ve skladech MKP 

(gramofonové desky, magnetofonové kazety, kompaktní disky, DVD a Blu-ray 
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nosiče). Je třeba uvést, že zejména zvukové dokumenty nabízí i vybrané pobočky 

sítě MKP. O dalším plnohodnotném hudebním oddělení je však možné hovořit 

pouze u pobočky Bohnice, která nabízí mimo kolekci kompaktních disků i větší 

nabídku gramofonových desek a hudebnin (včetně možnosti poslechových míst a 

možnosti využití digitálního piana).  

3.1.1.4. Referenční fond  

Referenční fond hudebního oddělení funguje téměř výhradně v prezenčním 

režimu.  Část titulů je uložena ve volném výběru knih hudebního oddělení, kde 

jsou volně k dispozici k prezenčnímu studiu studentům a badatelům. Částečně 

tedy fond mohou využívat i návštěvníci knihovny. Značná část důležitých 

referenčních materiálů je ale přístupná pouze zprostředkovaně. 

Příruční fond („příručka“) je nedílnou součástí RS a nezbytným pomocníkem při 

činnostech referenčního pracovníka. Příruční fond má zajistit schopnost 

informovat uživatele o všech otázkách, které položí. Jeho budování je 

dlouhodobou záležitostí. Jedná se o živý fond, jehož skladba je průběžně 

obměňována. Jsou vyřazovány zastaralé publikace a doplňovány nové (zejména 

obměna novějšími, revidovanými vydáními) [Hamplová, 1980, s. 25-28]. 

Kmenový příruční fond je v MKP označen tzv. režimem „chráněného fondu“, 

který je registrovaným čtenářům dostupný pouze na vyžádání u knihovníka. 

V hudebním oddělení je v tomto chráněném režimu aktuálně evidováno přes 500 

titulů. Patří mezi ně hudební encyklopedie české i zahraniční produkce (okolo 40 

titulů encyklopedií). Obsahuje zejména základní hudební referenční zdroje jako 

nejnovější vydání (r. 2001) The new Grove dictionary of music and musicians 

a Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG). V příručce jsou také speciální 

encyklopedie s hudbou souvisejících oborů (umění, divadlo, estetika). Praktické 

jsou také jazykové, věcné a terminologické slovníky, hudební bibliografie, 

bibliografické soupisy MKP (podle tematického, nástrojového či pěveckého 

obsazení), hudební příručky, adresáře a ročenky. Významné postavení mají 

tematické katalogy jednotlivých skladatelů (okolo 90 titulů), které jsou při řešení 

některých dotazů nezastupitelné. V příručním fondu jsou také zařazena základní 

díla české a zahraniční muzikologické literatury -  hudební teorie, hudební nauky 
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a dějin hudby. Vedle knih jsou v chráněném režimu aktuální čísla českých 

a zejména zahraničních hudebních časopisů.  

Čtenářské a generální lístkové katalogy jsou stále velmi významnou referenční 

pomůckou zejména staršího fondu knihovny. Lístkové katalogy obsahují záznamy 

dokumentů do roku 1998. Od roku 1999 jsou nové dokumenty ukládány pouze 

do elektronického katalogu. V roce 2012 byl neskenován celý generální lístkový 

katalog hudebnin (cca 160 000 záznamů). Neskenované lístky byly včleněny 

do elektronického katalogu, kde si je mohou uživatelé u dohledaných záznamů 

zobrazit. V návaznosti na neskenování generálního katalogu hudebnin byl tento 

historicky i informačně cenný zdroj přestěhován z budovy ÚK. Z toho plyne jisté 

nepohodlí při řešení zejména repertoárových dotazů, při kterých nelze 

v elektronickém katalogu suplovat komfort hledání v nástrojově rozčleněném 

generálním lístkovém katalogu. K zodpovídání takových dotazů je knihovníky 

náhradně používán alespoň čtenářský lístkový katalog, který ale vzhledem ke 

svému uživatelskému určení není zcela úplný.  

Elektronické hudební referenční nástroje a zdroje  

Základním nástrojem je automatizovaný knihovnický systém MKP Koniáš (dále 

Koniáš), který byl spuštěn v roce 1998 v souvislosti s automatizací ÚK MKP5. 

Kompletně zpracovaný a online dostupný katalog velké hudební knihovny bývá 

sám o sobě cenným referenčním nástrojem, s jehož pomocí lze úspěšně získat 

hledané informace. Katalog MKP Koniáš je možné využívat u počítačových 

terminálů v knihovně, ale také přes webové stránky MKP 

(http://www.mlp.cz/cz/), kde je kompletní katalog dostupný online na 

http://search.mlp.cz/. Dalším cenným zdrojem z produkce MKP je digitální 

knihovna http://kramerius.mlp.cz/kramerius/Welcome.do (dále Kramerius). 

Odkazy na Krameria i na jednotlivé alternativní přístupy do digitalizovaných celků 

jsou na webových stránkách přístupné pod projekty „e-knihovny“ 

(http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/), která sdružuje všechny 

dokumenty MKP dostupné v elektronické podobě. Z hudebních dokumentů byly 

k digitalizaci vybrány různé vrstvy fondu. První vrstvu tvoří jedinečné hudební 

                                                           
5
 Ostatní pobočky byly postupně k systému připojovány a nyní ho používá všech 42 

automatizovaných poboček i 3 bibliobusy. 

http://www.mlp.cz/cz/
http://search.mlp.cz/
http://kramerius.mlp.cz/kramerius/Welcome.do
http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/
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monografie a zároveň tituly akutně ohrožené kvůli špatné kvalitě tisku i papíru. V 

této vrstvě byly zařazeny nejprve původní česká nebo do češtiny přeložená 

libreta z konce 19. století a z první třetiny 20. století (okolo 200 titulů). Další 

vrstvu tvoří periodika, především všechny význačné nebo v jiných knihovnách 

nedostupné tituly hudebních časopisů vycházejících od 60. let 19. století a tituly 

česky a německy tištěných časopisů z období první republiky a z doby 2. světové 

války do roku 1948. Při hledání v rámci elektronického katalogu je možné rovnou 

otevírat připojené digitalizované dokumenty (neskenované katalogizační lístky, 

digitalizované dokumenty). Oficiální webové stránky MKP zpřístupňují také 

zahraniční licencované hudební databáze dostupné v prostorách hudebního 

oddělení i vzdáleně z http://www.mlp.cz/cz/sluzby/databaze/. V současnosti to 

jsou Oxford Music Online (online oborová brána s elektronickými verzemi 

prestižních hudebních encyklopedií Grove Music Online, Encyclopedia of Popular 

Music), kolekce hudebních databází americké firmy Alexander Street 

Press (nahrávky, hudebniny a referenční zdroje) a audio a video knihovna firmy 

Naxos (Naxos Music Library a Naxos Video Library).  Na některé významné 

existující online zdroje je třeba zájemce odkazovat, protože část významných 

zdrojů aktuálně zpřístupňují pro registrované uživatele pouze výběrová 

pracoviště (NK ČR, Moravská zemská knihovna či Univerzita Karlova). Mezi tyto 

zdroje patří International Index to Music Periodicals nakladatelství Chadwyck-

Healey (IIMP), Mezinárodní soupis literatury o hudbě (Répertoire international 

de littérature musicale, RILM), Mezinárodní soupis hudebního tisku (Répertoire 

international de la presse musicale, RIPM) a Mezinárodní soupis hudební 

ikonografie (Répertoire international d´iconographie musicale, RIdIM) [KAPSA, 

2002].  Oblast volně dostupných zdrojů je rovněž pestrá. Mezi základní volně 

dostupné zdroje patří Oborová brána Musica (MUS) na http://mus.jib.cz/, která 

umožňuje jednotný přístup k informačním zdrojům v oblasti hudby a hudební 

vědy. Je to stále se rozšiřující jednotný prostor pro prohledávání hudebních 

databází či knihovních katalogů [KAPSA, 2008]. Oborová brána Musica je velmi 

progresivním, přesto dílčím zdrojem. Stále je nutné využívat i katalogy dalších 

knihoven a institucí (zejména Souborný katalog ČR). Hudební oddělení NK ČR 

http://www.mlp.cz/cz/sluzby/databaze/
http://mus.jib.cz/
http://mus.jib.cz/
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dále zpřístupňuje součást svého Souborného hudebního katalogu, kterým je 

Notový incipitový katalog (číselný kód, který je ekvivalentem citace začátku 

hudebního textu skladby). Mezinárodním volně přístupným zdrojem je 

Mezinárodní soupis hudebních pramenů (RISM) na http://opac.rism.info/.  

3.1.1.5. Zařízení a zázemí knihovny  

Jako čtenářské a studijní zázemí je k dispozici uživatelský prostor o velikosti 

281,6 m2 s celkem 33 různými typy studijních míst: 

 4 místa jsou vybavena počítačovými stanicemi s elektronickým katalogem, 

 1 studijní místo počítačem se vstupem do licencovaných hudebních databází, 

 6 míst slouží k poslechu gramofonových desek, 

 4 místa jsou určena pro poslech CD nebo magnetofonových kazet, 

 1 místo pro přehrávání DVD a Blu-ray nosičů, 

 1 místo pro přehrávání notových materiálů na digitálním pianu Yamaha, 

 16 jednoduchých studijních míst 

Vzhledem k aktuální úpravě tzv. autorského zákona se v prostoru hudebního 

oddělení nenachází žádné kopírovací zařízení. Z reprografických služeb je zde 

umožněn pouze černobílý tisk z licencovaných databází.  

3.1.2. Dynamické prvky  

Referenční a výpůjční služby patří vedle akvizice, katalogizace a organizace fondů 

mezi základní knihovnické procesy, tedy mezi dynamické prvky. Samotné RS 

budou obsahem zhodnocení provedeného průzkumu, proto tento prostor využiji 

k popisu ostatních zmíněných procesů  z hlediska obousměrného vztahu a vlivu, 

které na sebe jednotlivé procesy a  RS mají.  

3.1.2.1. Akvizice a katalogizace  

Oddělení hudební akvizice a katalogizace mají již tradičně v MKP oddělené 

pracoviště, což reflektuje speciální povahu hudebních dokumentů. Za samotný 

výběr nakupovaných hudebních materiálů je zodpovědný vedoucí pracovník 

Hudebního oddělení, pracovníci akvizice zajišťují technickou stránku akvizice 

(komunikaci s nakladateli a distributory, kontrolu na duplikát). K akviziční politice 

http://opac.rism.info/
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by měla patřit jasná koncepce s ohledem na uživatele hudební knihovny. 

Znamená to rozhodnout, které typy vydání skladeb pro knihovnu a její uživatele 

vybírat. Zda vybírat vydání určená k interpretaci nebo ke studiu, volit mezi 

původní podobou skladby a četnými úpravami (nástrojové úpravy, úpravy podle 

obtížnosti provedení). Pro potřeby badatelů a studentů je třeba sledovat kritická 

a souborná vydání hudebnin, která jsou nezbytnými informačními zdroji. Mezi 

důležité akviziční zdroje MKP automaticky patří tištěné a zvukové dokumenty 

pražských vydavatelů a nakladatelů, které knihovna získává právem povinného 

výtisku. Znalost specifik a pravidel katalogizace hudebních dokumentů, akviziční 

politiky a dostupných zdrojů akvizice hudebních dokumentů přímo ovlivňuje 

kvalitu poskytovaných RS. Stejně důležitá je i zpětná vazba knihovníků ve 

výpůjčních a referenčních službách k případným mezerám ve fondu nebo 

aktuálnímu stavu potřeb uživatelů. Měla by probíhat i obousměrná komunikace o 

případných nedostatcích či možných zlepšeních. Vztah katalogu a RS je 

mimořádně silný. Katalog je jedním z nejdůležitějších nástrojů RS. V některých 

knihovnách je i zaběhlou praxí umožnit katalogizátorům pracovat několik hodin 

měsíčně v přímé RS, aby si uchovali „cit“ pro potřeby uživatelů [Borovansky, 

1993]. Provázanost hudebního oddělení a katalogu je těsná. Hudební katalog je 

supervizorem jmenného zpracování dokumentů, v hudebním oddělení je 

doplňováno věcné zpracování dokumentů. Supervizorem věcného zpracování je 

jako muzikoložka vedoucí hudebního oddělení.  

3.1.2.2. Organizace knihovního fondu  

Organizace fondu zahrnuje nejen vlastní výstavbu fondu dokumentů, ale také 

jejich ochranu, aktualizaci a revizi. Vzhledem k tématu zde bude popsána 

zejména organizace fondu, jejíž popis je nejrelevantnější k popisu referenční 

činnosti. Skladba hudebního fondu již byla popsána mezi statickými prvky, zde 

bude fond popsán z pohledu jeho uložení a zpřístupnění.  

Sklady, ve kterých je uložen hudební fond, jsou rozloženy do 3 z 5 skladištních 

podlaží Ústřední knihovny. Nejníže položený hudební sklad zabírá 124,35 m2 a je 

umístěn v tzv. 2. suterénu budovy na Mariánském náměstí. Jsou v něm uloženy 

vázané ročníky hudebních periodik, starší knihy o hudbě (převážně do 70. let 20. 
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století), hudebniny z konce 19. století a první poloviny 20. století (40 000 svazků). 

Uložení fondů v tomto patře je považováno za nevyhovující, protože uložený 

fond byl již několikrát vážně ohrožen povodňovým zaplavením6.  Další sklad 

zabírá 101,05 m2 prostor 1. suterénu. Tento sklad je částečně využíván pro 

uložení vázaných ročníků divadelních a filmových periodik. Hudební oddělení má 

v tomto podlaží uloženo asi 50 000 svazků vokální literatury. Uloženy zde jsou 

klavírní výtahy oper a operet (3 500 svazků) a melodramy (500 svazků); patří sem 

veškerá literatura pro sólový a sborový zpěv (35 000 svazků). V tomto patře jsou 

uloženy také kapesní vydání partitur (asi 2 000 svazků), libreta (3 000 svazků) a 

vzácné hudební tisky (6 500 svazků). Největší hudební sklad, který zabírá prostor 

149,8 m2, je umístěn v přímém sousedství s čtenářským prostorem Hudebního 

oddělení. Uložen je v něm veškerý fond zvukových a zvukově-obrazových 

dokumentů, novější knihy o hudbě a hudebniny (celkem 70 000 svazků). Stavění 

fondu ve skladech je systematicko-pořadové. Zohledněn je formát dokumentu, 

každý formát je rozdělen do signaturových řad podle zaměření a typu 

dokumentu a dále uvnitř podle pořadových čísel signatur. Hudební fondy jsou 

více než v 90% uloženy ve skladech a dostupné tedy zejména zprostředkovaně 

objednávkou některého z registrovaných čtenářů. Vyžádané tituly jsou 

expedovány do 30 minut.  

Volný výběr hudební literatury je částí fondu bezprostředně dostupnou 

čtenářům i návštěvníkům. Hudební volný výběr nabízí část fondu knih o hudbě (z 

hudebnin pouze omezený počet nejběžnějších zpěvníků country a folkové 

hudby). Jedná se kolekci okolo 4 000 knih v prezenčním i absenčním režimu 

půjčování. Volný výběr nabízí 60 metrů volného výběru knih (62 polic). 

Dokumenty na volných výběrech jsou uspořádány podle obsahu v rámci 

vybraných skupin systematického třídění MKP - (systém obsahových 

charakteristik - tzv. OCH), v rámci kterého je u monografií hudebních osobností 

uplatňováno abecední stavění podle jmen osobností (personální pořádání). 

Lístkové katalogy patří mezi sekundární dokumenty. Jsou základní přístupovou 

cestou k hudebním dokumentům. Čtenářské lístkové katalogy knih o hudbě jsou 

                                                           
6
 V roce 2002, kdy bylo patro zaplaveno, byl fond zachráněn včasným vystěhováním. Dokumenty 

v tomto podlaží byly preventivně vystěhovány již několikrát. Naposledy v červnu 2013.  
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členěny na autorské a předmětové. Lístkové katalogy hudebnin tvoří systém 

katalogů, v nichž uživatel může hledat např. podle formy vydání hudebnin 

(partitury, klavírní výtahy vokálních děl, komorní hudba v hlasech), podle 

nástrojového obsazení (jednotlivé sólové nástroje, komorní hudba od trií po 

noneta, vokální hudba, sborová tvorba).  

Online verze katalogu je v MKP řešena automatizovaným knihovnickým 

systémem Koniáš. Pro čtenáře je v Hudebním oddělení Koniáš přístupný na 4 

počítačových stanicích typu OPAC7. Systém byl vytvořen pro operační systém 

Windows a byl upraven zcela na míru MKP, která je také jeho jediným 

uživatelem. Koniáš je složen z několika desítek modulů. Základním modulem je 

stejnojmenná aplikace „Koniáš“, která zahrnuje služební i čtenářský katalog. 

Systém obsahuje také veškeré výpůjční moduly, moduly akvizice, zápis čtenářů a 

pokladnu. Koniáš má tři možnosti nastavení vyhledávání: pro začátečníky, pro 

pokročilé a pro knihovníky. Již v „začátečnickém“ nastavení je možné volit mezi 

základním a textovým hledáním, které uživatel může zpřesnit užitím 

booleovských operátorů <AND>, <OR> a znaku % (nahrazuje libovolný řetězec 

znaků). Pokročilé nastavení nabízí např. funkci filtr (možnost omezit vyhledané 

záznamy např. druhem dokumentu, jazykem, signaturou, autorem) a tematické 

hledání, kde se využívají deskriptory MKP.  Nastavení pro knihovníky umožňuje 

vyhledávat v rámci systematického třídění MKP a systému entit (osob, institucí či 

geografických regionů). Komplikovanost hledání hudebních dokumentů je 

zohledněna možnou verzí programu Koniáš, který vrací výsledky pouze 

z hudebních fondů. Čtenáři mohou katalog využívat u počítačových terminálů 

typu OPAC, ale také přes webové stránky MKP. Design webových stránek prošel 

grafickou i obsahovou úpravou v roce 2010 a oficiální spuštění nové podoby bylo 

21. února 2011. Cílem úprav bylo zatraktivnit prostředí a přizpůsobit ho 

uživatelům zvyklým na hledání v prostředí Google.  Implementován byl 

vyhledávací systém FAST8, který při zadávání dotazu netrvá na užití invertované 

podoby jmen, dále dokáže rozpoznat většinu chyb a překlepů a při zadávání 

                                                           
7
 OPAC - Online Public Access Catalogue. 

8
 FAST ESP - je vyhledávací technologie od firmy INCAD, spol. s r.o. 
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dotazů se objevuje tzv. našeptávač (možnost volit z automaticky generované 

roletky s nabídkou polí název, autor, deskriptor). Inovovaný web 2.09 zahrnuje i 

strukturu Funkční požadavky na bibliografické záznamy (Functional 

Requirements for Bibliographic Records, FRBR).  

3.1.2.3. Výpůjční služby 

Provoz Hudebního oddělení je zajišťován po celou otevírací dobu Ústřední 

knihovny (56 hodin týdně). Knihovna umožňuje prezenční, absenční i 

meziknihovní výpůjčky z hudebních fondů. Podle údajů ze statistiky ÚK MKP za 

rok 2012 bylo v loňském roce půjčeno 39 442 hudebnin (44 967 hudebnin bylo 

půjčeno v celé síti MKP) a 114 777 zvukových dokumentů (265 427 zvukových 

dokumentů bylo půjčeno v celé síti MKP). U zvukově-obrazových dokumentů 

(DVD, Blu-ray) se v Hudebním oddělení provozují pouze prezenční výpůjčky.  

V samotném oddělení jsou realizovány prezenční výpůjčky z hudebních fondů z 2 

výdejních míst obslužného pultu. Z jednoho obslužného místa jsou 

zpřístupňovány výpůjčky zvukových a zvukově-obrazových dokumentů. Knihovník 

na tomto místě také zajišťuje obsluhu gramofonových přístrojů a v případě 

nutnosti asistuje čtenářům při užití dalšího technického zařízení (Blu-ray, CD a 

magnetofonové přehrávače). Na dalším výdejním místě knihovník pomáhá při 

výběru a objednávání hudebnin a knih a také je zde prezenčně půjčuje. Z tohoto 

místa je koordinováno využívání digitálního piana. Hudební „informační bod“, ze 

kterého by se měly primárně dotazy čtenářů řešit, je z personálních důvodů 

obsazován pouze výběrově. Většinu čtenářských požadavků vyřizuje podle 

aktuálního provozu knihovník, který zodpovídá za výdej hudebnin a knih o hudbě. 

V případě komplikovaného, časově náročného dotazu, může dojít k  

přesměrování dotazu k vedoucí oddělení, pracovníkům hudebního katalogu či 

kolegovi v rámci Hudebního oddělení, který se v dané hudební problematice 

hlouběji orientuje.  

 

                                                           
9
 Termín Web 2.0 je ustáleným označením pro nové webové prostředí, které umožňuje sdílení a 

společnou tvorbu obsahu. 
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3.1.2.4. Referenční a rešeršní služby  

Přímé hudební referenční služby budou předmětem průzkumu a souvisejícího 

rozboru čtvrté kapitoly. Proto se zde zmíním o souvisejících projektech knihovny, 

na kterých se Hudební oddělení podílí. Od září 2012 MKP odstartoval pilotní 

projekt placených rešeršních služeb. V databázi TDKIV nalezneme tuto definici 

rešeršní služby: „Dokumentografické nebo faktografické služby spočívající ve 

zpracování a poskytování rešerší uživatelům odborných informací. Rešerše mohou být 

průběžné nebo retrospektivní. Průběžné rešerše v dávkovém režimu představuje adresní 

rozšiřování informací. K rešeršním službám patří také online informační služby“ a 

samotné rešerše: „Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě 

dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů. 

Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován 

pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje 

rešeršní strategie. Podle charakteru obsažených informací se rozlišuje 

dokumentografická nebo faktografická rešerše; rešerše fixovaná na nosič se považuje za 

sekundární dokument“ [HŮLEK, 2002, s. 295-298]. Čtenáři MKP mají možnost si 

objednat vypracování bibliografického nebo faktografického seznamu záznamů z 

tematických oblastí hudba, divadlo, film a pragensia. Když připomenu trojí 

koncepci referenčních služeb (oddíl 1.2), zpracování podobných soupisů patří do 

maximální koncepce služeb knihovny, která by jen obtížně mohla být 

poskytována všem uživatelům veřejné knihovny. Z toho důvodu je tato služba 

zařazena mezi placené. Parametry služby stanovují dodání zpracované rešerše do 

10 dnů a celková cena se odvíjí podle počtu hodin věnovaných vypracování 

rešerše (hodinová sazba je 200 Kč/hod.). Další zkušenosti z této pilotní služby 

zatím nemohu poskytnout, protože Hudební oddělení zatím nezpracovalo žádný 

požadavek. 

Dalším projektem je „Ptejte se knihovny“ představený v oddíle 2.3.2., ve které je 

mezi nabízenými tématy opět hudba. Podle sdělení administrátorky služby PSK 

v MKP se většina dotazů týká základních informací o službách a hudebním fondu 

knihovny, které mohou být zodpovězeny bez přesměrování dotazu do Hudebního 

oddělení. Přímo hudby nebo hudebních služeb se týká okolo 40 dotazů měsíčně, 

pracovníci oddělení ale řeší pouze okolo 10-15 dotazů měsíčně. Tyto dotazy jsou 
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obvykle náročnější a vyžadují odpověď vedoucí oddělení. Některé dotazy jsou 

řešeny kolektivně. Významné procento dotazů se týká žádostí o dohledání autora 

či názvu zvukové nahrávky skladby, která bývá obvykle nedostatečně 

identifikována slovním popisem či krátkým úryvkem z textu. Tyto dotazy mívají 

jen průměrnou úspěšnost dořešení a jsou velmi časově náročné. Některé dotazy 

mohou mít až anekdotický ráz. Na obrázcích č. 6 a 7 je dokumentován konkrétní 

dotaz z 21. 7. 2013. Hledaná píseň byla identifikována pouze informací o 

„mužském hlasu“ interpreta, doprovodném nástroji - „asi bendžo“ a nepřesným 

zápisem části hledané anglicky zpívané písně.  Dotaz byl vyřešen pouze intuicí a 

odhadem kolegyně, které dokázala identifikovat jedno z mála nedeformovaných 

slovních spojení fonetického přepisu textu.  

 

Obr. č. 1 - Dotaz uživatele služby PSK z 21. 7. 2013, který byl směrován do Hudebního oddělení 
MKP 
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Obr. č. 2 - Odpověď na dotaz PSK z 21. 7. 2013. Zpěvák Avicii  a píseň Wake me up. Zobrazený 
úryvek textu je převzat z http://www.metrolyrics.com/wake-me-up-lyrics-avicii.html. Na obrázku 
možné je srovnat vlastní text a foneticky velmi nepřesný zápis tazatele. 

3.2. Okolí knihovny  

3.2.1. Postavení v soustavě hudebních knihoven ČR 

Hudební oddělení MKP je nejstarší a i největší veřejnou hudební knihovnou ČR. 

Velikostí fondu patří k  nejvýznamnějším veřejným hudebním knihovnám 

v Evropě. Specializuje se na informace o pražském kulturním dění, spolupracuje s 

divadly a orchestry. Tato spolupráce probíhá v rámci výstavní, koncertní a 

kulturně výchovné činnosti MKP. S některými subjekty knihovna aktivně a úzce 

spolupracuje. Rozvíjí se i spolupráce s pražskými hudebními školami. Hudební 

oddělení je dlouholetým členem České národní skupiny Mezinárodního sdružení 

hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (International 

Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, dále ČNS 

IAML), kde vedoucí pracovníci oddělení zastupují MKP v předsednictvu nebo 

přímo na pozici předsedy. Odborné činnosti této profesní organizace jsou 

vyvíjeny v pracovních skupinách a komisích, podporována je spolupráce mezi 

jednotlivými institucemi a odbornými pracovišti doma i v zahraničí.  Instituce se 

sdružují a v rámci konsorcií společně postupují např. při nákupu licencovaných 

informačních zdrojů, společně postupují v jednáních při jednáních s autorskými 

svazy o podmínkách půjčování hudebních dokumentů.  
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3.2.2. Mezinárodní kontext hudebního knihovnictví 

Hudební oddělení reprezentuje MKP v sekci veřejných hudebních knihoven na 

mezinárodních konferencích IAML, které se každý rok konají v jiné členské zemi. 

Jednou za 4 roky se koná generální kongres, který se odehrává s účastní 

partnerských mezinárodních organizací - Asociací hudebních informačních center 

(The International Association of Music Information Centres, IAMIC) 

a Mezinárodní společností hudební vědy (International Musicological Society, 

IMS). V rámci těchto setkání se řeší aktuální iniciativy na poli hudebního 

knihovnictví a hudebně-dokumentační práce. Dalším významným oborovým 

vlivem je americká profesní organizace - Asociace hudebních knihoven (Music 

Library Association, dále MLA). IAML a MLA mají výrazný vliv na činnost 

hudebních knihoven. Ovlivňují mezinárodní standardy katalogizačních pravidel, 

vznik metodických materiálů a hudebních referenčních zdrojů [HŮLEK, 2002, s. 

295–298]. 

3.2.3.  Legislativní vlivy 

Činnost MKP jako celku je ovlivňována tzv. knihovním zákonem a legislativními 

úpravami práva povinného výtisku. Činnost Hudebního oddělení je ale více než 

ostatní části knihovny ovlivňována a limitována aktuální situací zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (tzv. autorský zákon, dále AZ) a jeho poslední 

novelizaci z roku 2006 (Zák. č. 216/2006 Sb.). Dílčím problémem jsou již zvukové 

dokumenty, které jsou vyjmuty z tzv. veřejné půjčovatelské licence. Potřebné 

svolení autorů pro zvukové nosiče řeší v současnosti licenční smlouva z roku 2004 

uzavřená mezi NK ČR a kolektivními správci. Stát pak prostřednictvím NK ČR hradí 

odměnu kolektivním správcům za bezplatné půjčování zvukových nosičů 

v paušální výši 5 milionů korun ročně. Knihovny se smlouvou zároveň zavazují, že 

nově vydané zvukové záznamy ve svém fondu nebudou absenčně půjčovat 

prvních devět měsíců od vydání (tzv. ochranná lhůta). V oblasti zpřístupňování 

notových materiálů došlo novelou AZ z roku 2006 k zásadní změně, která se stala 

limitujícím faktorem zejména pro praxi hudebních knihoven s prezenčním 

notovým fondem. V souvislosti s ustanovením §30 došlo novelizací k vložení 
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ustanovení §30a, které uvádí rozmnoženinu „notového záznamu díla hudebního 

či hudebně dramatického“ mezi předměty vyloučené z volného užití. Pořízení 

takové kopie není dovoleno ani pro osobní potřebu [TELEC, 2007, s. 352–355]. 

Aktuální dopad na činnost hudebních knihoven je přímý a negativní. Hudební 

oddělení MKP má výhodu v tom, že většinu notového fondu může svým 

čtenářům poskytnout v absenčním režimu. Situace klade zvýšené nároky na 

obratnost pracovníků v přímé komunikaci s hudebníky.  
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4. Průzkum referenční služeb Hudebního oddělení  

Hudební oddělení mělo být podle zadání práce představeno také provedeným 

průzkumem referenčních dotazů za stanovené období. Tato část práce je 

zaměřena na popis tohoto průzkumu, který proběhl v Hudebním oddělení MKP 

v březnu a dubnu 2013.  

4.1. Příprava průzkumu  

4.1.1. Specifika hudebních referenčních služeb  

Referenční služby hudebních knihoven a oddělení vykazují jisté zvláštní rysy. U 

hudebních RS se také jedná o výše popsanou adresnou pomoc uživatelům, ale 

v praxi hudební knihovny tyto služby vykazují zvýšené nároky v oblastech, které u 

všeobecně zaměřených RS nebývají problémem. Odlišnosti výrazně ovlivňují 

obsah a strukturu práce s návštěvníky hudebních knihoven. Jak poznamenává 

William Studwell „prostý dotaz na konkrétní dílo je jinde zodpovězen během pár 

vteřin, hudební knihovník se ale musí pustit do náročného procesu zjišťování, co 

uživatel vlastně hledá. Následuje volba, jak čtenářův požadavek transformovat do 

správně formulovaného dotazu, který bude srozumitelný pro hledání v knihovním 

katalogu“ [STUDWELL , 1993, s. 265]. Hlavní rozdíly plynou z často náročné 

identifikace hudebních děl. Uživatelé proto potřebují asistenci již při „prostém“ 

hledání v katalogu. Problematická identifikace je zejména u částí děl, kterými 

jsou typicky písně z písňových cyklů. Je možné charakterizovat základní faktory, 

které ovlivňují hudební referenční služby a odlišují je od ostatních typů [DOUGAN 

, 2013, s. 3-6]: 

 speciální cílové skupiny (aktivní hudebníci, hudební vědci, „posluchači“ 

hudby), které užívají všechny typy hudebních dokumentů, 

 specifická povaha hudebních dokumentů (různé formáty, vydavatelské 

zvyklosti, jazykové verze), jejichž tištěná vydání podle uživatelského zaměření 

mohou být provozními notovými materiály, studijními (kapesními) 

partiturami, ale existují i souborná a kritická vydání hudebnin, vokální 

partitury, klavírní výtahy, různé hudební úpravy a transkripce, 

 komplikovanost dohledávání hudebních dokumentů je dána hudebním 

jazykem, který sice má v povaze mezinárodní srozumitelnost, ale při 
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dohledávání hudebních dokumentů je právě tato vlastnost nevýhodou, 

protože uživatel musí čelit nesčetným jazykovým verzím v označení samotné 

hudební formy (kvartet, quartetto), formy vydání (score, partiture, 

klavierauszug, piano reduction¸ klavírní výtah), i samotného názvu (Osudová). 

Typickou a častou potřebou je nutnost dohledat části děl, které se studují či 

provozují samostatně (Turecký pochod, Alla Turca, Klavírní sonáta č. 11, A dur, K. 

331).  

V roce 1994 byla provedena z podnětu Komise pro referenční služby americké 

asociace MLA studie, v rámci které byl v 13 vysokoškolských hudebních 

knihovnách proveden průzkum, který zjišťoval odlišnosti hudebních RS od těch, 

které jsou poskytovány ve všeobecně zaměřených vysokoškolských knihovnách 

(náhled do některých zjištění viz obr. č. 3). Průzkumem byly potvrzeny 

charakteristické odlišnosti od provozu RS v knihovnách se všeobecným 

zaměřením10. Srovnání výsledků průzkumu metodou Wisconsin-Ohio Reference 

Evaluation Program (dále WOREP11) v hudebních knihovnách prokázalo větší 

míru asistence již při hledání konkrétního díla. Častější byla u hudebních 

knihoven také situace, kdy byla žádána dílčí část „publikace“(dotazy typu 

jednotlivá báseň, píseň cyklu). Uživatelé hudebních knihoven žádali častěji 

hledání na základě definování pouze autora (nebo interpreta). Patrné rozdíly byly 

zjištěny i u způsobu řešení dotazů. Hudební knihovníci výrazně více používali 

místní katalog knihovny k řešení, ale i katalogy jiných knihoven. Více se také při 

řešení opírali o vlastní vědomosti. Méně naopak užívali elektronických zdrojů 

[CHRISTENSEN, 2001, s. 39-54]. 

                                                           
10

 Pro termín „general academic libraries“ je zde nouzově ve volném překladu užit termín všeobecné nebo 
obecné knihovny.  
11

 WOREP byl vyvinut na počátku 80. let M. E. Murfinovou (Ohio State University Libraries) a Charlesem A. 
Bungem z University Wisconsin-Madison School of Library and Information Studies. WOREP je spolehlivý 
nástroj pro měření efektivity řešení referenčních požadavků. Jedná se dvoudílný tištěný arch, který 
zachycuje z pohledu knihovníka i uživatele různé proměnné z každé referenční interakce. Umožňuje srovnání 
efektivity práce jednotlivých pracovišť RS. Projekt byl k roku 2011 uzavřen. 
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Obr. č. 3 - Výběr z výsledků srovnávacího průzkumu hudebních a všeobecných vysokoškolských 
knihoven, který v roce 1994 nechala provést americká asociace MLA 

4.1.2. Metody měření a hodnocení referenčních služeb  

Americké knihovny kladou na RS velký důraz, který se projevuje i v pestré škále 

metod zjišťování jejich důležitosti pro uživatele. Přesto při měření nebo 

hodnocení RS existuje určitý okruh obvykle užívaných metod. U měření RS se 

jedná zejména o popis kvantitativní stránky služby, což je nejběžnější forma, 

která určuje rozsah služeb. Mimo vyčíslení služeb jsou pak RS klasifikovány podle 

předem definovaných kategorií jako jsou - typ otázky, z jakého zdroje je otázka 

řešena, tematická oblast dotazu či k jakému účelu je zpracovávána. Otázky jsou 

děleny též na základě užitých zdrojů řešení. U hodnocení RS jde pak o vyjádření 

efektivnosti a ceny služby. Mezi metody, které jsou užívané k hodnocení služeb, 

patří případová studie, schránky připomínek, focus group (fokusovaná skupina), 

průzkumy, přímé, skryté a zúčastněné pozorování [WEECH, 1974, s. 315-322]. 

Měřit či hodnotit je možné vstupy (referenční materiály a zdroje, referenční 

pracovníci), výstupy (zodpovězené dotazy, asistence a instrukce) a výsledky 

(uspokojené potřeby a dovednosti, zvětšená znalostní báze pracovníků) [ALLEN, 

2001, s. 245-261].  Studie a články popisují i konkrétní metody a použité nástroje 

evidence, které jsou užívány k sledování dílčích aspektů referenční činnosti. V 

publikovaných zprávách z hudebních knihoven jsou vzhledem k referenční 

Hudební knihovny Obecné knihovny

Hledaní:

konkrétního díla 38,48% 13,36%

dílčí části publikace 12,84% 1,97%

pouze zadaným jménem autora 5,29% 0,75%
Použité zdroje:

časopisecké indexy 12,31% 28,48%

místní katalog knihovny 72,92% 34,00%

katalogy jiných knihoven 

( nebo souborné) 9,08% 3,54%

elektronické zdroje 8,31% 26,25%

vlastní vědomosti 32,31% 12,75%

Americké vysokoškolské knihovny (1994)  
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činnosti zmiňovány zejména tyto tři standardizované nástroje: The Reference 

Effort Assessment Data Scale (dále READ Scale12), WOREP a LibQUAL+ (ARL13).  

4.1.2.1. Měření četnosti a rozsahu referenčních služeb 
Měření RS bývá prováděno formou záznamů jednotlivých interakcí. Taková 

měření činnosti bývala tradičně realizována evidencí do tištěných formulářů, do 

kterých byly ručně vpisovány záznamy jednotlivých typů činností. Také v Městské 

knihovně v Praze bylo podobné měření informačních služeb realizováno napříč 

všemi pobočkami sítě v roce 2010. V posledních letech se v knihovnickém 

prostředí objevily nové nástroje, které jsou uživatelsky přívětivější a použitelnější 

zejména v rušném prostředí veřejných knihoven. Mezi takové patří nová 

softwarová řešení jako je například Desk TrackerTM nebo Libstats, která pomáhají 

elektronicky zachycovat vybrané aspekty referenčních interakcí a zároveň 

umožňují rychlé zpracování dat. Tyto programy je možné kombinovat s 

evaluačními nástroji.  Při měření RS bývají evidována data typu počet interakcí, 

typ interakce, typ uživatele, typ pracovníka, čas a místo interakce, časová 

náročnost, věcné zaměření dotazu, nástroje řešení dotazu, případné 

přesměrování dotazu k specialistovi. Mezi náročnější sledované aspekty patří 

vyjádření obtížnosti dotazu, správnosti odpovědi, kvality služby a uživatelské 

posouzení komfortu při poskytnuté službě. Vedle profesionálně vytvořených 

komerčně i nekomerčně dostupných nástrojů existuje pro knihovny i další možná 

volba. Inspirativní v tomto směru byla publikovaná zpráva knihovníků Univerzity 

Minnesota-Duluth, kteří hledali jednoduché řešení pro podobnou evidenci. 

Zjistili, že je možné relativně snadno vytvořit na míru konstruovaný nástroj, 

bezproblémově uplatnitelný bez komplikací s instalací softwaru. Jejich prioritou 

byla jednoduchá evidence činnosti a pružnost v nastavení evidovaných 

proměnných. Referenčním knihovníkům byl vytvořen „na míru“ nástroj 

                                                           
12

 READ Scale byl vyvinut knihovníky Carnegie Mellon University. Je to šestistupňová škála hodnotící 
kvalitativních aspekty RS uživatelům.   
13

 Asociace výzkumných knihoven (The Association of research libraries, ARL) mimo jiné po jednotlivých 
členech požaduje roční zhodnocení dat z RS. LibQUAL+ byl vyvinut v r. 2000 jako nástroj, který je schopen 
shromažďovat kvantitativní i kvalitativní data všech služeb knihovny z uživatelského pohledu. Uživatelskou 
spokojenost hodnotí na třech úrovních: kvalita služeb poskytovaná pracovníky, šíře a kvalita informačních 
zdrojů a spokojenost s prostředím knihovny. Srovnávají 3 hodnoty v hodnocení: minimální očekávaná kvalita 
služeb knihovny, zjištěná a očekávaná kvalita služeb.  
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vytvořený na základě volně dostupné webové aplikace nástrojů Google Docs 

[CARTER, 2011, s. 12-16].  

4.1.3. Průzkum dotazů na obslužných místech MKP v roce 

2010 

Evidenci uživatelských dotazů MKP obvykle nevede. Výjimkou byl již výše 

zmíněný průzkum z roku 2010, který připravil Tým pro koncepci informačních 

služeb v MKP. Uskutečnil se ve dvou týdnech napříč všemi knihovnami sítě. 

Jednalo se o jednoduchou čárkovací evidenci četnosti a typů dotazů a zdrojů 

řešení. (použitý formulář se sledovanými kategoriemi viz příloha č. 1). Během 2 

týdnů bylo zaznamenáno 23 376 dotazů, které uživatelé vyslovili osobně, 

telefonicky nebo zaslali e-mailem (85,7% dotazů osobně v knihovně). 

Z vyhodnocení vyplynulo, že se 56,0% dotazů týkalo knihovního fondu, 26,3% 

služeb knihovny a 9,2% dotazů bylo evidováno jako faktografických (8,0% byly 

jiné dotazy). Koniáš byl použit v 54,2% jako prostředek řešení. Knihovní fond 

sloužil jako zdroj v 9,4%, placené databáze MKP v 2,6% a internet v 4,9%.  V 

28,8% knihovníci evidovali v kategorii řešení dotazu „jiné zdroje“ (domnívám se, 

že jinými zdroji patrně byly často vědomosti knihovníků nebo různé konzultace).  

4.2. Cíl průzkumu 

Cílem průzkumu bylo poskytnout obraz struktury RS Hudebního oddělení. 

Vzhledem k tomu, že ve statistikách činnosti MKP a ostatně většiny českých 

knihoven jsou sledovány spíše údaje o výpůjčkách či virtuálních návštěvách na 

webu knihovny, je to drobná příležitost uvědomit si, že RS existují, fungují a je 

možné je i různými způsoby hodnotit. Dalším aspektem je nastavení RS oddělení 

v rámci systému hudebního knihovnictví. Hudební oddělení MKP je největší a 

nejstarší veřejně přístupnou hudební knihovnou v ČR a zároveň funguje v rámci 

podmínek provozu velké veřejné knihovny. Přáním bylo také jistit, zda RS 

odpovídají charakteristikám jiných hudebních knihoven a oddělení. 
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4.3. Nastavení strategie a sledovaných proměnných   

Při zvažování strategie jsem se rozhodla navázat na práci Týmu pro koncepci 

informačních služeb MKP a zejména na výše zmíněný průzkum z roku 2010. 

Navázat na realizovaný průzkum MKP bylo myslím velkou výhodou. Poskytl mi 

výchozí zkušenost i některá data pro srovnání. Pracovníci Hudebního oddělení 

měli s takovou evidencí jistou zkušenost, a když souhlasili s účastí v průzkumu, 

tak trochu „věděli, do čeho jdou“. Bylo nutné upravit některé proměnné, aby se 

činnosti přesněji a lépe zaznamenávaly. Dotazy na knihovní fond byly rozděleny 

do 4 podtypů, aby byla patrnější jejich náročnost (někdy jde např. pouze o 

ověřování dostupnosti titulu). Pro svůj průzkum jsem zařadila zdroj řešení dotazů 

vlastními vědomostmi nebo konzultací. Dále mělo být v záznamu umožněno 

zachycení kombinace více zdrojů řešení. Průzkum sledoval uživatelské dotazy, 

které se řeší přímo (ústně nebo telefonicky) na informačním bodu, u obslužných 

míst či v jiném čtenářském prostoru Hudebního oddělení. Knihovníci 

nezaznamenávali běžné interakce při výpůjčním procesu, který je doprovázen 

krátkým instruováním čtenáře (kde dokument registrovat jako absenční 

výpůjčku, kde absenčně vracet, výpůjční doba dokumentu). Nebyly sledovány 

dotazy e-mailové komunikace. 

Zaznamenávány byly pouze vybrané proměnné typických interakcí. Ačkoliv patří 

mezi často sledované aspekty RS, nebyla zde evidována časová náročnost a 

úspěšnost řešení dotazu. V tomto případě nebylo časové hledisko zvoleno 

zejména z toho důvodu, že jsou dotazy řešeny nejen z informačního bodu 

Hudebního oddělení (dále IB), ale zejména z obslužných míst, kde knihovník 

souběžně vydává objednané tituly a řeší další provozní nároky. Rozhodnout o 

skutečné časové náročnosti řešení by tedy mohlo být zbytečně zatěžující nebo 

neúmyslně zkreslené.  Zvažována byla i kategorie úspěšnosti řešení dotazu. 

Hodnocení tohoto aspektu je oříškem, s kterým evaluační metodiky RS nakládají 

různě. Nejzajímavějším přístupem dle mého názoru byla metoda WOREP, v které 

se vyplňoval dvoudílný záznam referenční interakce z pohledu uživatele i 

knihovníka.   I tak ale bývá těžké rozlišit úspěšnost řešení dotazu a uživatelskou 

spokojenost. Uživatel totiž může být spokojen se způsobem řešení, i když není 
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úspěšné. Na druhé straně může být odpověď na dotaz maximálním způsobem 

úplná a správná, přesto s ní uživatel není spokojen. Pro svůj průzkum jsem si 

tento aspekt testovala několik týdnů při referenční činnosti, ale nakonec jsem se 

rozhodla ho nezařadit. Tato kategorie nebyla zahrnuta také proto, že knihovník 

řešící některé typy dotazů by technicky nemohl získat zpětnou vazbu o 

úspěšnosti (ta se někdy ověří až po expedici objednaných titulů). Záměrem bylo 

vytvořit zbytečně nezatěžující a spolehlivý záznam událostí, který by knihovník 

z kterékoliv pracovní pozice vyplnil maximálně ve 3 nebo 4 krocích.  

Zde v prvním kroku pracovník zaznamenal, jak a kde byl dotaz položen 

(telefonicky, z jaké pracovní pozice). V druhém kroku bylo evidováno, jaký typ 

dotazu čtenář položil. Posledním záznamem byl uveden jeden nebo více 

referenčních zdrojů, které knihovník využil. Jednotlivé kategorie budou při 

vyhodnocení doprovázeny záznamem zvláště relevantních situací a událostí, 

které umožní lépe pochopit zaznamenávané parametry. Výsledkem by měla být 

smíšená strategie průzkumu s kvantitativními daty, které jsou pro získání 

komplexního obrazu doplněny kvalitativní postupy.  

4.3.1.1. Technické řešení průzkumu  

Přáním bylo opustit ruční záznam do tištěného archu, což by velmi zjednodušilo 

pracovníkům evidenci. To podobně jako u knihovníků Univerzity Minnesota-

Duluth vedlo k myšlence využít jednoduchou a všem dostupnou aplikaci, která by 

fungovala (viz oddíl 4.1.2.1.) obdobně efektivně. Nápad pocházel od jednoho 

z pracovníků oddělení (kolega Michal Palásek), který navrhl prototyp elektronické 

evidence dotazů, který dostal pracovní název Doxel14. Nejprve byly stanoveny 

základní sledované proměnné, které by vystihovaly typické situace hudebních RS 

v našem provozu. Takto definované kategorie a jejich vztahy měly být zaneseny 

do vytvořeného nástroje, kterým byl tabulkový procesor Microsoft Excel, který je 

pracovníkům známý a dostupný jako součást kancelářského balíku Microsoft 

Office. Navíc tento program zároveň obsahuje nástroje pro analýzu a vizualizaci 

                                                           
14

 Název Doxel vychází z názvu programu Excel, který je jeho základem a slova „dotaz“, který byl předmětem 
evidence. 
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dat. Výsledkem byla elektronická evidence, kde každý pracovník mohl provádět 

automatický záznam do tabulky (tabulka záznamu viz příloha č. 2).  

4.4. Pracovní hypotézy průzkumu 

Data získaná z tohoto průzkumu jsou použitelná k zobrazení několika typů vztahů 

mezi sledovanými proměnnými. Stanovila jsem si i některé hypotézy, které by se 

mi mohly průzkumem potvrdit. Vzhledem k velikosti hudebních fondů knihovny 

by měl být Koniáš (katalog MKP) hlavním zdrojem řešení referenčních dotazů. 

Významný podíl asistence uživatelům by měl spočívat v hledání nedostatečně 

specifikovaných hudebních dokumentů (jejich identifikací doplněním dalších 

údajů). Podle běžné praxe oddělení by mělo být nejvytíženějším místem obslužné 

místo, ze kterého se vydávají objednané knihy a hudebniny. Ačkoliv jsem doufala, 

že získaná data budou i mnohostranněji použitelná, stanovila jsem si 3 pracovní 

hypotézy: 

1. Alespoň 50% čtenářských požadavků řeší knihovník na obslužném místě, ze 

kterého se primárně vydávají objednané knihy a hudebniny. 

2. Elektronický katalog Koniáš se podílí jako zdroj všech dotazů RS alespoň 60%. 

3. 25% referenční dotazů spočívá v pomoci identifikovat dílo či dokument, kdy 

je třeba doplnit např. alternativní název, číslo autorského katalogu, opusové 

číslo skladby. 

4.5. Průběh průzkumu 

V únoru 2013 byla elektronická evidence dotazů testována a upravována 2 

pracovníky hudebního oddělení. V týdnu od 4. do 9. března si mohli 

elektronickou evidenci v běžném provozu otestovat ostatní knihovníci pro 

případné dotazy, nejasnosti a úpravy způsobu záznamu. Průzkum byl realizován 

ve 4 týdnech, které byly rozděleny do dvou etap: 

1. etapa -  od 11. 3. do 23. 3. 2013 (112 provozních hodin, účastnilo se 8 

knihovníků) 

2. etapa -  od 15. 4. do 27. 4. 2013 (112 hodin, účastnilo se 7 knihovníků) 
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Z celkově 9 hudebních knihovníků se jich v první etapě zúčastnilo 8, v druhé 7. 

Během 4 týdnů a celkem 224 hodin evidence, bylo zaznamenáno od 1 083 

uživatelů 1 444 dotazů, které spadaly do některé z připravených kategorií.  

4.6. Jednotlivá zjištění 

4.6.1. Pracovní pozice referenční služby 

Bylo zjišťováno, jak (ústně nebo telefonicky) a na které pracovní pozici byl dotaz 

položen. Evidováno bylo, zda byl řešen u obslužného pultu nebo na hudebním IB, 

případně v čtenářských prostorách. Logickým předpokladem bylo, že nejvíc 

dotazů bude řešeno na pracovním místě, kde je stále k dispozici knihovník. 

Otázkou byla výše vytíženosti takového místa. Stále obsazovanými pozicemi jsou 

obslužná místa, kde se vydávají objednané hudební materiály (popis viz oddíl 

3.1.2.3). Počet hodin, kdy je na hudebním IB k dispozici knihovník se běžně 

neeviduje. Ve sledovaném období 224 hodin provozu knihovny bylo toto 

pracovní místo obsazeno knihovníkem ve 42 hodinách (necelých 19% provozu). 
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Obr. č. 4 - Graf vyjadřující vytíženost jednotlivých pracovních pozic, z nichž jsou odpovídány 
dotazy RS 

Výsledek zjištění této kategorie vidíme na obr. č. 4. Zde se potvrzuje předpoklad 

1. hypotézy, která stanovila, že alespoň 50% čtenářských požadavků řeší 

knihovník na obslužném místě, ze kterého se primárně vydávají objednané knihy 

a hudebniny. Z této pracovní pozice se řešilo dokonce 71% zaznamenaných 

dotazů a požadavků.  Fakt, že se primárně nejedná o referenční místo, se ale 

vůbec nemusí negativně projevit na kvalitě poskytnuté služby. Nicméně 

pracovník na této pozici musí brát zřetel zejména na plynulý chod provozu 

(průběžně vydávat tituly čekajícím čtenářům), takže může nastat souběh 

komplikovaného dotazu a provozně náročné části dne. Knihovník může dotaz 

přesměrovat kolegovi, může se také domluvit se čtenářem na odložení řešení 

dotazu na jinou dobu. Z hudebního IB bylo řešeno 12% dotazů. Toto pracovní 

místo je přicházejícím opticky nejlépe viditelné (plánek oddělení viz příloha č. 3) a 

je i graficky označeno jako informační místo. Je-li na hudebním IB k dispozici 
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knihovník, je velmi využívané.  Během pětiny času se na tomto místě řešil téměř 

stejný počet dotazů, které byly evidovány na výdeji AV materiálů. 

4.6.2. Užité nástroje referenční služby 

Základní kategorie nástrojů a zdrojů již byly představeny v oddílu 3.1.1.3., proto 

zde bude upřesněn zejména způsob jejich užití v průzkumu. 

 Koniáš a webová stránka knihovny byly evidovány jako nástroje hledání, jako 

zdroj informací, ale i jako předmět RS, kdy knihovník řeší obtíže systému, 

objasňuje možnosti užívání nebo poskytuje instruktáž.  

 Elektronické (licencované) hudební databáze MKP mohly rovněž být 

zdrojem hledané informace i předmětem instruktáže. 

 Volný internet byl kategorií, ve které byly evidovány všechny vnější 

internetové zdroje, které jsou volně dostupné. (Souborný katalog ČR, 

Jednotná informační brána Musica). Pro některé typy dotazů je rychlým a 

dostupným zdrojem např. server pro sdílení videosouborů YouTube nebo 

volně dostupná internetová encyklopedie Wikipedie, která je zajímavým 

nástrojem pro svou mnohojazyčnost.  

 Příruční referenční fond byl využíván převážně jako zdroj informací nebo při 

doporučení literatury k nějakému tématu. 

 Vlastní znalosti jsou jako kategorie podle mého názoru nejzajímavější, což 

poznamenávám i s vědomím toho, že tento průzkum nedokázal zcela tento 

zajímavý potenciál využít. Je to dáno zejména širokou škálou znalostí, které 

knihovník používá. V některých kategoriích dotazů jsou znalosti zcela 

přirozeně dominantním nástrojem (orientace v knihovně, služby). V jiných 

typech dotazů se projevují individuální hluboké znalosti některé věci a 

znalosti hudebních i mezioborových souvislostí. Jindy může jít např. o 

jazykové znalosti a schopnosti, které umožní zprostředkování dokumentů a 

informací z nich. Znalosti a orientace v široké škále současných technologií je 

také platným a cenným nástrojem. 

 Konzultace kolegy jako nástroj RS souvisí předcházející kategorií „znalostí“, 

ve kterém využíváme různé typy znalostí či specializace spolupracovníků. 
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Obr. č. 5 - Graf vyjadřující procentuální podíl referenčních nástrojů při řešení všech evidovaných 
dotazů sledovaného období 

 

Obr. č.  6 - Graf vyjadřující procentuální podíl referenčních nástrojů při řešení výhradně 
referenčních dotazů sledovaného období (vyloučena asistence při objednávání, užití techniky i 
poskytnuté informace o službách knihovny) 

Výsledek základních zjištění této kategorie je viditelný na obr. č. 5 a 6. Celkovou 

informaci poskytuje obr. č. 5, který ukazuje podíl jednotlivých nástrojů řešení na 

všech evidovaných dotazech. Obr. č. 6 ukazuje výsledek při vyloučení časově 

méně náročných typů dotazů: asistence při užívání techniky, asistence při 
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objednávání, orientační dotazy, informace o službách knihovny.  Hypotéza č. 2 

předpokládala, že elektronický katalog Koniáš se podílí jako zdroj všech dotazů 

alespoň 60%. Při řešení všech žádostí a dotazů se Koniáš podílí 66%.  I tato 

hypotéza se potvrdila. Při vyloučení jednodušších dotazů význam katalogu Koniáš 

ještě stoupá na 80,2%.  

4.6.3. Typologie dotazů referenční služby 

Základem typologie zvolené pro tento průzkum je typologie bibliograficko-

informační služby, ale zohledněny jsou charakteristiky činnosti oddělení i 

zprostředkované údaje RS amerických hudebních knihoven. Vzhledem k tomu, že 

nebyla průzkumem zaznamenávána časová náročnost dotazů, byl částečně tento 

aspekt zohledněn v typologickém rozdělení dotazů. Orientační dotazy bývají 

řešeny obvykle velmi stručně (do 1 minuty), informace o službách, asistence při 

objednávání titulů a užívání technického zařízení bývá časově mírně náročnější 

(2-3 minuty). Identifikace děl v katalogu MKP a jiných knihoven a doporučení 

literatury je časově středně náročná (okolo 5 minut). Mezi typy dotazů je i 

asistence užívání technického vybavení a asistence při objednávání (rezervování) 

titulů, což nepovažuji za referenční dotazy. Uvedeny zde jsou proto, aby se 

proporčně naznačil podíl jednotlivých typů asistence, které uživatelé očekávají a 

žádají. Nastavené typy dotazů RS: 

 Orientační dotazy 

 Informace o službách knihovny 

 Asistence při užívání technického vybavení hudebního oddělení 

 Asistence při objednávání titulů z fondu MKP 

 Identifikace konkrétního díla (dokumentu) ve fondu MKP 

 Identifikace konkrétního díla (dokumentu) ve fondu jiné knihovny 

 Doporučení (návrh) titulů podle uživatelem zadaného tématu či kritéria 

 Faktografické (věcné) dotazy 
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Obr. č. 7 - Graf vyjadřující procentuální podíl jednotlivých typů dotazů 

Na obr. č. 7 je výsledný graf, který zobrazuje strukturu zaznamenaných dotazů 

v sledovaném období. Hypotéza č. 3 předpokládala, že 25% dotazů spočívá 

v pomoci identifikovat dílo či dokument, kdy je třeba doplnit např. alternativní 

název, číslo autorského katalogu skladby nebo opusové číslo. Takových žádostí 

bylo zaznamenáno 406, což tvoří 28% všech dotazů. Jednalo se o nejpočetnější 

typ žádostí. 

4.6.3.1. Orientační dotazy 

Do této kategorie patří dotazy typu: „Kde si mohu sednout na internet?“, „Kde 

jsou knihy o hudební psychologii?, „Kde najdu právnickou literaturu?“, „Kde je 

kopírka?“, „Kde je Neruda? V poezii?“ V této kategorii jsou zachyceny ty 

nejjednodušší dotazy, které jsou jen velmi málo náročné na čas. Nejčastěji se 

takové dotazy odpovídají užitím základních znalostí organizace fondu a služeb 

knihovny. V některých případech uživatelé položí dotaz, na který očekávají 

stručnou, rychlou a jasnou odpověď, knihovník však musí informace a žádané 
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dokumenty dohledat mnohem náročnějším způsobem. Příkladem může být 

situace ze sledovaného období, kdy čtenářka ze vzdálenosti asi 3 metrů od 

obslužného místa požadovala naznačení směru, kde se nalézají police 

s literaturou zaměřenou na „nějaké učebnice, manuály o opravách hudebních 

nástrojů“. Následoval referenční rozhovor, při kterém byla zjištěna skutečná 

informační potřeba. Bylo například zjišťováno, zda literaturu potřebuje pro sebe 

nebo pro někoho jiného, zda jí jde o restaurování historických nástrojů, jaká 

skupina nástrojů ji zajímá nebo zda jsou pro ni použitelné cizojazyčné publikace. 

Dotaz byl formálně položen jako orientační, ale evidován byl ve výsledku jako 

dotaz, ve kterém proběhl výběr a doporučení literatury s použitím více zdrojů. Ve 

fondu MKP byla nalezena pouze jedna publikace, která splňovala uživatelčin 

požadavek po jeho zpřesnění. Pro hledání byl využit i katalog NK ČR, Jednotná 

informační brána MUS a odkazy na zdroje uvedené ve vybraných publikacích 

organologického zaměření. 

 

Obr. č. 8 - Graf vyjadřují zaznamenané orientační dotazy (68 dotazů) a procentuálně vyjádřený 
podíl jednotlivých zdrojů řešení 

Obr. č. 8 poskytuje celkový pohled na podíl jednotlivých zdrojů. Bylo evidováno 

68 dotazů této kategorie. Ze zachycených dat je vidět, že zde knihovníci téměř 

v 80 % odpovídali na základě vlastních znalostí nebo zkušenosti. Druhým 

významným zdrojem byl katalog knihovny Koniáš.  
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4.6.3.2. Informace o službách knihovny 

Dotazy a informace o službách oddělení a MKP se často mohou podobat 

orientačním dotazům, ale zde podchycené informace jsou již časově náročnější. 

Patří sem běžné informace o druzích dokumentů ve fondu knihovny a o 

podmínkách jejich půjčování, ale patří sem i individuální instruktáže ke způsobu 

hledání, objednávání a rezervování hudebních dokumentů v elektronickém 

katalogu a na webu knihovny. Vysvětlují se i podmínky užívání hudebních 

databází. Zodpovídají se typická problematická témata hudebního knihovnictví, 

jako je užití hudebních děl z hlediska tzv. autorského zákona, možnost 

kopírování, prezenční či absenční zpřístupňování starších či vzácných hudebních 

dokumentů. Patří sem i skupinové exkurze pro studenty hudebních škol.  Ve 

sledovaném období proběhly 2 exkurze. Jedna pro studenty Gymnázia a Hudební 

školy hl. m. Prahy, druhá pro studenty hudební vědy na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy. 

 

Obr. č. 9 - Graf vyjadřující zaznamenané dotazy na služby knihovny (275 dotazů) a procentuálně 
vyjádřený podíl jednotlivých zdrojů řešení těchto dotazů 

Bylo evidováno 275 dotazů, při kterých ve více než 70 % případů byla užita vlastní 

vědomost knihovníků, jejich znalost nebo zkušenost. I zde jako v případě 

orientačních dotazů byl jako druhý nejčetnější zdroj užit elektronický katalog 

knihovny Koniáš. Poskytnuté instruktáže se odráží i ve vyšší četnosti užití dalších 

zdrojů - hudebních databází, webu knihovny, vyšší je i procento konzultace 

kolegů.  
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4.6.3.3. Faktografické dotazy 

Jedná se o dotazy, při kterých čtenář žádá přímé zodpovězení některé věcné 

informace. V hudebních RS jsou časté informace o adresách hudebních institucí 

různého typu, hledají se údaje o skladatelích a skladbách z různého hlediska. 

Žádáno je dohledání původního názvu skladby, opusové číslo nebo číslo skladby 

v autorském katalogu. Uživatelé chtějí ověřit původní nástrojové obsazení, žádají 

i informace o různých úpravách skladeb a autorech těchto úprav. Hledaná jsou 

data narození a úmrtí skladatelů, data prvních uvedení skladeb.  Dohledávají se a 

doplňují bibliografické údaje pro účely studentských či vědeckých prací. Častými 

tazateli jsou studenti nebo pravidelní účastníci různých znalostních soutěží. 

 

Obr. č. 10 - Graf vyjadřující zaznamenané faktografické dotazy (151 dotazů) a procentuálně 
vyjádřený podíl jednotlivých zdrojů řešení dotazů 

Evidováno bylo 151 dotazů této kategorie. Obr. č. 10 ukazuje, že procento 

četnosti vlastních znalostí a vědomostí je stále na prvním místě. Jasný nárůst 

v četnosti užití zdroje zde má již Koniáš. Vzhledem k velikosti hudebních fondů je 

elektronický katalog Koniáš podstatným zdrojem údajů o různých vydáních, 

typech názvů skladeb hudebních děl, dat jednotlivých vydání a dalších údajích. 

Podle informační potřeby a účelu užití konkrétního uživatele je vybírán zdroj 

různé informační váhy. Mnoho informací je dnes možné hledat na volném 

internetu, dalším významným zdrojem může být internet s přístupem do 

katalogů dalších knihoven a Jednotné informační brány MUS. Studenti potřebují 

informace z ceněných hudebních encyklopedických zdrojů. 
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4.6.3.4. Asistence při užívání technického vybavení 

hudebního oddělení 

Mezi speciální znalosti a schopnosti knihovníků by měla patřit aktivní asistence 

při užívání technického vybavení hudebního oddělení.  Tato asistence by měla 

obsahovat pomoc uživatelům, kteří jsou nejistí při užívání některého technického 

vybavení. 

 

Obr. č. 11 - Graf vyjadřující zaznamenané žádosti (64 žádostí) o asistenci při užívání techniky MKP 
a procentuálně vyjádřený podíl jednotlivých zdrojů řešení 

Žádostí o technickou asistenci nebo dalších dotazů této kategorie bylo evidováno 

64. V Hudebním oddělení MKP je standardně očekávána orientace pracovníků 

v technickém vybavení poměrně široké škály přístrojů. Hudební knihovníci 

technicky zprostředkovávají zejména poslech kolekce absenčně nepůjčovaných 

gramofonových desek, řeší provoz AV studijních míst a asistují při užívání 

digitálního piana. Dále se musí orientovat v menších, odstranitelných závadách 

MC, CD, DVD, Blu-ray nosičů a přehrávačů. Evidovány zde byly i obecné technické 

obtíže u studijních míst - wifi připojení notebooků, technické obtíže při užívání 

elektronického katalogu. Relativně častá (12%) zde byla konzultace kolegy jako 

zdroj řešení dotazu. Při technických závadách počítačové sítě a souvisejícího 

vybavení jsou telefonicky konzultováni nebo přivoláni pracovníci Oddělení 

informačních technologií. Případné závady technické vybavení poslechových 

míst, digitálního piana, audiovizuálního studijního místa posuzují pracovníci 

hudebního oddělení.  
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4.6.3.5. Asistence při objednávání titulů z fondu MKP 

V této kategorii byly evidovány požadavky čtenářů o pomoc při objednávání nebo 

rezervování konkrétních dokumentů z fondu MKP. Knihovník v takových 

případech již nemusí hledat dokument ve fondu. Dokumenty bývají uživateli již 

identifikované signaturou MKP nebo bibliografickými údaji některého vydání, na 

jejichž základě se ověřuje přítomnost a dostupnost ve fondu MKP. Jde tedy pouze 

o zpřístupnění dokumentů, aby mohla být realizována výpůjčka. Tyto dotazy patří 

k těm nejpočetnějším požadavkům a zároveň časově málo náročným. 

 

Obr. č. 12 - Graf vyjadřující evidované žádosti (363 žádostí) o asistenci při objednávání hudebních 
dokumentů a procentuální vyjádření podílu užitých referenčních nástrojů při řešení těchto 
žádostí 

Ve sledovaném období bylo evidováno 363 žádostí o pomoc s objednáváním 

nebo rezervováním dokumentů z fondu knihovny.  Jako hlavní zdroj i nástroj 

práce zde slouží pochopitelně Koniáš. Často se jako pomůcka užívají 

bibliografické soupisy MKP, které jsou v příručním fondu. V některých případech 

totiž musí knihovník doplnit či opravit uživatelem uvedené údaje. Pokud ale 

taková úprava je nenáročná a knihovník může údaje zpřesnit na základě jednoho 

zdroje, stále patří do této kategorie žádostí. Příkladem může být konkrétní čtenář 

sledovaného období, který žádal nahrávku Lišky Bystroušky. Knihovní katalog ale 

tuto operu Leoše Janáčka eviduje pod úplným názvem Příhody Lišky Bystroušky. 

Knihovník, který si nepřesnost v uvedeném názvu uvědomuje, může do hledacího 

pole rovnou zadat přesný název. Zde knihovník použil pouze Koniáše a svou 
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vlastní vědomost pro úpravu dotazu. Řešení dotazu i s výběrem verze nahrávky 

netrvalo déle než pár desítek vteřin. U méně známých děl je ale nutné správnou 

variantu názvu nebo jména zjistit z některého tištěného nebo elektronického 

zdroje. 

4.6.3.6. Identifikace konkrétního díla (dokumentu)  

V této kategorii jsou zachyceny dotazy, při kterých knihovník zjišťuje přítomnost 

hudebního díla nebo dokumentu ve fondu MKP. V těchto případech ale se hledá 

na základě příliš široce, nepřesně nebo nedostatečně specifikovaných údajů. 

Zvláště náročné bývají žádosti o dohledání jednotlivých částí rozsáhlejších 

skladeb, jakými typicky mohou být písně z písňových cyklů. V těchto případech 

knihovník v referenčním rozhovoru doplňujícími dotazy zjišťuje další informace 

nebo využije některý z dostupných referenčních zdrojů. Čtenář si často nemusí 

komplikovanost svého dotazu uvědomovat. V hudebním knihovnictví právě tyto 

dotazy kladou nároky na obratnost v hledání v elektronickém i lístkovém 

katalogu, na přehled v příruční referenční knihovně, zdrojích na internetu a 

v hudebním žánru, kam hledaná skladba spadá.  

 

Obr. č. 13 - Graf vyjadřující evidované žádosti (406 žádostí) o identifikaci konkrétního díla 
(dokumentu) a procentuální vyjádření podílu jednotlivých referenčních nástrojů řešení 

Bylo evidováno 406 dotazů této kategorie. Jedná se tedy o nejpočetnější typ 

žádostí, kterou knihovníci ve sledovaném období řešili. Protože se jednalo o 

hledání v katalogu MKP, byl Koniáš evidován v 100%. V kombinaci s ním se 
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knihovníci nejvíc opírali o vlastní vědomosti, příruční fond a volný internet. Škála 

obtížnosti a časové náročnosti je velmi široká. V řadě případů je hledaný 

dokument identifikován během desítek vteřin nebo pár minut, někdy je dořešen 

až při hledání v řádu desítek minut nebo je dohodnuta opakovaná návštěva 

ve stejném nebo jiném provozním dni.  

Takový typ lze doložit konkrétní žádostí uživatele ze sledovaného období. Čtenář 

si přál dohledat varhanní skladbu Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu nehledal 

pro sebe, proto měl jen málo jistých a přesných informací. V názvu skladby mělo 

být jméno Ježíš Kristus ve formě Jesus. Při velké četnosti Bachovy varhanní 

literatury takto nebylo možné skladbu jednoznačně určit. Čtenáři byl nabídnut 

z příruční knihovny abecedně řazený seznam varhanních skladeb J. S. Bacha 

s odkazem na část, kde se v nějaké formě vyskytovalo jméno Ježíše Krista 

v podobě Jesu nebo Jesus. Čtenář byl také upozorněn, že mezi často hledané 

skladby tohoto autora patří skladba „Ježíši, má radosti“ (Jesu, meine freude)15. 

Tazatel připustil, že by se mohlo jednat o skladbu, kterou měl v knihovně získat. 

Skladbu s tímto názvem Bach zpracoval vícekrát a dále byla v jednotlivých verzích 

také upravována a vydávána pro různá nástrojová či technická provedení. 

V autorském tematickém katalogu skladeb Johanna Sebastiana Bacha - Bach-

Werke-Verzeichnis  je s tímto názvem několik skladeb. Mezi nejznámější patří 

pětihlasé chorálové moteto s číslem skladby autorského katalogu BWV 227 a 

jedna z chorálních předeher z Varhanní knížky s číslem BWV 610 (Orgelbüchlein, 

BWV 599 - 644). Přestože si čtenář nemohl být jistý, vypůjčil si jedno varhanní 

vydání skladby s označením BWV 610.  Při příští návštěvě upřesnil, že opravdu 

hledá skladbu s názvem „Jesus, meine freude“, ale s označením BWV 753, což je 

fragment jedné z chorálních předeher. Dále upřesnil, že hledá konkrétní vydání 

s klavírní úpravou skladby. Při hledání v elektronickém katalogu bylo po zadání 

BWV 753 dohledáno několik varhanních vydání a vydání ve flétnové úpravě. 

Pokud má čtenář informaci o existenci vydání, je třeba prověřit, zda byla skladba 

vydána samostatně nebo v nějakém souboru skladeb, což u drobnějších skladeb 

                                                           
15

 Může se zdát, že navrhnout čtenáři známou, žádanou skladbu, je zavádějící. Podobný návrh často vychází 
ze zkušenosti nebo odhadu knihovníka. Když aktivní hudebník pošle do knihovny člena rodiny nebo 
známého, aniž by ho vybavil přesnými údaji k hledané skladbě, často to napovídá o skladbě všeobecně 
známé. Je důležité dobře poslouchat formulacím tazatele. 
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bývá obvyklé. Opět byl užit Bachův autorský katalog, kde byla dohledána 

informace o klavírním vydání nakladatelství  Bärenreiter-Verlag - „Klavierbüchlein 

für W. Friedemann Bach16“ Toto vydání ve fondu knihovny bylo, proto čtenář při 

druhé návštěvě uspěl a získal hledané dílo v žádané úpravě. Tomuto konkrétnímu 

čtenáři bylo v součtu při obou návštěvách věnováno asi 40 minut času (užit byl 

Koniáš, hudební příruční fond a konzultace kolegy).  

4.6.3.7. Identifikace konkrétního díla (dokumentu) ve 

fondu jiné knihovny 

V této kategorii jsou evidovány dotazy, které reagují na skutečnost, že hledaná 

informace nebo dokument není ve fondu MKP a čtenáři žádají zjištění, v které 

knihovně nebo instituci mohou dokument získat. Tyto dotazy souvisí i 

s případnou MVS. V některých případech jde pouze o zjištění, zda takový 

dokument vůbec existuje. 

 

Obr. č. 14 - Graf vyjadřující evidované žádosti (35 žádostí) o identifikaci nebo dohledání díla 
(dokumentu) ve fondu jiné knihovny a procentuální vyjádření podílu jednotlivých referenčních 
nástrojů při jejich řešení 

                                                           
16 Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach může být dohledána také pod původním názvem: Clavier-Büchlein vor 
Wilhelm Friedemann Bach, což je označení pro soubor klávesových skladeb seřazených dle technické obtížnosti. Skladby 
jsou v tomto uspořádání dedikované nejstaršímu synovi Johanna Sebastiana Bacha Wilhelmu Friedemanni. Někdy je 
označována prostě jako Knížka pro Wilhelma Friedemanna. Autorství některých skladeb je sporné. Například Malá 

preludia s označením BWV 924–932 jsou někdy připisována Wilhelmu Friedemannovi. 
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Bylo evidováno pouze 35 dotazů, při kterých byl dohledáván dokument ve 

fondech jiných knihoven nebo institucí. Tento typ žádostí je řešen pouze 

v případě, že hledaná informace nebo dokument nejsou k dispozici ve zdrojích 

MKP. I pak jen někteří uživatelé žádají dohledání dokumentu v jiné knihovně. 

V případě, že je taková služba navržena, jen část čtenářů je ochotno čekat na 

výsledek hledání. Jednoznačná identifikace dokumentu může být poskytnuta 

v řádu minut (při komplikovaných dotazech i v řádu desítek minut). Pochopitelně 

se zde vždy užívá internetový prostor (zde tedy 100%). Při řešení se zde 

v kombinaci výrazně prosazují individuální vědomosti knihovníků. Vysoké 

procento zde zaujímá využití znalostí, vědomostí a zkušenosti knihovníka, který 

musí posoudit, zda hledat v katalogu některé české knihovny či instituce, kdy 

v mezinárodních zdrojích. Vlastními vědomostmi nebo konzultací se zde dotazy 

řešily ve více než 74% dotazů.   

4.6.3.8. Doporučení (návrh) titulů podle zadaného kritéria 

Do této kategorie patří žádosti o dohledání jednoho nebo více titulů, které 

uživatel vyjádří nějakým věcným hlediskem. V těchto případech je důležitý dobře 

vedený referenční rozhovor, který zpřesňuje uživatelovu potřebu. Patří sem časté 

repertoárové dotazy, ve kterých uživatel zadává konkrétní nástrojové obsazení 

skladby a žádá maximální počet záznamů zadané kategorie. Někteří uživatelé 

žádají asistenci při výběru literatury k studiu či vypracování studentských prací.  
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Obr. č. 15 - Žádosti o doporučení či návrh titulů podle některého kritéria  (82 dotazů) a procentuálně 
vyjádřený podíl užitých referenčních zdrojů při jejich řešení 

Obr. č. 15 ukazuje výsledný podíl zdrojů. Vzhledem k tomu, že se vždy 

doporučovala literatura z fondu MKP je Koniáš použit v 100% jako nástroj. 

V kombinaci s ním byl 28, 05% využit příruční fond a v 43% vlastní vědomosti. Zde 

je ale škála velmi pestrá. V tomto typu dotazu je orientace knihovníka v dané 

oblasti být zásadním zdrojem doporučení literatury. Příkladem může být dotaz 

sledovaného období, při kterém tazatelka žádala česky psané publikace, kde je 

popsán „vývoj evropského orchestru“. Čtenářce nestačila encyklopedická hesla a 

žádala pouze česky psané publikace. Zde se nejvíce uplatní orientace v literatuře 

na dané téma. Knihovník dokáže doporučit konkrétní kapitoly publikací nebo 

časopisecké články. 

  



75 
 

Závěr 

Jedním ze zajímavých momentů, se kterým jsem se setkala během přípravy a 

zpracovávání této práce, byla má účast na výročním setkání hudebních 

knihovníků (konference IAML), které se uskutečnilo v srpnu 2013 ve Vídni. 

Kolegyně z Veřejné knihovny města Vídně nás během našeho pobytu prováděla 

tamním hudebním oddělením, které má veškeré notové fondy čtenářům 

bezprostředně přístupné ve volných výběrech. Vídeňští knihovníci se ale svěřili, 

že se to z pohledu statistik výpůjček odráží pro notový fond paradoxně 

negativně. Volný výběr by sice měl působit ve prospěch zvýšení výpůjček, 

uživatelé některých typů hudebních fondů ale často hledají pouze dílčí části 

těchto dokumentů. Knihovníci tedy pouze asistují při dohledání skladby, čtenář si 

pak pořídí kopie několika stránek a dokument vrátí na regál volného výběru. Pro 

americké kolegy, kteří to se zájmem poslouchali, je ale situace dávno vyřešená. 

S optimismem v hlase doporučili zavedení vedle evidence výpůjček i statistiku 

dotazů. Uvědomila jsem si, jak velmi se to týká tématu mé práce. Tento drobný 

příklad amerického pohledu na knihovnickou činnost dokládá i stav článků a 

studií, se kterými jsem se v rámci přípravy tématu seznamovala. Oblast 

zhodnocení referenční činnosti je vlastní především severoamerickému 

knihovnickému prostředí, kde je zvykem tuto službu velmi dobře mapovat. 

Samotné statistiky výpůjček jsou často opravdu nedostatečným obrazem 

knihovnické práce. Knihovny jsou nuceny je používat zejména při komunikaci se 

svými zřizovateli. Také tím získávají informaci o vývoji v trendech svých služeb. 

Část svých nejkvalitnějších služeb ale takto nezjistí. Umět pro čtenáře vybrat 

nejrelevantnější dokumenty a stát se partnerem jejich hledání, to je krásná a 

zároveň náročná činnost, která se nemusí nutně odrazit ve výpůjčním procesu.  

Provedený průzkum referenčních dotazů považuji za dílčí obraz referenčních 

služeb našim „hudebním“ čtenářům. Dílčí ve smyslu, že nemohl postihnout 

všechny aspekty. Může ale být obrazem informačních potřeb a uživatelských 

nároků „čtenářů not“ a jiných příznivců hudby. 25% žádostí byly žádosti o 

asistenci při objednávání nebo rezervaci, 4% asistence při užívání techniky. To 

znamená, že více než čtvrtinu žádostí tvořily dotazy, které souvisí se 
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zpřístupněním a užitím fondu. Nejedná se o referenční dotazy, ale i tyto žádosti 

svědčí o míře asistence, kterou uživatelé očekávají. 19% dotazů se týkalo 

objasnění služeb knihovny a 5% byly krátké orientační dotazy. Necelou čtvrtinu 

takto tvořily dotazy, které patří k rychlým a většinou časově nenáročným 

referenčním dotazům.  

11% tvořily dotazy faktografické. Mezi bibliografické dotazy byla zařazena 

identifikace hudební skladby (nebo knižního dokumentu) v katalogu knihovny - 

28% dotazů, identifikace dokumentu v katalogu jiné knihovny - 2% dotazů a 

doporučení titulů podle čtenářem zadaného kritéria - 6% dotazů. Bibliografické 

dotazy tedy tvořily celkem 36% zaznamenaných dotazů. Mezi středně časově 

náročné dotazy (referenční dotazy) tady patří 47% řešených žádostí.  

Myslím, že se potvrdilo, že uživatelé hudebních fondů vyžadují jinou a často vyšší 

míru asistence. Vlastnosti hudebních dokumentů se odrážejí v tom, že 

zprostředkovatelská role knihovníka u těchto fondů je velmi významná. Jeden 

význam tkví v samotné prostřednické roli, v míře nasazení. Velkou práci můžou 

hudební knihovníci v referenčních službách vykonat i díky svým vazbám na 

související procesy akvizice a katalogizace.  

Zásadní význam pro kvalitu RS má vytváření kvalitních podmínek. Mezi těmi 

základními vidím nutnost jasné koncepce vzdělávání hudebních knihovníků. 

Hudební knihovnictví a knihovnictví obecně je těsně svázáno už proto, že 

hudební knihovny většinou fungují v rámci velkých knihoven jako jejich organická 

součást. Hudební knihovnictví a dokumentační práce společným zájmem o 

hudební dokumenty těsně souvisí i s muzikologií. Tato mezioborovost hudebního 

knihovnictví potřebuje myslím vnější podporu ze strany průběžného hudebního i 

knihovnického doškolování, specializovaných kurzů a workshopů.  Možnost 

hudebně zaměřených knihovnických kurzů či výběrových předmětů v rámci 

knihovnického studia by byla vhodným doplněním nabídky knihovnického 

vzdělávání. Mezi stěžejní nástroje RS patří kvalitně zpracovaný katalog knihovny. 

Pracuji v Hudebním oddělení MKP 14 let a vidím přímý dopad zlepšujících se 

podmínek „hledání hudby“. Čím lépe a důsledněji bude katalog hudebnin 

retrospektivně zpracováván i na analytické úrovni záznamů, tím rychleji bude pro 
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čtenáře dohledána žádaná skladba. Důležité je i uplatnění pravidel jako jsou 

unifikované názvy skladeb, které zohledňují efektivnost hledání a uživatelské 

hledisko. Stejně významné je i budování a rozvoj souborných hudebních katalogů 

a projektů jako je Oborová brána Musica. Tato práce byla pro mě příležitostí 

uvědomit si význam a roli nástrojů, které používáme. Jak význam zejména 

některých zásadně narůstá. Uvědomila jsem si, jak je důležité osobně se o tyto 

zdroje zajímat a podílet se na jejich rozvoji. Domnívám se, že hudební dokumenty 

a jejich uživatelé si takové úsilí zaslouží.   

  



78 
 

Seznam literatury  

ALLEN, Bryce, 2001. Evaluation of Reference Services. In: BOPP, Richard E. a 
Linda C. SMITH, ed. Reference and Information Services: an Introduction. 3rd ed. 
Englewood: Libraries Unlimited, 2001. 617 s. ISBN 1-56308-624-7. 

BISHOP, Wiliam, 1915. The Theory of Reference Work. Bulletin of the American 
Library Association. 1915, vol. 9, s. 134-135. ISSN 0093-2604. 

BOROVANSKY, Vladimir T., 1993. Referenční služby v amerických universitních 
knihovnách. Národní knihovna. 1993, roč. 4, č. 1, s. 25-33. ISSN 1801-3252.  

BUNGE, Charles A., 2001. History and Varieties of Reference Services. In: BOPP, 
Richard E. a Linda C. SMITH, ed. Reference and Information Services: an 
Introduction. 3rd ed. Englewood: Libraries Unlimited, 2001. 617 s. ISBN 1-56308-
624-7. 

CARTER, Sunshine a Thomas AMBROSI, 2011. How to Build a Desk Statistics 
Tracker in Less Than an Hour Using Forms in Google Docs. Computers in Libraries. 
2011, vol. 31, no. 8, s. 12-16. ISSN 1041-7915. 

CASSELL, Kay Ann a Uma HIREMATH, 2013. Reference and nformation Services: 
an Introduction. 3rd ed. London: Facet Publishing, an imprint of the American 
Library Association, 2013, 510 s. ISBN 978-1-85604-839-2. 

CELBOVÁ, Iva, 1998. Koniáš začal kázat v pražské Městské knihovně. Ikaros 
[online]. 1998, roč. 2, č. 5 [cit. 2013-10-03]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: 
http://www.ikaros.cz/node/211.   

ČERNÁ, Milena a Anna STOCKLOVÁ, 1993. Služby knihoven a informačních 
středisek. Praha: Karolinum, 1993. 98 s. 

ČESKO, 2001. Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: 
Sbírka zákonů České republiky. Částka 98, s. 5683-5688. ISSN 1211-1244. 
Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb098-01.pdf. 

ČESKO. MINISTERSTVO KULTURY. 2005. Metodický pokyn Ministerstva kultury k 
vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných 
knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České 
republiky [online]. Praha: 31. 3. 2005 [cit. 2013-06-24]. Dostupný také z: 
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/legislativa/metodicky-pokyn-ministerstva-
kultury-k-vymezeni-standardu-verejnych. 

ČSN ISO 5127, 2003. Informace a dokumentace - slovník. Praha: Český 
normalizační institut, 2003. 159 s. 

http://www.ikaros.cz/ejournal/authors/term/1/_/2
http://www.ikaros.cz/node/211
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb098-01.pdf
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/legislativa/metodicky-pokyn-ministerstva-kultury-k-vymezeni-standardu-verejnych
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/legislativa/metodicky-pokyn-ministerstva-kultury-k-vymezeni-standardu-verejnych


79 
 

DOUGAN, Kirstin, 2013. Delivering and Assessing Music Reference Services. 
Reference Librarian. 2013, vol. 54, no. 1, s. 38-54. ISSN 0276-3877. Dostupný 
komerčně z (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/02763877.2013.734759. 

DRBOUTOVÁ, Blanka, 1993. Ještě k referenčním službám pro změnu u nás: 
zkušenosti s poskytováním referenčních služeb v našich podmínkách. Národní 
knihovna. 1993, roč. 4, č. 2, s. 77-80. ISSN 1801-3252.  

EVANS, G. Edward, Anthony J. AMODEO a Thomas L. CARTER, 1999. Introduction 
to Library Public Services. 6th ed. Greenwood Village (Colorado): Libraries 
Unlimited, 1999, 500 s. ISBN 1-56308-633-6. 

GALVIN, Thomas J., 1978. Reference services and Libraries. In: Allen KENT, ed. 
Encyclopedia of Library and Information Science. Vol. 25. New York: Marcel 
Dekker, 1978, s. 210-226.  

GREEN, Samuel Swett, 1876. Personal Relations Between Librarians and Readers.  
Library Journal. 1876, vol. 1, s. 74-81. ISSN 0363-0277. Dostupné také z: 
http://polaris.gseis.ucla.edu/jrichardson/DIS245/personal.htm 

HAMPLOVÁ, Vlasta, 1980. Bibliograficko-informační služba: metodická pomůcka 
pro veřejné knihovny Západočeského kraje. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1980. 
121 s. 

HAMPLOVÁ, Vlasta, 1996. Typy informačních služeb v knihovnách: 
(Strukturalizace informačních služeb veřejných knihoven). In: Knihovny 
současnosti '96. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996. s. 140-145. ISBN 80-902199-
3-4. 

HEMOLA, Hanuš, 1999. Referenční centrum Národní knihovny ČR. Ikaros [online]. 
1999, roč. 3, č. 7 [cit. 2013-07-12]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: 
http://www.ikaros.cz/node/3958   

HEMOLA, Hanuš a Jindřiška POSPÍŠILOVÁ, 2004. Ptejte se knihovny – stará služba 
v novém. In: INFORUM 2004 : 10. konference o profesionálních informačních 
zdrojích, 25.-27. května 2004, Vysoká škola ekonomická, Praha[online]. Praha: 
Albertina icome Praha, 2004 [cit. 2013-09-18]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: 
http://www.inforum.cz/archiv/inforum2004/prispevek.php-prispevek=26.htm.  

HŮLEK, Julius, 2002. Co je a co znamená IAML. Národní knihovna. 2002, roč. 13, 
č. 4. ISSN 1801-3252.  

CHILD, William B., 1891. Reference Work at the Columbia College Library. Library 
Journal. 1891, vol. 16, s. 298. ISSN 0363-0277.  

CHILDERS, Thomas, 1979. Trends in Public Library Information & Referral 
Services. Library Journal. 1979, vol. 104, s. 2035-2039. ISSN 0363-0277. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/02763877.2013.734759
http://polaris.gseis.ucla.edu/jrichardson/DIS245/personal.htm
http://www.ikaros.cz/node/3958
http://www.inforum.cz/archiv/inforum2004/prispevek.php-prispevek=26.htm


80 
 

CHRISTENSEN, Beth, Mary DU MONT a Alan GREEN, 2001. Taking Note: Assessing 
the Performance of Reference Service in Academic Musis Libraries. Notes. 2001, 
vol. 58, no. 1, s. 39-54. ISSN 0027-4380. 

KAPSA, Václav, 2008. Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a 
oborová specifika. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 2013-09-15]. ISSN 1212-
5075. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/node/4611. 

KAPSA, Václav, Pavel KORDÍK a Zuzana PETRÁŠKOVÁ, 2002. Elektronické 
informační zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze). 
Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 2013-07-03]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: 
http://www.ikaros.cz/node/1238. 

KOONTZ, Christie, ed. a Barbara GUBBIN, ed., 2012. Služby veřejných knihoven: 
směrnice IFLA. 2., zcela přeprac. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - 
Knihovnický institut, 2012. 203 s. ISBN 978-80-7050-612-7. 

KOPENCOVÁ, Barbora, 2009. Informační služby Městské knihovny v Praze 
poskytované prostřednictvím internetu. Praha, 2009. Bakalářská práce. Univerzita 
Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. 
Dostupný také z: http://digitool.is.cuni.cz. 

MANOVÁ, Monika, 2011. České knihovny v prostředí sociální sítě Facebook. 
Praha, 2011. 86 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Dostupný digitálně z: 
http://digitool.is.cuni.cz. 

MATOUŠOVÁ, Miroslava a Josef VONDRA, 1984. Konzultační služby knihoven a 
středisek VTEI. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 
1984. 59 s.  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA (Praha, Česko), 2007. Strategie Městské knihovny v Praze 
do roku 2015. Praha: Městská knihovna, 2007. 65 s. ISBN 978-80-85041-00-2 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA (Praha, Česko), 2010. Ústřední knihovna: hudební oddělení: 
historie. In: Městská knihovna v Praze [online]. Praha: Městská knihovna v Praze, 
c 2010- [cit. 2013-0-16]. Dostupné z: 
http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/ustredni-knihovna-hudebni-
oddeleni/historie/   

MĚSTSKÁ KNIHOVNA (Praha, Česko), 2013. Výroční zpráva Městské knihovny 
v Praze 2012. Praha: Městská knihovna, 2013. Dostupná také digitálně z: 
http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/vyrocni-zpravy/ 

OTRS návod, 2011. In: Intranet [online]. Městská knihovna v Praze: Praha [cit. 
2013-06-18]. Dostupné elektronicky z intranetu MKP. 

http://www.ikaros.cz/node/4611
http://www.ikaros.cz/node/1238
http://digitool.is.cuni.cz/
http://digitool.is.cuni.cz/
http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/ustredni-knihovna-hudebni-oddeleni/historie/
http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/ustredni-knihovna-hudebni-oddeleni/historie/
http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/vyrocni-zpravy/


81 
 

Projekt revitalizace informačních bodů, 2011. In: Intranet [online]. Městská 
knihovna v Praze: Praha [cit. 2013-05-22]. Dostupné elektronicky z intranetu 
MKP. 

Průzkum četnosti a typů dotazů na obslužných místech, 2010. In: Intranet 
[online]. Městská knihovna v Praze: Praha [cit. 2013-05-18]. Dostupné 
elektronicky z intranetu MKP. 

Skladba knihovního fondu specializovaných úseků ÚK, 2011. In: Intranet [online]. 
Městská knihovna v Praze: Praha [cit. 2013-11-10]. Dostupné z intranetu MKP. 

SODOMKOVÁ, Jana, 2003. Referenční centrum. In: KTD: Česká terminologická 
databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní 
knihovna ČR, 2003 [cit. 2013-07-10]. Dostupné z WWW: http://aleph.nkp.cz/F. 

STAROVÁ, Petra, 2004. Systém informování uživatelů a návštěvníků Městské 
knihovny v Praze: (na příkladu Ústřední knihovny). Praha, 2004. 109, [15] s. příl. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav 
informačních studií a knihovnictví. Dostupný digitálně z: http://digitool.is.cuni.cz. 

STÖCKLOVÁ, Anna, 2008. Dekompozice knihovního systému [online]. Praha: 
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2008 [cit. 2013-06-21]. 9 
s. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z WWW: 
http://texty.jinonice.cuni.cz/ 

STUDWELL, William E a H. Stephen WRIGHT, 1993. Music Reference Services. In: 
Allen KENT, ed. Encyclopedia of Library and Information Science. Vol. 52, suppl. 
15. New York: Marcel Dekker, 1993, s. 263-272. 

ŠVEJDA, Jan, 2003a. Online služby. In: KTD: Česká terminologická databáze 
knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 
2003-[cit. 2013-11-11]. Dostupné z WWW: http://aleph.nkp.cz/F.  

ŠVEJDA, Jan, 2003b. Referenční služby. In: KTD: Česká terminologická databáze 
knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 
2003 [cit. 2013-07-10]. Dostupné z WWW: http://aleph.nkp.cz/F.  

ŠVEJDA, Jan, 2003c. Rešerše. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví 
a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2013-
07-10]. Dostupné z WWW: http://aleph.nkp.cz/F. 

ŠVEJDA, Jan, 2003d. Rešeršní služby. In: KTD: Česká terminologická databáze 
knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 
2003 [cit. 2013-07-10]. Dostupné z WWW: http://aleph.nkp.cz/F.  

TELEC, Ivo, 2007. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 971 
s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4. 
 

http://digitool.is.cuni.cz/
http://texty.jinonice.cuni.cz/
http://aleph.nkp.cz/F
http://aleph.nkp.cz/F
http://aleph.nkp.cz/F
http://aleph.nkp.cz/F


82 
 

WEECH, Terry L., 1974.  Evaluation of Adult Reference Service. Library Trends. 
1974, vol. 22, s. 315-335. ISSN 0024-2594 

WYER, James Ingersoll, 1930. Reference Work: Textbook for Students of Library 
Work and Librarians. Chicago: American Library Association, 1930. s. 315. 
  



83 
 

Seznam obrázků 

Obr. č. 1 - Dotaz uživatele služby PSK z 21. 7. 2013, který byl směrován do Hudebního 

oddělení MKP .................................................................................................................... 47 

Obr. č. 2 - Odpověď na dotaz PSK z 21. 7. 2013. Zpěvák Avicii  a píseň Wake me up. 

Zobrazený úryvek textu je převzat z http://www.metrolyrics.com/wake-me-up-lyrics-

avicii.html. Na obrázku možné je srovnat vlastní text a foneticky velmi nepřesný zápis 

tazatele. ............................................................................................................................ 48 

Obr. č. 3 - Výběr z výsledků srovnávacího průzkumu hudebních a všeobecných 

vysokoškolských knihoven, který v roce 1994 nechala provést americká asociace MLA . 53 

Obr. č. 4 - Graf vyjadřující vytíženost jednotlivých pracovních pozic, z nichž jsou 

odpovídány dotazy RS ....................................................................................................... 60 

Obr. č. 5 - Graf vyjadřující procentuální podíl referenčních nástrojů při řešení všech 

evidovaných dotazů sledovaného období ........................................................................ 62 

Obr. č.  6 - Graf vyjadřující procentuální podíl referenčních nástrojů při řešení výhradně 

referenčních dotazů sledovaného období (vyloučena asistence při objednávání, užití 

techniky i poskytnuté informace o službách knihovny) .................................................... 62 

Obr. č. 7 - Graf vyjadřující procentuální podíl jednotlivých typů dotazů.......................... 64 

Obr. č. 8 - Graf vyjadřují zaznamenané orientační dotazy (68 dotazů) a procentuálně 

vyjádřený podíl jednotlivých zdrojů řešení ....................................................................... 65 

Obr. č. 9 - Graf vyjadřující zaznamenané dotazy na služby knihovny (275 dotazů) a 

procentuálně vyjádřený podíl jednotlivých zdrojů řešení těchto dotazů ......................... 66 

Obr. č. 10 - Graf vyjadřující zaznamenané faktografické dotazy (151 dotazů) a 

procentuálně vyjádřený podíl jednotlivých zdrojů řešení dotazů .................................... 67 

Obr. č. 11 - Graf vyjadřující zaznamenané žádosti (64 žádostí) o asistenci při užívání 

techniky MKP a procentuálně vyjádřený podíl jednotlivých zdrojů řešení ...................... 68 

Obr. č. 12 - Graf vyjadřující evidované žádosti (363 žádostí) o asistenci při objednávání 

hudebních dokumentů a procentuální vyjádření podílu užitých referenčních nástrojů při 

řešení těchto žádostí ......................................................................................................... 69 

Obr. č. 13 - Graf vyjadřující evidované žádosti (406 žádostí) o identifikaci konkrétního 

díla (dokumentu) a procentuální vyjádření podílu jednotlivých referenčních nástrojů 

řešení ................................................................................................................................ 70 

Obr. č. 14 - Graf vyjadřující evidované žádosti (35 žádostí) o identifikaci nebo dohledání 

díla (dokumentu) ve fondu jiné knihovny a procentuální vyjádření podílu jednotlivých 

referenčních nástrojů při jejich řešení .............................................................................. 72 



i 
 

Přílohy č. 1 - 3 

Příloha č. 1 - Formulář MKP průzkumu četnosti a typu 

dotazů z roku 2010 

  



ii 
 

Příloha č. 2 - Záznam dotazů z průzkumu referenčních 

dotazů (duben 2013), v prostředí Microsoft Excel 

 

 

  



iii 
 

Příloha č. 3 - Zjednodušený plánek Hudebního oddělení ÚK 

MKP - prostor o velikosti 281,6 m2 

 

 


