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Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o metodách výzkumu uživatelské spokojenosti a o metodách
a nástrojích k měření kvality a výkonu v knihovnách České republiky a severských zemí.
Zejména pak v knihovnických institucích Norska, Švédska a Finska. Teoretická část práce je
zaměřena na základní pojmy týkající se výzkumu obecně. Dále jsou zde objasněny konkrétní
nástroje a metody k měření kvality a výkonu v prostředí českých a severských knihoven a
výzkumné metody uživatelské spokojenosti v knihovnách České republiky. Praktickou část
diplomové práce tvoří průzkum v českých knihovnách o využívání různých druhů
výzkumných metod.
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Abstract:
This thesis concerns methods of research, user´s satisfaction and methods and tools for
measuring quality and performance in the libraries of the Czech Republic and the Nordic
countries, especially the library institutions of Norway, Sweden and Finland. The theoretical
part focuses on the basic concepts related to research in general. Furthermore, the thesis
clarifies specific tools and methods for measuring the quality and performance in an
environment of the Czech and Nordic libraries and it also comments on the research methods
of the user´s satisfaction in the libraries of the Czech Republic. The practical part is composed
of an exploration in the Czech libraries by using different kinds of research methods.
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Seznam zkratek
ABK

Systém kvality akademických knihoven ve Švédsku

BIX

Bibliotheksindex

BSC

Balanced Scorecard

EBL

Na důkazech založené knihovnictví

FinElib

Finský národní program elektronické knihovny

KISK

Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity

KITT

Finská statistická databáze vědeckých knihoven

NIPOS

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

OKM

Ministerstvo školství a kultury ve Finsku

SLA

Švédská asociace knihoven

TQM

Total Quality Management

TTT

Vizuální metoda sběru dat

UmUB

Univerzitní knihovna Umea

VKIS

Veřejné knihovnické a informační služby

Úvod

Knihovní zákon č. 251/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb definuje knihovny, jako zařízení, která poskytují veřejné
knihovnické a informační služby, a to způsobem zaručujícím rovný přístup všem [Česko,
2001]. Pro knihovny je velmi důležité, aby dobře znaly služby, které uživatelé rádi a často
využívají. Měnící se potřeby uživatelů, jejich chování a očekávání vyvolávají tlak na úroveň
nabízených služeb a zavádění služeb nových. Knihovny jsou nuceny brát zřetel na služby,
které jsou žádané, jinak se mohou vystavit rizikům. Mezi ně patří zejména pokles
návštěvnosti, poškození jejich jména atd. Z tohoto důvodu se knihovny snaží poskytnout
uživateli pouze takové služby, které jsou kvalitní a které uživatel využije a má o ně zájem.
Knihovny umožňují uživatelům oprávnění vyjádřit jejich spokojenost či nespokojenost
s poskytnutými službami nebo podat námět na způsob zkvalitnění a zlepšení služeb. Zejména
pomocí dotazníků, anket, pozorování a jiných druhů výzkumu. Tímto způsobem se snaží
především získat zpětnou vazbu k poskytovaným službám, a tím zohlednit zájmy uživatelů.
Z výsledků výzkumu tak knihovny získají informace o využívání poskytovaných služeb,
spokojenosti s takovými službami a možnosti na jejich zlepšení. Pro získání zpětné vazby o
výkonnosti a kvalitě služeb je knihovna nucena dělat výzkumy a být si vědoma výzkumných
metod v knihovnictví.
Potřeba výzkumů v knihovnách je pro efektivní plánování a rozhodování bezpochyby
důležitá. S výzkumnou činností je úzce spojen celý proces řízení kvality, který je jedním
z nejdůležitějších prvků ekonomického růstu organizace. Správně zavedeným systémem
řízení kvality je pak organizace odměněna rostoucí spokojeností a loajalitou zákazníků.
Diplomovou práci jsem koncipovala na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část.
V části teoretické se pro lepší orientaci v textu nejdříve zaměřím na základní pojmy týkající
se výzkumu obecně. Současná praxe využívá v knihovnách metody a nástroje k měření
kvality a výkonu, založené na shromažďování statistických údajů a přesně definovaných
ukazatelů. V další kapitole se proto zaměřím na tyto metody a nástroje, jež úzce souvisí
s určováním a využíváním výzkumných metod uživatelské spokojenosti. Systémy zajišťující
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kvalitu procházejí zásadní změnou orientace z fondů na uživatele. Z tohoto důvodu
představím metody měření spokojenosti uživatelů.
Oblast měření kvality služeb je ovlivněna vývojem v této oblasti a to jak na národním,
tak na mezinárodním poli působnosti. Z tohoto důvodu v další kapitole představím výzkumné
metody a nástroje hodnotící kvalitu služeb v knihovnách severských zemí.
Dalším z cílů této diplomové práce je v praktické části zjistit, zda knihovny považují
výzkum za důležitý, jaké se využívají nástroje v procesu měření a řízení kvality, jaké metody
aplikují a jaké vlivy je motivují či naopak odrazují od jejich zavedení. Z výsledků výzkumu
provedeného v praktické části bude velice zajímavé zjištění, které konkrétní metody jsou
v knihovnách České republiky nejvíce využívány a v jakém množství. Stanovila jsem si čtyři
cíle a k tomu odpovídající hypotézy, které mají potvrdit či vyvrátit mé předpoklady.
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1 Pojem výzkum a jeho základní dělení

1.1

Výzkum
Přístupy jak definovat výzkum jsou různé, ani odborná literatura se v definování pojmu

výzkumu neshoduje, a to zejména v obsáhlosti, což vyplívá z existence mnoha druhů
výzkumu. Z obecného hlediska lze pojem výzkum definovat jako „systematické šetření a
studium materiálů a zdrojů za účelem stanovení skutečností a nových záměrů“1 [Oxford
dictionaries, 2016] (překlad vlastní). Legální definice výzkumu v zákone č. 130/2002 Sb. o
podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací stanovuje výzkum jako „systematickou
tvůrčí práci rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami
umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků” [Česko, 2002]. Výzkum
z praktického hlediska slouží k poznání, systematizaci a zařazení zkoumaných jevů, odhalení
vztahů a funkcí, zjištění souvislostí a kauzálních vztahů. Výzkum se orientuje zejména na
analýzu, poznání stavu, odhad změny a hledání nástrojů řízení. Pojem systematičnost, který se
objevuje téměř ve všech definicích výzkumu, je charakteristickým rysem vědeckých postupů,
které jsou používány pro činnosti vedoucí k novým poznatkům a rozvoji - tedy pro výzkum
[Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, str. 29].
Výzkum zkoumá míru pravdivosti dosavadních poznatků nebo se jeho prováděním
získávají poznatky nové. Výzkum tedy rozšiřuje hranice vědomosti lidstva. Zájmem výzkumu
je potvrzení či vyvracení hypotéz, které vyjadřují vztahy mezi proměnnými. Hypotéza je
určitý vědecký předpoklad rozdělující výzkumný problém na malé části. Z toho vyplývá, že je
konkrétnější než samotná výzkumná otázka a vede linii celého výzkumu [Gavora, 2000, str.
50].
Výzkum, který je prováděn, se vždy odvíjí od problému, který chce výzkumník řešit.
Výzkumník tak musí čelit velkým nárokům, aby byl schopen výzkum provést co
nejprecizněji. Musí mít přehled o výzkumném tématu, ale i o vhodných nástrojích, které
umožní získat nejlepší výsledky výzkumu. Problematika každého výzkumu se liší.
Výzkumník je tak nucen vybrat vhodný nástroj, jež bude přizpůsoben požadavkům, které jsou
na výzkum kladeny v rámci určitého problému.
1

The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach
new conclusions.
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Nejvýznamnějšími pilíři výzkumu, které se musí brát při jeho provádění v potaz, jsou
validita a reliabilita. Validita výzkumu nám tak říká, zda je výzkum přesný a platný, tedy dále
využitelný v praxi. Díky tomuto měření jsou získána taková data, která měla být z výzkumu
nabyta, a která se mohou dále vhodně využít. Validita se může dělit na několik různých
druhů, nicméně její hlavní dělení je na validitu celkovou, vnitřní a vnější. Pokud je při
výzkumu použita více než jedna metoda, pak se jedná o validitu celkovou. Vnitřní validita
výzkumu zahrnuje jeho návrh, strukturu, ale i průběh a způsob měření. Validita vnější pak
poukazuje na způsob, jak použít výsledky výzkumu na širší populaci [Kozel, Mynářová,
Svobodová, 2011, str. 84].
Dalším z požadavků, který by výzkum měl splňovat je jeho reliabilita neboli přesnost,
spolehlivost a pravdivost. Tento požadavek poukazuje na fakt, že pokud bude výzkum
prováděn znovu za stejných podmínek, výsledky budou totožné. Při opakujícím se měření
musí docházet ke stejným či téměř shodným hodnotám. V případě, že tomu tak není, patrně
vzniká v průběhu šetření určitá metodologická chyba. V rámci reliability je měřena stabilita
testu v čase, ekvivalence a vnitřní konzistence. Právě stabilita testu v čase měří, jestli se
výsledky změní, pokud je test proveden znovu po určitém časovém odstupu. Ekvivalence řeší,
jestli současně provedené testy dávají stejné výsledky. Konzistence je tvořena mírou
homogenity vnitřních položek testu [Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, str. 85].
Při provádění výzkumu nelze říci, že je provedený výzkum validní nebo reliabilní, ale
určuje se stupeň jeho validity či reliability, který vyplývá z účelu výzkumu a z vybraného
nástroje pro tento účel. Validní měření je závislé na měření reliabilním. To znamená, že
měření validní musí být nejprve reliabilní. V opačném případě však neplatí stejné pravidlo.
Výsledné hodnoty reliabilního měření mohou být opakovaně totožné, nicméně se měří něco
jiného, než bylo původně v plánu. V takovémto případě není výzkum validní [Disman, 1993,
str. 62].
Hlavním účelem výzkumu je objevit nové poznatky, které lze hledat prostřednictvím
deduktivního či induktivního uvažování. Metoda zvoleného měření může být tedy induktivní
nebo deduktivní. Deduktivní nebo také systematická metoda byla vyvinuta Aristotelem a
vyznačuje se použitím úsudku. Úsudek začíná se základním předpokladem, který je pak
logicky aplikován na konkrétním případě. Pravda o závěru samozřejmě závisí na pravdě
4

základní premisy. Na rozdíl od deduktivní metody, induktivní uvažování vychází od
konkrétních případů k obecným zásadám, nebo také od faktů k teoriím. Předběžné závěry jsou
pak ověřovány dalším pozorováním [Powell, Connaway, 2010, str. 90].

1.2

Základní dělení výzkumu
Obecně lze výzkumy dělit podle několika hledisek. Mezi nejčastější dělení v oblasti

typologie výzkumů patří základní a aplikovaný výzkum.

1.2.1 Základní a aplikovaný výzkum
Existují dva hlavní typy výzkumu – základní a aplikovaný. Základní se zabývá
teoretickými otázkami s cílem vytvářet základní poznatky a teoretická porozumění.
Aplikovaný je zaměřený na otázky, které bezprostředně souvisejí s praxí [Powell, Connaway,
2010, str. 8].
Navzdory tomu, že základní a aplikovaný výzkum mají tendenci být vedeny odděleně,
nejsou nutně dichotomické. Aplikovaný výzkum často slouží jako základna pro výzkum
základní [Powell, Connaway, 2010, str. 8]. Tyto dva druhy výzkumu mohou být tudíž
chápány jako integrace základního a aplikovaného výzkumu. Jak základní, tak aplikovaný
výzkum jsou orientovány směrem k objevení vědecké pravdy a oba jsou praktické v tom
smyslu, že vedou k řešení lidských problémů a k jejich následné aplikaci do praxe. U
výzkumu je však v konečné fázi důležitá jeho relevantnost, a ne to, zda je výzkum základní
nebo aplikovaný [Stokes, 1997, str. 65].

5

Základní výzkum

Předmětem základního výzkumu, který je označován také jako čistý, teoretický či
vědecký, je v první řadě odvozování nových poznatků, získání nových znalostí a jejich
následná aplikace na konkrétní, praktické nebo reálné problémy. Základní výzkum, a to
zejména v případě kvantitativní povahy, je obvykle navržen tak, aby byl produkt nových
znalostí zobecněn. Výsledky základního výzkumu tak mohou například obohatit metodologii
určité vědní disciplíny nebo přispět k rozvoji teoretického poznání [Foberová, Koneszová,
2007].

Aplikovaný výzkum

Druhý hlavní typ výzkumu je znám jako aplikovaný. Na rozdíl od základního
výzkumu klade důraz na řešení specifických problémů v reálných situacích. Aplikovaný
výzkum zahrnuje celou řadu konkrétních výzkumných technik, jako je například analýza
systémů či výzkum činností. Velká část výzkumů v knihovnách se provádí právě v souvislosti
s aplikovaným výzkumem týkající se všeho, od hodnocení knihovních fondů po analýzu
automatizovaných výpůjčních systémů [Foberová, Koneszová, 2007].

1.2.2 Primární a sekundární výzkum
Podle způsobu, jaká data budou shromažďována, se rozlišuje výzkum na primární a
sekundární.
Primární výzkum

Primární výzkum, nazýván též „terénní“, zahrnuje takové případy, kde jsou získávány
nové informace. Ty jsou sbírány pomocí pozorování, dotazování či experimentu. Realizace
primárního sběru dat je žádoucí především v situacích, kdy zkoumající chce zjistit řešení
daného problému, aby měl jistotu, že nebude při výzkumu opomenut žádný významný vliv či
faktor. K primárnímu výzkumu se přistupuje tudíž až tehdy, pokud informace zjištěné ze
sekundárních výzkumů nejsou přesné, úplné, konkrétní, aktuální nebo pokud nejsou zjištěny
vůbec [Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, str. 85]. Náklady spojené s primárním
výzkumem jsou nejen pro jeho personální ale i finanční náročnost velmi vysoké, uvádí se až
desetkrát vyšší než u výzkumu sekundárního. Avšak data z něj získaná jsou leckdy nezbytná a
6

nenahraditelná. Knihovny v rámci primárního výzkumu využívají metody, jako jsou dotazník,
pozorování, ankety, diskuze či brainstorming. Vysoké náklady spojené s uskutečněním
primárního výzkumu může knihovna snížit tím, že výzkum realizuje sama. Bez pomoci
specializovaných agentur nebo prostřednictvím spolupráce s vysokoškolskými studenty, kteří
výzkum dělají pro svoji diplomovou práci či praxi [Borchardt, 1994, str. 64].

Sekundární výzkum

Jak vyplývá z výše uvedených poznatků o výzkumu primárním, častěji využívaný je
sběr dat sekundárních. Tento výzkum označován také jako „výzkum od stolu“ vychází z údajů
již publikovaných. Při tomto výzkumu se využívají informační zdroje, jako jsou databáze,
ročenky, časopisy, zprávy statistických úřadů, rešerše, vědecké časopisy, diskusní fóra a další
média. V knihovně lze využít například výpůjční statistiky či evidence uživatelů, které mohou
pomoci knihovně při plánování. Sekundární zdroje jsou oproti zdrojům primárním k dispozici
rychleji a levněji. Po jejich získání se nesmí opomenout zhodnocení a kontrola jejich
relevance [Karlíček, 2013, str. 83].

1.2.3 Sociologický a marketingový výzkum
I přesto, že je marketingový výzkum svébytnou disciplínou, která má svůj specifický
záběr a využití, čerpá metody především z výzkumu sociologického.

Tyto dva druhy

výzkumu jsou tak vzájemně provázány. Navzájem se vymezují především odlišnou
tématikou, přičemž sociologický výzkum se obvykle zaměřuje na důležitá společenská témata
či na ustálené sociologické koncepty. Bývá obvykle doménou spíše akademické sféry.
Marketingový výzkum se naproti tomu zabývá zejména problémy, které jsou spjaty
bezprostředně s praxí určitého konkrétního subjektu. Jeho záměrem je získat informace, které
by byly využitelné pro následné praktické kroky v rámci organizace, a tím zlepšit její
výsledky či fungování [Foberová, Koneszová, 2007].
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Sociologický výzkum

Sociologický výzkum se provádí za účelem shromažďování dat a údajů o společnosti,
lidském chování, názorech, mínění či postojích lidí. Jeho realizace je vhodná a užitečná i pro
knihovny, jelikož odkrývá postoje a názory uživatelů knihoven a jejich pracovníků.
Neexistuje závazný způsob, jak dělat sociologický výzkum. Postupy v sociologickém
výzkumu jsou subjektivní, závislé na odborné způsobilosti výzkumníka a celé jeho osobnosti.
Zkoumá určitý, předem vybraný vzorek populace. Nejdříve se musí formulovat zkoumaný
problém a cíl výzkumu. Probíhá za pomoci využití psychologických a sociologických technik,
kam patří dotazníky, rozhovory, pozorování atd. [Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, str.
22].

Marketingový výzkum

Tento druh výzkumu lze charakterizovat jako systematické a objektivní vyhledávání a
analyzování relevantních informací, identifikující a řešící jakýkoliv problém. Marketingový
výzkum se vyznačuje jedinečností, vysokou vypovídající schopností a aktuálností nově
získaných informací. Stručně se dá tento výzkum popsat jako naslouchání spotřebiteli.
Knihovně může takový výzkum zajistit důležité aktuální informace o svých uživatelích, jejich
názorech, preferencích či potřebách (např. odhalení míry spokojenosti uživatelů s nabízenými
službami). Marketingový výzkum může tedy knihovně přinést nová fakta, která jí mohou
pomoci správně nasměrovat celý postup marketingového plánování a jeho následné realizace
[Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, str. 13].

1.2.4 Kvantitativní a kvalitativní výzkum
Data, která jsou s pomocí výzkumu shromážděna, mohou nabývat dvou podob.
V prvním případě se jedná o data kvantitativní, která jsou měřitelná a jsou vyjádřena v
numerických hodnotách. V druhém případě mají data kvalitativní povahu a jsou popsána
slovně [Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, str. 94]. V praxi se často tyto dva výzkumy
doplňují. Oba výzkumy lze chápat jako dvě etapy empirického výzkumu. Nejprve se odhalí
sledovaný problém a poté následuje měření jeho jednotlivých stránek. Sám výzkumník by měl
být dostatečně zkušený na to, aby dokázal určit, který z výzkumů je pro jeho účely vhodnější.
Při výběru správné metody výzkumu záleží na problematice a na cíli, kterého chce výzkumník
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dosáhnout [Foret, 2008, str. 121]. V knihovnictví má zastoupení především výzkum
kvantitativní. Kvalitativní metody se v této oblasti objevují až v posledních letech.
„Kvalitativní výzkumné metody mohou být užitečnější pro shromažďování dat o informačním
chování uživatelů a jejich informačních potřebách“ [Foberová, Koneszová, 2007]. V České
republice se tak postupně začíná měnit situace a objevují se nová pojmenování pro trendy ve
výzkumu jako je design služeb, online výzkum, výzkum 2.0. apod.
Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je realizován ve spojitosti s jevy poměrně jednoduchými a do
jisté míry poznanými. Spojuje se s ním obecná představa výzkumu sociologického. S jeho
pomocí hledá výzkumník odpověď na otázku Kolik?. Sběr dat u kvantitativního výzkumu je
relativně nezávislý na osobě výzkumníka, avšak jeho funkce při přípravě výzkumu a při jeho
vyhodnocení je důležitá. Výzkumník se zaměřuje na jevy jako je rozsah výskytu či zastoupení
(v knihovně například jaká část uživatelů apod.), dále pak na opakování činnosti či výskytu
(častost výpůjčky určité knihy apod.), a na sílu určitého sociálního jevu (míra spokojenosti
uživatelů aj.). Tyto jevy jsou poté transformovány do souboru stabilních ukazatelů tak, aby
zachytily názory a chování lidí [Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, str. 26].
Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkumné metody se zaměřují na pozorování událostí z pohledu
zúčastněných a pokouší se pochopit, proč se jedinci chovají tak jak se chovají. V tomto
případě se výzkumník soustředí na hledání odpovědi na otázku Z jakého důvodu?, Proč?.
Tento typ výzkumu se tedy snaží zachytit smysl a důvod jednajících sociálních subjektů.
Cílem kvalitativního výzkumu je objevovat skryté skutečnosti o sociálních jevech, jako je
například struktura těchto jevů, jejich vlastnosti, funkce a faktory, které je ovlivňují apod.2
Role výzkumníka je při sběru dat mnohem větší, než je tomu u výzkumu kvantitativního.
Výzkumník může podle své potřeby přeskakovat jednotlivé fáze či se vracet zpět, takže se
nemusí striktně držet osnovy, kterou si stanovil dopředu. Nevýhodou této velké spjatosti
výzkumníka s výzkumem může být však to, že výsledky mohou být do značné míry ovlivněné
jeho zaujatostí [Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, str. 26].

2

Surynek, A.; Komárková, R.; Kašparová, E., Základy sociologického výzkumu, Praha, 2001, s. 25-28.
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1.2.5 Mixed metodology
Po dlouhou dobu bylo dominantní v sociálních vědeckých výzkumech kvantitativní a
kvalitativní výzkumné paradigma. Žádná z těchto výzkumných metod však není schopna
samostatně plně řešit mnohostranné výzkumné problémy v oborech jako je knihovnictví. Na
knihovnictví jakožto multidisciplinární oblast má totiž vliv řada dalších oborů, jako jsou
psychologie, lingvistika, informační technologie, komunikace, sociologie, atd. Řešením může
být použití smíšených metod výzkumu [Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, str. 28].
„Smíšený výzkumný přístup je typ výzkumu, ve kterém výzkumník, anebo tým výzkumníků
kombinuje elementy kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod (například využití
kvalitativních a kvantitativních hledisek, sběrů dat, analýz a závěrečných technik), za účelem
hlubokého a důkladného porozumění a potvrzení výzkumného problému“3 [Johnson,
Onwuegbuzie, Turner, 2007, str. 123] (překlad vlastní).

3

Mixed methods research is the type of research in which a researcher or team of researches combines
elements of qualitative and quantitative approaches (e.g., use of qualitative and quantitative viewpoints, data
collection, analysis, inference techniques) for the purposes of breadth and depth understanding and
corroboration.
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2 Výzkumy v knihovnách
Knihovny jsou poskytovateli veřejných, zejména pak informačních služeb na
standardizované úrovni. Zahrnují vzdělávání, podporu čtenářství, zprostředkování dokumentů
(tištěných i digitálních), zpřístupňování informačních zdrojů, a v neposlední řadě je knihovna
také místem, kde může uživatel kvalitně trávit volný čas. Souhrnně se dá říci, že hlavním
cílem knihovny je dělat vše pro to, aby uživatel uspokojil své informační potřeby a dostávalo
se mu vysokého komfortu.
Jak je patrné z výkazu činnosti kulturních institucí vydaných NIPOS4 (Národní
informační a poradenské středisko pro kulturu), knihovny jsou stále neopomenutelnou
veřejnou službou. Dokazují to čísla za rok 2014, kdy působilo na území České republiky 5360
knihoven s přibližně 1 437 tisíci registrovanými čtenáři. Zhruba tak připadá 137
registrovaných čtenářů na jeden tisíc obyvatel. Tato čísla jasně dokazují, že knihovnictví
rozhodně není službou odsouzenou k zániku. Počet knihoven ve vývoji posledních pěti let má
navíc podle statistiky setrvalou tendenci [NIPOS, 2015]. Knihovny by se tak měly snažit
přizpůsobit přáním a potřebám uživatelů, aby si udržely zájem i v budoucnu. Služby by měly
být podrobeny častému hodnocení a pro takovéto měření by měly být použity zejména
kvalitní a osvědčené metody výzkumu.
Kvalitu služeb a jejich výkon lze tedy zjistit a sledovat skrze různé přístupy a
výzkumné metody, přičemž na poli přístupů existují dva hlavní pohledy na hodnocení.
V rámci prvního pohledu je v centru pozornosti výzkumu samotný uživatel. Je sledována jeho
míra spokojenosti, která je dána jeho vlastním názorem na danou službu. V druhém případě se
hodnotí úroveň výkonu knihovny skrze dané indikátory. Je důležité si uvědomit, že dosažená
úroveň výkonu knihovny určuje míru spokojenosti uživatele.
Subjektivní pocity uživatelů, spokojenost zaměstnanců či veřejné mínění o dané
instituci, se stávají v poslední době hlavním tématem výzkumů knihoven. Měření z pohledu
uživatele jsou přinejmenším stejně podstatné, jako objektivně měřitelné parametry výkonů a
služeb. Stále častěji se používají srovnávací metody mezi knihovnami, např. Benchmarking
knihoven a vznikají projekty na podporu výzkumů v knihovnách. V této kapitole se budu
zabývat touto problematikou, zaměřím se na pojmy design a kvalita služeb, které jsou úzce
4

Více na NIPOS, http://www.nipos-mk.cz/
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spojeny s výzkumnou činností. Také zde popíši tradiční metody výzkumu a některé vybrané
metody, které v současné době pronikají do knihovnictví, a jsou stále častěji diskutovány.

2.1

Design a kvalita služeb
Kvalitu služeb lze definovat jako rozdíl mezi očekáváním uživatele a jeho

spokojeností s poskytnutou službou. Očekávání uživatele však nezahrnuje jen jeho představu
o konkrétní nabízené službě určité instituce, ale také obecný pohled na prostředí knihovny, ve
kterém je služba nabízena. Aby knihovna poskytovala kvalitní a úspěšné služby, musí znát
pohled uživatele a dále s ním pracovat. Bez toho není sama schopna zhodnotit, zda plní svou
funkci kvalitně a uspokojivě. Názor uživatele je tudíž při zjišťování kvality rozhodujícím
elementem. Spokojenost uživatelů však neovlivňuje jen samotná kvalita. Důležitá je též
interakce uživatele při využívání služby. Měly by se tudíž zkoumat z širšího hlediska a
všechny podstatné prvky by měly být zaznamenány [Hazdra, Jiřinová, Kypus, Harazínová,
Lunga, 2013, str. 142]. Peter Hernon a John R. Whitman poukazují na několik pravidel, podle
kterých by se měla knihovna řídit: „Jednejte s uživateli jako s lidmi“, „Provádějte stále
výzkumy“, „Uživatel není nepřítel“, „Vytvořte takové prostředí v knihovně, které podporuje
změnu a rozvoj“, atd. [Hernon, Whitman, 2000, str. 157].
K tomu, aby byly knihovní služby přesně zacíleny na poptávku uživatelů, slouží
kromě výzkumů v knihovnách, také design služeb. Jedná se o stále se rozvíjející obor, jehož
smyslem je „nastavit služby na všech místech interakce se zákazníkem k jeho maximální
spokojenosti. Zákazník musí cítit vaši značku ze všeho, co děláte. Správným a pečlivým
nastavením ho musíte udržovat v kladném dojmu, který si o vás utvořil. Pokud je vaším cílem
jednoduchost, pak vše, s čím se zákazník ve vaší službě setkává, musí působit nekomplikovaně.
Pokud chcete být exkluzivní, musí to být vidět“ [Hazdra, Jiřinová, Kypus, Harazínová, Lunga,
2013, str. 55]. Aplikace designu služeb je nejlepší cestou k tomu, aby knihovny dokázaly
nabízet moderní přívětivé služby a postavit se tak konkurenci elektronických informačních
služeb, a to právě prostřednictvím požadavků uživatele.
Pro zmapování kvality služby či pro zavádění nové služby existuje nástroj Cesta
službou. Cesta službou patří mezi nástroje designu služeb a podává ucelený pohled na to,
jakým způsobem uživatel prochází službou v knihovně. Tento nástroj dokáže zachytit
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jednotlivá kontaktní místa, která ovlivňují celkovou spokojenost uživatelů. Kontaktními místy
se rozumí body, které odrážejí interakci uživatele se službou a jejich vzájemnou komunikaci.
Uživatel při hodnocení spokojenosti se službou však nehodnotí jen jednotlivá kontaktní místa,
ale hodnotí také službu jako celek. Výsledek celého procesu formou mapy, vizualizace či
grafu jednoduše popisuje kompletní průchod uživatele službou, a tím zjišťuje její silné a slabé
stránky. Tato metoda je vhodná pro hodnocení stávajících služeb v knihovně či pro plánování
služeb nových [Hazdra, Jiřinová, Kypus, Harazínová, Lunga, 2013, str. 142].

2.2

Projekty na podporu výzkumů v knihovnách a evidence-based
librarianship

V současné době podpora výzkumů v českých knihovnách stále více roste. Je proto
důležité zmínit aktivity, které knihovnám pomáhají zorientovat se a inspirovat ve složité
problematice výzkumů a jejich následné realizaci. Jeden z projektů, který se specializuje na
výzkumy v knihovnách, nese název Výzkumy knihoven5. Nabízí jak placenou verzi pro tvorbu
dotazníků, tak i volně přístupné dotazníky na různá čtenářská témata, která lze vyzkoušet či
upravit zdarma. KISK (Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity) se podílí na několika aktivitách spojených s výzkumnými metodami.
KISK vytvořil metodologický a vzdělávací portál pro knihovny Vyzkumy.knihovna.cz6, kde
lze najít především informace o dotazníkových šetřeních v knihovnách, seznamy a šablony
výzkumů. Knihovníci zde mají také možnost přihlásit se na e-learningový kurz o základech
výzkumů v knihovnách, který je zpoplatněn. Pod patronací KISK byl spuštěn web
www.100metod.cz.7 Jsou zde postupně publikovány informace o různých metodách
aplikovatelných na knihovnictví. V rámci semináře KISK vznikl v roce 2012 projekt
Mys3.cz8, který se snaží propagovat a provádět výzkumy zacílené na uživatele knihoven
metodou Mystery shopping. Na podporu sběru zpětné vazby vznikl projekt ODEZVA9
(Organizace pro design zpětné vazby), který je dílem pěti magisterských studentů
Masarykovy univerzity v Brně. Na stránkách projektu sdílejí své zkušenosti a nabízí zajímavé
tipy na jednoduché nástroje pro sběr zpětné vazby v knihovnách.
5

Více o projektu Výzkumy knihoven na: vyzkumyknihoven.webnode.cz
Více o projektu na: http://vyzkumy.knihovna.cz/
7
Více o projektu na: http://100metod.cz/
8
Více o projektu na: Mys3.cz
9
Více o projektu na: https://odezva.wordpress.com/co-je-odezva/
6
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Evidence-based librarianship

Evidence-based librarianship se objevuje v knihovnictví jako zcela nový koncept.
Jedná se o jakýsi nový směr v myšlení při realizaci výzkumů v knihovnách. Jelikož se stále
diskutuje o překladu toho slovního spojení do češtiny, tak aby byl správně vyjádřen jeho
význam a smysl, budu pracovat s anglickým termínem, případně jeho zkratkou EBL.
Nejčastěji je však tento termín překládán jako „knihovnictví založené na důkazech“. Účelnost
tohoto konceptu je již ověřena v dalších vědních oborech, a to zejména v lékařství, kde má
tento model původ. „Medicína založená na důkazech“ v originále „Evidence-based
medicine“ EBM vychází z průběžného vyhodnocování kvality zdravotní péče, která vede
k dostatečnému množství důkazů, kdy lékař aplikuje odvozený postup na své pacienty
[Innomed, 2012].
EBL má být prostředkem k lepší práci knihovníků při hledání správných odpovědí na
konkrétní témata, zejména na znalost uživatelů včetně jejich potřeb a očekávání. Znalosti
nabyté touto cestou by měl knihovník posléze zavést i do každodenní praxe. Jde vlastně o
školení a povzbuzování knihovníků a jejich vlastní realizaci kvantitativních a kvalitativních
výzkumů na vysoké úrovni [Crumley, Koufogiannakis, 2002].
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Obrázek 1- EBL vychází ze soustavného ověřování a získávání nových informací. Následuje jejich zapojení do
praxe a měření účinku. Z něj lze dále zkoumat další výzkumné problém

(http://vyzkumy.knihovna.cz/ucebnice/proc-je-dulezite-delat-v-knihovnach-vyzkumy)

2.3

Měření výkonnosti a kvality v knihovnách
Měření výkonnosti je definováno jako „vytváření měřitelných indikátorů a jejich

využívání ke kvantifikaci účinnosti a efektivnosti“. Kvantifikace napomáhá k celkové
objektivitě kvality vyjádřené aktuálním stavem. Prostřednictvím kvantifikace vlastností
zkoumaných jevů a procesů lze stanovit hodnoty a kvality služeb knihoven [Škodáková, 2011,
str. 5].
Měření výkonnosti není tématem pouze firem, ale postupně začíná pronikat do
neziskových organizací, jako jsou právě knihovny. Problematika měření výkonnosti
v knihovnách je řešena od počátku 90. let 20. století. S rozvojem výpočetní techniky a
internetu se začalo rozšiřovat využívání elektronických systémů pro sběr a ukládání ročních
statistických výkazů. Důvodem narůstajícího tlaku na provádění měření výkonů, je nutnost
obhajoby jejich existence právě v době, kdy jsou informace snadno dohledatelné na webu.
Prostřednictvím měření výkonnosti chtějí knihovny nabízet vysoce kvalitní a efektivní služby,
se kterými bude uživatel spokojen. Kvalitní údaje získané měřením totiž umožňují zlepšení
služeb a metod řízení [Škodáková, 2011, str. 5].
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Obrázek 2- Schéma měření výkonnosti v knihovně

(http://is.muni.cz/th/415407/ff_b/thesis_fulltext.pdf)

Jak je ze schématu patrné, všechny fáze v procesu měření výkonnosti (předmět
měření, zdroje a sběr dat, analýza dat, vyhodnocení interpretace) jsou ovlivněny účelem
měření, cíli knihovny, zájmovou skupinou, ale také omezeními a limity měření.
Měření výkonnosti zahrnuje sběr dat a to dle ukazatelů pro plnění zadaných úkolů,
které byly předem definovány. Patří sem oblast definování a plnění strategických cílů,
předkládání pravidelných statistických výkazů (o úrovni a druhu poskytovaných služeb a
inovacích a o celkové situaci v knihovně). Knihovny, které poskytují veřejné knihovnické a
informační služby VKIS, mají ze zákona povinnost vyplňovat formulář Kult (MK) 12-01
Roční výkaz o knihovně.10 Knihovny vkládají roční výkazy na portál statistických dat NIPOS.
Jednotlivé položky výkazu jsou sestavovány především pro základní knihovny. To však může
být problematické pro knihovny speciální (např. akademické), pro které nejsou některé
položky výkazu důležité. Vyplňovat by je však měly i tyto knihovny, které jsou zapsány
v evidenci Ministerstva kultury ČR dle knihovního zákona [Česko, 2001].

10

Více o Ročním výkazu o knihovně na: http://www.nipos-mk.cz/?cat=88
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Kvantitativní údaje jsou většinou vykazovány personálem knihovny. Základním
zdrojem pro sběr dat jsou knihovní statistiky. Do sběru metodou knihovní statistiky musí být
zahrnuty sledované hodnoty. V případě zjišťování statistických údajů o elektronických
službách

jsou

data

shromažďována

z různých

zdrojů:

z výpočetních

center,

ze

spolupracujících sdružení knihoven, od dodavatelů a prodejců. Prostřednictvím načítání
čárového kódu tištěných časopisů a knih jsou elektronicky zaznamenávány prezenční
výpůjčky. Lze také elektronicky přes OPAC (Online public access catalog). Statistiky lze
sbírat i ručně [Římanová, Skolková, 2006].
Cílem statistických výkazů je vyhodnocení jednotlivých zkoumaných indikátorů.
Jejich kombinace pak lze použít jako základ pro další srovnávání a analýzy. Důležitá je
znalost metod a nástrojů k analýze dat, aby byla knihovna schopna je dále zpracovat a
porovnat mezi sebou. Proto je nutná ucelená metodika pro tuto analýzu a také jasně daná
definice zkoumaných indikátorů. V následujících podkapitolách jsou přiblíženy normy a
standard VKIS, o které se tyto výkonové indikátory opírají. Dále jsou uvedeny některé z
metod měření kvality a výkonu, jež jsou aplikovatelné v prostředí knihoven.

2.3.1 Normy
Důležitou roli v procesu měření výkonnosti hrají normy. Díky nim lze měřit
výkonnost v jakékoli knihovně. Existují dva mezinárodní relevantní standardy pro knihovny:
• ISO 2789:2005 Informace a dokumentace – Mezinárodní statistika knihoven
• ISO 11620:1998 Informace a dokumentace – Ukazatele činnosti knihoven.

Mezinárodní norma ISO 2789 dává vodítko knihovnické veřejnosti a poskytovatelům
informačních služeb, pro celistvost a jednoznačnost statistických údajů, pro účely
mezinárodního vykazování. Norma zajišťuje soulad mezi knihovnami různých zemí, kde
knihovny běžně využívají směrnic pro statistiku, ale nemohou provádět mezinárodní
výkaznictví. Norma tedy definuje data i jejich kategorie, která jsou zásadní pro statistické
účely knihoven. Dále obsahuje doporučení pro metodu sběru dat a následnou aplikaci
vykazovaných statistických údajů. Též se zabývá mírou využití elektronických služeb
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knihovny [ISO, 2005]. S touto problematikou jsou slučitelná pravidla projektu COUNTER11
(Counting Online Usage of Networked Electronic Resources).
Pro účely vyhodnocování výkonnosti knihoven byla vytvořena norma ISO 11620.
Z části se opírá o ISO 2789. Tato norma slouží převážně jako podpora pro užívání ukazatelů
v knihovnách a nabízí řadu nástrojů pro sledování efektivity knihovny. Nejedná se o striktně
daná pravidla. Norma pouze přináší metodický návod, jak tvořit a vybrat indikátory výkonu,
jež by mohla konkrétní knihovna využít pro objektivní zjišťování své výkonnosti či pro
porovnávání s jinými knihovnami. Normu lze aplikovat na všechny typy knihoven ve všech
zemích. V příloze této normy se nachází soubor výkonových ukazatelů, který obsahuje 29
indikátorů zařazených do skupin podle těchto kategorií:


spokojenost uživatelů



veřejné služby



technické služby [ISO, 1998].

Hlavním nedostatkem této normy je, že se definované ukazatele vztahují pouze na
tradiční služby. Služby digitální, jež jsou důležitou součástí knihovních služeb, jsou zde
opomíjeny. V normě samotné je však napsáno, že se i nadále bude pracovní skupina snažit
vyvíjet ukazatele nové, které budou postupně vydány jako doplněk této normy [ISO, 1998].

2.3.2 Standard VKIS
V České republice je ze zákona povinností každé veřejné knihovny, která je zapsána
v evidenci Ministerstva kultury a není provozována na základě živnostenského oprávnění,
poskytovat veřejné knihovnické a informační služby. V současné době mají knihovny ČR
možnost hodnotit a srovnávat mezi sebou kvalitu svých služeb prostřednictvím standardu
VKIS. Standard VKIS je vymezen v metodickém pokynu Ministerstva kultury ČR z roku
2015 Standard pro dobrou knihovnu a pro knihovny12. Tento standard plní úlohu
doporučovací. Cílem je vymezení minimální úrovně poskytovaných služeb a snaha o jejich
zlepšení. Vymezuje následující kategorie (viz obr. č. 3), pro které jsou definovány indikátory
(kritéria), za kterých jsou v knihovnách poskytovány služby uživatelům. Hodnota indikátorů
je definována v závislosti na velikosti knihovny a obce [NK ČR, 2015].
11
12

Více o projektu COUNTER na: http://www.projectcounter.org/
Více o Standardu na: http://ipk.nkp.cz/docs/Standard_pro_dobrou_knihovnu.pdf
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Obrázek 3 - Nové indikátory standardu

(http://oldknihovnam.nkp.cz/docs/RegFce2011/2011_Richter_Standardy.pdf?PHPSESSID=931ca6c6ed1026ac2
69cf7dbd2cc231f)

2.3.3 Total Quality Management (TQM)
TQM (Total Quality Management) je komplexní technika, která klade důraz na řízení
kvality ve všech dimenzích života organizace. Není jen metodou řízení kvality, ale zároveň se
stává metodou strategického řízení a manažerskou filozofií uvnitř organizace.
TQM zahrnuje tři základní rysy:


Total – úplné zapojení všech pracovníků organizace



Quality – pojetí principů kvality v celé organizaci



Management – principy se prolínají všemi úrovněmi řízení i všemi
manažerskými funkcemi [Managementmania, c2013].

TQM metoda vychází z principu, že „kvalitu výstupů služeb zajistíme nejlépe zvýšením
kvality všech prováděných činností v knihovně“. Obecnými principy TQM jsou: zaměření na
zákazníka, vedení a řízení (leadership), zapojení pracovníků, procesní přístup, rozhodování na
základě faktů, trvalé zlepšování a vzájemná výhodná partnerství [Foberová, 2010].
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2.3.4 Benchmarking
Benchmarking je moderní nástroj řízení, který spadá pod kategorii měření výkonu.
V knihovnách je vnímán jako součást EBL, jelikož může vyhodnocovat fungování knihovny,
hodnotit ji či porovnávat s jinými knihovnami. A to na základě sběru dat o činnosti knihovny
prostřednictvím statistik, průzkumů apod. Je to proces, který stanovuje standardy určené
k porovnávání. Knihovně dovoluje vytvořit vlastní definici kvality pro každý proces na
výstupu. Pokud se knihovna zapojí do benchmarkingového měření, může zjistit své silné a
slabé stránky, a na základě těchto reálných dat má možnost rozhodovat se, jak postupovat dál
v cestě za lepšími službami [IPK, 2015].
Základní proces benchmarkingu probíhá v následujících krocích:


výběr oblastí k uskutečnění benchmarkingu,



vypracování profilů služeb a navržení dat a ukazatelů,



sběr a zpracování dat,



analýza získaných dat, identifikace silných a slabých stránek,



definice nejlepších postupů,



navržení strategie pro optimalizaci procesů a služeb,



opětovná analýza dosažených výsledků a optimalizovaných procesů [Kocábová,
2011].

Český celonárodní projekt Benchmarking knihoven13 zahájený v roce 2005 řídí
Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s NIPOS. Je určen veřejným
knihovnám zřizovanými obcí či krajem. Jedná se tak o první českou celoplošnou aktivitu
v této oblasti. Aktuálně je do projektu zapojeno přibližně 250 knihoven z České republiky a
okolo 50 knihoven ze Slovenska. Ostatní knihovny se mohou do projektu zapojit pouhým
zaregistrováním a vyplněním dotazníku [NK ČR, 2013].
Smyslem projektu je využívat shromážděná statistická data z knihoven k měření jejich
výkonnosti. Data jsou vkládána do benchmarkingové databáze, kterou vytvořil a provozuje
NIPOS. Poté se z nich vypočítávají výkonové a kvalitativní indikátory. Díky těmto
indikátorům se knihovny mohou porovnávat navzájem, dle kategorií charakterizovaných
počtem obyvatel. Rozčlenění knihoven do kategorií je zde stejné jako u standardu VKIS.
13

Více o projektu na: http://www.benchmarkingknihoven.cz/
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Kromě propočtů umožňuje databáze zjistit minimální, průměrnou a maximální hodnotu
indikátorů jednotlivých kategorií knihoven, výpočet hodnoty mediánu a vzájemné srovnávání
[Richter, 2013].

Projekt

Benchmarking

knihoven

vychází

z německého

projektu

BIX14

(Bibliotheksindex), na kterém spolupracuje sdružení německých knihovnických spolků a
vysokých škol. Je to jeden z nejpropracovanějších nástrojů pro měření výkonu v knihovnách
vůbec. Databáze hodnot a indexů BIX je oproti českému projektu volně přístupná. Předmětem
sledování je 17 indikátorů. Dosažené hodnoty každé knihovny se pak převádí na indexy, což
umožňuje určit pořadí v žebříčku nejlepších knihoven [Fialová, Janečková, 2014].

2.3.5 SWOT analýza
SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí se analyzuje vnitřní a vnější prostředí
organizace. Je možno identifikovat její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které se
týkají podnikání a fungování instituce nebo nějakého projektu. Díky tomu je možné
vyhodnotit celkové fungování společnosti, nalezení problémů či nových možností růstu. Tato
analýza je součástí strategického plánování společnosti. Důležité je správně rozpoznat, co
jsou silné stránky a co již patří do příležitostí, stejně tak co je slabá stránka a co už je hrozba
[Sovová, 2010].
SWOT analýza se skládá ze čtyř hlavních skupin:


Silné stránky (Strenghts) – kladné jevy týkající se vnitřních podmínek
organizace.



Slabé stránky (Weaknesses) – záporné jevy týkající se vnitřních podmínek
organizace.



Příležitosti (Opportunities) – kladné jevy ovlivňující organizaci z vnějšího
prostředí.



Hrozby (Threats) – záporné jevy ovlivňující organizaci z vnějšího prostředí
[Sovová, 2010].

14

Více o BIX na: http://www.bix-bibliotheksindex.de/
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2.3.6 Balanced Scorecard
BSC (Balanced Scorecard) je systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku.
Metoda BSC se snaží o propojení strategie s operativními činnostmi tak, aby bylo možné
měřit dosažených strategických cílů. Poté se k cílům přiřazují finanční i nefinanční měřítka
jako jsou spokojenost uživatelů či kvalita poskytovaných služeb. Autory metody jsou Robert
S. Kaplan a David P. Norton (1992). Z této metody posléze vznikla metoda měření kvality pro
knihovny BIX [BSC Institute, c2016].
BSC měří výkonnost podniku pomocí čtyř perspektiv:


Finance a finanční ukazatele – důležitým aspektem jsou včasná a přesná finanční
data a data související s financemi jako analýza rizik a analýza nákladů a výnosů.



Interní obchodní procesy – měřítka z této oblasti ukazují, zda nabízené produkty
a služby splňují požadavky zákazníků.



Zákazníci – v této oblasti se stanoví klíčová zákaznická měřítka, jako jsou
loajalita, spokojenost zákazníků, akvizice nových zákazníků, předpoklady pro
jejich udržení apod.



Učení a růst – vzdělávání zaměstnanců a vytváření podnikové kultury [BSC
Institute, c2016].

U každé z těchto perspektiv se určují metriky pro jejich dosažení a poté se provádí
měření a hodnocení.
Na obrázku č. 4 jsou znázorněny strategické mapy, které představují komunikační
nástroje sloužící k vyjádření hodnot organizace. Jsou zde zvýrazněny strategické cíle, jejich
příčiny a následky. 15

15

http://balancedscorecard.org/
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Obrázek 4 - Grafické znázornění metody BSC

(https://balancedscorecard.org/Resources/AbouttheBalancedScorecard/tabid/55/Default.aspx)

2.3.7 Analýza logů
Analýza logů je zřejmě nejúčinnější výzkumnou metodou webových stránek. Logy
jsou textové soubory, které obsahují záznamy o činnosti konkrétní aplikace. Obsahují data,
které je nutné dále zpracovat podle svých požadavků. Výstupy pak lze patřičně přizpůsobit. U
webových serverů jsou do logů ukládány požadavky, které byly na server vzneseny. Jejich
zpětnou analýzou pak zjišťujeme cenné informace u fungování webu. Mezi tyto informace
patří například návštěvnost jednotlivých stránek, zdroj návštěvnosti stránek, odkud kam lidé
klikají, kam a jak klikal uživatel z konkrétní IP adresy, jak dlouho na stránce uživatelé
pobývají atd. Analýzu logů lze provádět jednou za delší časové období, jelikož větší objem
získaných dat poskytne statisticky relevantnější výsledky [Smrt, 2007].
Například v knihovnách je tato metoda využívána při akvizici nových knih na základě
získaných informací o častých dotazech na knihy. Národní technická knihovna využívá
analýzu logu vyhledávání v katalogu k tvorbě nových deskriptorů [Brablíková, Denár, 2011].
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Měření spokojenosti uživatelů

2.4

Pod pojmem spokojenost si člověk představí pocit bezstarostnosti, pohody nebo také
pocit, že vše se děje podle jeho vlastních představ. Není však jednoduché jej
definovat.16Spokojenost zákazníka ve vztahu k nabízeným službám lze popsat jako „vnímání
zákazníka, týkající se stupně splnění jeho požadavku“ [ISO, 2016].

Míra spokojenosti

uživatele je tedy vyjádřena tím, jak se shodují jeho očekávání, vize či požadavky s reálně
nabízenými službami, a jak tyto služby dokáží uspokojit jeho potřeby.
Úroveň spokojenosti uživatele úzce souvisí s úrovní služeb v knihovně. „Obecně platí,
že jsou-li poskytnuté služby lepší než očekávané, je spokojenost vysoká a na druhé straně – jeli realita služeb horší než očekávání, dochází k frustraci uživatelů a spokojenost je potom
velmi nízká“ [Pillerová, Richter, 2007]. Při analýze kvality služeb v knihovnách se musí
výzkumník vypořádat s mnoha problémy. Jeden z největších problémů vychází z charakteru
veřejných služeb, které jsou obtížně definovatelné běžnými výzkumnými metodami. Složitá
měřitelnost a hodnocení výstupů jsou dalšími problémy. Služby v knihovnách pro svou
nehmatatelnou povahu lze jen těžko standardizovat. Každý uživatel totiž vnímá službu jiným
způsobem. Zážitek z poskytované služby je ovlivněn mnoha faktory. Tyto faktory, které
ovlivňují úroveň uživatelské spokojenosti, popsali autoři Martensen a Grønholdt v jimi
vytvořeném modelu. Tento základní model knihovny, dělí vlivy působící na kvalitu
uživatelské spokojenosti na šest dimenzí. Jedná se o:


elektronické zdroje (web knihovny, on-line katalogy, databáze pro vyhledávání,
systémy a přístup k elektronickým publikacím),



knihovní fond,



technické zázemí (počítače a kopírovací stroje),



prostředí v knihovnách (atmosféra v knihovně, čítárny, otevírací doba knihovny),



lidská stránka služeb pro uživatele – informovanost, vstřícnost zaměstnanců,



celkové vnímání úrovně služeb v knihovnách uživatelem a jeho spokojenost
[Martensen, Gronhold, 2003].
Výše vyjmenované faktory mají být dle autorů nejenom hodnotícími prvky uživatelů

ve vztahu k nabízením službám, ale také měřitelnými proměnnými, na kterých stojí základ
16

NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 2. dopl. vyd. Praha : Management Press,
2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0.
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formulace otázek prováděných výzkumů v knihovnách. Spokojenost uživatele se službami
v knihovně je dána tedy jak skutečným provozem knihovny, tak jeho subjektivním vnímáním,
přístupem a předešlými zkušenostmi [Martensen, Gronhold, 2003].
Měření spokojenosti uživatelů je oproti měření a vyhodnocení statických údajů o
výkonech knihovny podstatně komplikovanější. Měřením míry spokojenosti uživatelů nelze
zjistit objektivní hodnoty kvality služeb knihovny, ale subjektivní proměnné ukazatele.
Vypovídající hodnoty lze docílit pomocí specifických kvantitativních či kvalitativních
výzkumných metod. Mezi nejběžněji používanou metodu kvantitativního výzkumu patří
dotazník, kdy kvalitu služby zjistíme prostřednictvím seskupení a následného porovnání
velkého množství odpovědí. Anketa, osobní či telefonické dotazování jsou další
z využívaných kvantitativních metod v knihovnách. Z kvalitativních metod se pak mezi ty
více známé řadí pozorování a rozhovor.

2.4.1 Pozorování
Pozorování je „metoda sběru informací založená na zaměřeném, systematickém a
organizovaném sledování smyslově vnímatelných projevů a aktuálního stavu prvků, aspektů,
fenoménů atd., které jsou objektem zkoumání“ [Reichel, 2009, str. 94]. Výhodou této metody
je, že díky ní lze vytěžit informace od uživatelů, které by u jiných metod byly jen těžko
získány. Uživatel totiž při přímém dotazu nedokáže leckdy takovou informaci z nějakého
důvodu posoudit, nebo ji vidí zkresleně [Kozel a kol, 2006, str. 241].
Pozorování klade velký důraz na míru zapojení výzkumníka do komunity. S tím jsou
spojeny dva druhy pozorování, které se dělí na nezúčastněné a zúčastněné.

Při

nezúčastněném pozorování, jež patří do metod kvantitativních, je pozorovatel postaven mimo
děj, situaci či pozorovanou skupinu. Takové pozorování probíhá tzv. „z dálky“, kdy jsou
sledovány určité jevy, které pak pozorovatel zapisuje, analyzuje a kategorizuje. Naproti tomu
stojí pozorování zúčastněné, kdy je výzkumník součástí pozorovaných jevů či skupiny. Tím
dokáže porozumět problémům lidí či pochopit situaci. Díky zúčastněnému pozorování může
výzkumník zjistit, na co konkrétně se má zaměřit při pozorování nezúčastněném [Disman,
1993, str. 305].
Pozorování lze dále dělit dle míry jeho standardizace na standardizované a
nestandardizované. Ve výzkumech kvantitativních se využívá standardizované pozorování,
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kdy je vše důkladně předepsáno – předem je určen cíl pozorování i přesná podoba výzkumu,
včetně místa nebo času [Reichel, 2009, str. 95]. Pro knihovnu může být pozorování přínosné
například v získání poznatků o tom, jak se uživatelé chovají při vyhledávání knihy ve volném
výběru, nebo která místa v prostorách instituce jsou nejobsazovanější.

2.4.2 Anketa
Anketa je nejjednodušší výzkumnou technikou, která má v sociologických výzkumech
jen doplňkovou funkci. Pro rychlou orientaci může být u některých témat nezastupitelná. Jako
výzkumný nástroj nepřináší reprezentativní vzorek, protože respondent se vybere do vzorku
sám. Odpovídají tedy pouze ti respondenti, kteří jsou přítomni a mají zájem o vyplnění
ankety. Rozsah ankety by měl tvořit minimálně pět otázek, které umožňují snadnou orientaci
v problému a rychlou odpověď. Anketu můžeme využít buď online, nebo v klasické tištěné
verzi. Při přípravě ankety by měl výzkumník brát v úvahu způsob její distribuce, vybrat
vhodný okamžik pro její realizaci a také termín pro vyplnění a zpětné odeslání [Mareš, 2006].

2.4.3 Dotazník
Dotazník je typickou formou kvantitativního výzkumu a řadí se pod metodu
dotazování. Dotazování je nástroj založený buď na přímém působení mezi výzkumníkem a
respondentem, v takovém případě se jedná o rozhovor, nebo dotazování vychází z jejich
nepřímé interakce. V tomto případě jde právě o dotazník [Kozel a kol, 2006, str. 141].
Dotazník je tedy formulář určený respondentovi. Jeho obsah tvoří otázky a varianty
odpovědí. Vytvoření dotazníku vyžaduje jisté praktické i teoretické znalosti z oblasti
metodologie. Pro kvalitu a smysluplnost dotazníku je nutné dodržovat pravidla pro jeho
tvorbu. Může být ve dvou formách, a to ve formě klasické papírové či v podobě online
dotazníku. Tyto dvě metody lze také kombinovat. Při volbě online dotazníku je třeba mít na
paměti, že jej nelze aplikovat na celou populaci. Existuje doposud velká skupina lidí, která
nemá v domácnostech počítače či internet. Proto například pro výzkum, který bude zacílen na
seniory, nebude volba této metody vhodná [Kozel a kol, 2006, str. 143].
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Dotazníky zacílené na spokojenost uživatelů, mají metodickou podporu pro jejich
tvorbu v již zaběhnutých projektech zabývajících se touto oblastí. Lze sem řadit dokument
UNESCO: Measuring the performance of public libraries17. Manuál je zaměřen na zkoumání
vztahu populace ke knihovnám a na spokojenost uživatelů knihoven s nabízenými službami.
S ohledem na datum svého vzniku však dokument nereflektuje zaměření na moderní služby
dostupné pomocí informačních technologií. I dnes však může být zdrojem inspirace pro
vytvoření funkčního výzkumu. Výsledky lze například využít k nalákání nových uživatelů, ke
zdokonalení služeb nebo také ke zjištění, které služby jsou nejvíce ceněné a frekventované.
Systém LibQUAL+ je americký systém služeb pro hodnocení činnosti knihoven a
spokojenosti uživatelů. Je tedy dalším projektem, kterým se knihovna může inspirovat při
tvorbě vhodného výzkumu. Přes 1200 knihoven po celém světě jej využívá. Hojné využití
projektu mnoha světovými knihovnami vychází ze společného dotazníku, díky kterému
mohou všechny knihovny navzájem porovnávat svou úspěšnost. Projekt nenabízí jen společný
dotazník, ale jeho zájmem je i další podpora v oblasti zkoumání uživatelské spokojenosti.
Snaží se pomoci zaměstnancům knihoven ve správné interpretaci shromážděných dat. Mimo
jiné také nabízí přístup do online LibQUAL+ databáze výzkumů a umožňuje tak nahlédnout
na data a výsledky z různých institucí [LibQUAL+, 2014].
Z doporučení UNESCO a ze systému LibQUAL+TM vychází koncept dotazníku
Národní knihovny České republiky doplněný o otázky odpovídající prostředí českých
knihoven. Tento dotazník se NK ČR rozhodla realizovat v roce 2006-2007. Vyřešila tím
problém individuálně zpracovaných dotazníků, které neumožňují vzájemné srovnání
sledovaných parametrů. Výzkum probíhal formou online dotazníků, které byly doplněny o
dotazníky tištěné a zahrnovaly 17 základních otázek rozdělených do osmi tematických
okruhů. [Richter, 2011]. Tento nástroj se tak stal východiskem pro zkoumání spokojenosti
uživatelů v několika veřejných knihovnách a umožnil vzájemné srovnávání z výsledků
výzkumu. Dnes je základem upravitelné šablony dotazníku dostupného na webovém portálu
SURVIO.18

17
18

Více o manuálu na: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082452Eo.pdf
Více o portálu SURVIO na: http://www.survio.com/cs/
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2.4.4 Rozhovor
Rozhovor společně s dotazníkem a anketou spadá do jedné z forem dotazování. Je
zacílen na uživatele a jejich zážitek ze služby. Důležitým krokem před provedením rozhovoru
je výběr vyhovujících prostor, kde by neměly být žádné další bariéry. Nejlepší cestou je
provádět výzkum přímo v místě interakce uživatele se službou. V případě vedeného
rozhovoru tváří v tvář se jedná o rozhovor kvalitativní. Výzkumník by si měl především
získat důvěru informanta, přizpůsobit rozhovor jeho jazyku a kultuře, a také si rozmyslet, do
jaké míry bude jeho role výzkumníka aktivní při vystupování. Rozhovor je tedy možné vést
osobně a to metodou skupinové diskuse, či prostřednictvím komunikačních technologií.
Skupinová diskuse je v současné době velmi žádaná, jelikož informace z ní nabyté mají větší
význam než u rozhovoru osobního [Suchá, 2013].

2.4.5 World café
World café je speciální kvalitativní metodou, která hledá odpovědi na otázky, jež jsou
předem definovány. Umožňuje tak zkoumat uživatele a zároveň je zapojit do skupinové
diskuse o určitém problému. Cílem tak není dospět k jasně daným závěrům, ale spíše umožnit
účastníkům vyměnit si názory a rozšířit si tak pohled na dané téma. Metoda může probíhat
samostatně či v rámci nějaké větší akce. Principem world café metody je uspořádání několika
sezení. Obvykle probíhají 3 – 4 diskusní kola mezi skupinou čtyř účastníků u jednoho stolu,
přičemž složení skupin se může měnit. U každého stolu je pověřen jeden z účastníků, který
dohlíží na udržení tématu [Horák, 2013].
Juanita Brown a David Isaacs, kteří jsou tvůrci této metody, vidí velkou výhodu
zejména v diskuzi o stěžejních tématech a leckdy i nepříjemných otázkách v tak neformálním
a příjemném prostředí, jakými mohou být například kavárny. Výhodou také je, že během
relativně krátkého časového úseku je možné získat mnoho pohledů na určité téma. To může
být využitelné pro strategické rozhodování. Nevýhodou může být, že metoda má velké nároky
z časového, prostorového i organizačního hlediska a může být náročnější na vyhodnocení
[Horák, 2013].
Metodou World café se inspirovalo v roce 2012 Centrum PARTSIP, které realizovalo
její „mobilní verzi“ v prostředí autobusu na cestě z jedné zastávky do druhé. Vybrala se vždy
dvojice účastníků, která během krátkého časového úseku diskutovala svůj problém. Na cestě
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tak diskutovalo několik lidí mezi sebou a díky tomu se získalo velké množství zpětných vazeb
a pohledů [Suchá, 2012].

2.4.6 Focus group

Další z kvalitativních metod, jejíž podstatou jsou specifické skupinové rozhovory, je
Focus group. Do češtiny je překládána jako metoda ohniskových skupin a to z toho důvodu,
že se debata točí okolo určitého tématu, tedy ohniska. Pro tuto metodu výzkumu je významná
interakce vybraných účastníků uvnitř skupiny. Tato interakce je vyvolána tématy, jež jsou
přímo zacíleny na zájmy badatele. Prostředí skupiny obvykle zvyšuje otevřenost účastníků a
nahrává tak spontánním odpovědím, které by jedince u jiných metod nemusely napadnout.
Rozhovory mohou začínat jako debata na širší problematiku, zpravidla však končí zaměřením
na jedno konkrétní téma. Cílem metody je odhalit, jaké jsou postoje zástupců zkoumané
populace na konkrétní téma a proč tomu tak je [Morgan, 2001, str. 13-15].
Využití ohniskových skupin s sebou přináší řadu výhod i nevýhod. Metoda umožňuje
srovnávat zkušenosti a názory účastníků o předmětu výzkumu v krátké časové relaci. Údaje z
výzkumu jsou zacíleny přímo na zájmy badatele, který ohniskovou skupinu sestavuje a vede.
Výhodou tedy je, že skupinová interakce může vnést do výzkumného problému důležitý a
nový pohled a badatel tak získá potřebné údaje, navíc snadno a rychle. To, že je ohnisková
skupina vedena zájmy badatele, může být i nevýhodou. On sám má totiž možnost subjektivně
ovlivňovat skupinové interakce, navíc v nepřirozeně vytvořeném sociálním prostředí. To
může mít dopad na samotnou kvalitu získaných údajů. Nevýhodou je také to, že účastníci ve
skupině mohou mít vliv na názory a projevy ostatních [Morgan, 2001, str. 13-15].
V informační vědě a knihovnictví je tato metoda velmi oblíbeným výzkumným
nástrojem. Využívá se například pro získání zpětné vazby na změny v katalogu, testování
nových služeb atd. [100 METOD, 2013].
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2.4.7 Mystery shopping
Mystery shopping neboli „fiktivní nákup“ je jedním ze specifických nástrojů
pozorování, prostřednictvím kterého se hodnotí kvalita určité služby. Jedná se o prověřenou
výzkumnou techniku marketingu, která je používána komerčními i nekomerčními institucemi.
Jelikož je zacílena pouze na jeden objekt, řadí se do metod kvalitativních. Oproti anketám či
jiným kvantitativním metodám má tu výhodu, že jde opravdu do hloubky. Cílem metody je
ukázat, jaké přednosti a slabiny zkoumaná služba má.
Výzkumník této metody se nazývá mystery shopper a vystupuje jako reálný uživatel
služby a snaží se tak podívat na službu z jejich pohledu. Zkoumaný personál o probíhajícím
výzkumu neví. Prochází službou podle předem daného scénáře a hodnotí požadovaná kritéria.
Zaměřuje se na kvalitu služeb, její rychlost či na získávání informací. Záznam o využívání
služby mystery shopperem, doplněný o kvalitativní data (např. celkový dojem ze služby,
chování personálu apod.), je většinou vyplněn v podobě standardizované zprávy a odevzdán
zadavateli průzkumu. Mystery shopping je hojně využíván v různých institucích Velké
Británie či Nového Zélandu. V ČR je tato metoda teprve v začátcích, má však obrovský
potenciál ve využití výzkumů zabývající se kvalitou služeb, respektive spokojeností uživatele
se službou [Jirásková a spol., 2013, str. 5].

Pro české knihovny vznikl projekt MyS3: Mystery shopping v knihovnách. Cílem
projektu bylo navrhnout službu odpovídající potřebám hodnocení kvality služeb v knihovně.
Tvorba metodiky projektu byla zacílena především na vedení knihoven, avšak byla zaměřena
i na ostatní zaměstnance. Projekt se zaměřuje na hodnocení designu služeb v knihovnách.
Z důvodu nedostatečného měření uživatelské spokojenosti v českých knihovnách je cílem
zprostředkovávat měření a poskytovat k tomuto měření návody [Jirásková a spol., 2013].
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2.4.8 Conjoint analýza
Jedná se o metodu, která slouží k určení, které faktory charakterizující výrobky nebo
služby nejvíce ovlivňují volbu produktu, a které jsou spotřebiteli nejvíc preferovány. Je tedy
založená na preferencích spotřebitelů. Proto je také jinak nazývána preferenční analýzou.
Pokud organizace zvažuje, jaké vlastnosti by měly mít její produkty či služby, aby co nejvíce
vyhovovaly uživatelům, je tato metoda vhodná. Při této analýze hodnotí spotřebitelé předem
dané kombinace vlastností produktu komplexně. To znamená, že úkolem spotřebitele je
vyjádřit preference mezi těmito různými kombinacemi (například pořadím, počtem bodů,
apod.) [100 METOD, 2015].
V knihovnách neexistuje mnoho výzkumů, které by zkoumaly preference uživatelů při
jejich rozhodování ohledně služeb. Použití této analýzy může knihovně pomoci vyjádřit
některé těžko uchopitelné kvalitativní aspekty knihovnických služeb. Uživatelé se rozdělují
do různých skupin a lze tak rozpoznat jejich odlišné požadavky na poskytované služby. Ty
mohou být následně přizpůsobeny potřebám jednotlivých skupin uživatelů [Lelková, 2015,
str. 37].
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3 Výzkumné metody a nástroje měření kvality v severských
knihovnách
V celé Skandinávii je využívání knihoven na vzestupu. Avšak i zde se v posledních
několika letech řeší otázky, které služby jsou žádané, a jakým nejlepším způsobem je rozvíjet,
aby odrážely zájmy uživatelů. Knihovny jsou si vědomi důležitosti těchto otázek právě
v digitálním věku, kdy lidé stále více navštěvují internet než knihovnu. S rozvojem digitálních
služeb se těžiště systému kvality přesouvá na shromažďování kvalitativních a kvantitativních
dat o chování a spokojenosti uživatelů. Knihovny jsou stále více vnímány nejenom jako místo
k získání znalostí a zkušeností, ale také jako prostor pro kulturu, a to v nejširším slova
smyslu.
Vigdis Moe Skarstein19 poukazuje na to, že „knihovny se staly místem společenského
setkávání, které obsahuje mnoho aspektů a příležitostí, a zároveň je poměrně dobře pokročilé
v oblasti multimediálních zařízení a digitálních technologií“20 [Skarstein, 2011] (překlad
vlastní). Rozšíření služeb poskytované knihovnou vychází ze změn chování a potřeb
uživatelů. Pro okamžitý obraz o této situaci, a především pro její analýzu a vysvětlení příčin,
využívají knihovny severských zemí statistiky a průzkumy.
V této kapitole jsou vybrány tři severské země a představeny specifické metody a
nástroje k zajištění kvality využívaných v knihovnách těchto zemí. Zmíněna je situace ve
Finsku, Švédsku a Norsku. Metody a nástroje pro měření kvality využívané v severských
knihovnách není jednoduché porovnat, jelikož neexistuje jejich obecná shoda. V rámci
jednotlivých zemí mají knihovny různé postavení a různou terminologii. Je třeba brát zřetel na
samostatnost, specifické prostředí, okruh uživatelů a poskytované služby jednotlivých
institucí v různých zemích.
Během mého týdenního pobytu v Norsku, konkrétně v hlavním městě Oslo, v únoru
2016, jsem navštívila Univerzitní knihovnu v Oslo (Universitetet i Oslo)21. Zde mi

19

Vigdis Moe Skarstein byla mezi léty 2003-2014 ředitelkou Norské národní knihovny v Oslu:
http://www.nb.no/
20
The libraries provide a social meeting place comprising many facets and opportunities, while at the same
time we are relatively advanced in terms of multimedia facilities and digital competence.
21
Universitetet i Oslo, http://www.uio.no/
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zaměstnanci knihovny ochotně sdělili potřebné informace a nasměrovali mě na zdroje, které
pak sloužily jako podklad pro vypracování této kapitoly.

Finsko

3.1

Finská síť knihoven zahrnuje:


veřejné (tj. obecní) knihovny,



univerzitní, polytechnické a speciální knihovny,



studentské knihovny ve školách a školských zařízeních.
Finská národní knihovna (Kansalliskirjasto)22, která funguje jako nezávislý institut

Helsinské univerzity (Helsingin yliopisto)23, poskytuje národní knihovní síť služeb pro
všechny knihovní sektory. Kromě toho zodpovídá za sběr, uchovávání a zpřístupňování
finského národního literárního dědictví a vlastních školních sbírek. Ministerstvo školství a
kultury OKM (Opetus- ja kulttuuriministeriö)24 koordinuje skupinu pro knihovny, archivy a
muzea, která se zabývá činnostmi souvisejícími s knihovnou. Sekce pro politiku kultury,
sportu a mládeže má na starosti záležitosti týkající se veřejných knihoven, a také vede Celia
knihovnu (Celia kirjasto)25 pro zrakově postižené. Sekce pro vědu a vzdělávání má na starosti
aktivity polytechnických, univerzitních a školních knihoven. Stejně tak spravuje výkon Finské
národní knihovny a Národního knihovního repozitáře (Varastokirjasto)26. Knihovna
parlamentu (Eduskunnan kirjasto)27 a Finská národní knihovna jsou volně přístupné všem
občanům. [OKM, 2011, str. 29]
První zákon o veřejných knihovnách byl přijat v roce 1928. V současné době je
knihovní zákon č. 904/1998 Sb. třetí v pořadí a je platný od roku 1998. Do tohoto zákona o
knihovnách byla nově zahrnuta povinnost hodnocení, a to zejména sebehodnocení pro finské
veřejné knihovny. Podle zákona musí veřejná knihovna vyhodnotit knihovní a informační
služby, které poskytuje. Účelem hodnocení je zlepšit přístup ke knihovnickým a informačním
službám a podporovat jejich rozvoj. Podle §6 by mělo hodnocení sledovat provádění
22

Kansalliskirjasto, https://www.kansalliskirjasto.fi
Helsingin yliopisto, https://www.helsinki.fi/fi
24
Opetus- ja kulttuuriministeriö, http://www.minedu.fi/OPM
25
Celia kirjasto, http://www.celia.fi
26
Varastokirjasto, http://www.varastokirjasto.fi/fi/
27
Eduskunnan kirjasto, https://www.eduskunta.fi/
23
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knihovnických a informačních služeb, jejich kvalitu a efektivnost nákladů na tyto služby.
Zákon také vyžaduje posouzení výsledků, které se zveřejňují. V poslední době je hodnocení
služeb zaměřeno zejména na jejich kvalitu a na pohled uživatele [OKM, 2011, str. 6]. Ve
Finsku je celostátní systém řízení kvality pro veřejné knihovny pod záštitou OKM a státní
regionální správy. Společně spravují tyto národní statistiky a jejich výsledky zveřejňují online
již od roku 1999. Statistické informace shromážděné na celostátní úrovni a analyzované
pomocí knihovních specialistů jsou základem pro místní, regionální a národní rozvoj. Dále
pak pro rozhodování a celostátní hodnocení [OKM, 2011, str. 29].
OKM vydalo Doporučení kvality pro veřejné knihovny (Yleisten kirjastojen
laatusuositus)28. Základem pro přípravu tohoto doporučení byla Strategie finských veřejných
knihoven 2011-2016 (Ylesten kirjastojen neuvoston strategia 2011-2016)29, která určuje směr
a cíl činností veřejných knihoven ve Finsku.

Doporučení kvality se skládá z dobře

navržených popisů kvality a knihovnických služeb. Slouží jako nástroj pro sebehodnocení
knihoven [OKM, 2011, str. 8].
Finská národní knihovna nabízí dvě hodnotící infrastruktury služeb pro knihovny:


Průzkum uživatelů finských knihoven (Loppukäyttäjäkyselyt)



Finská statistická databáze vědeckých knihoven – KITT (Tieteellisten kirjastojen
tilastotietokanta)30
Jejich prací je podporovat rozvoj a hodnocení knihoven. Databáze zahrnuje roční

statistiky všech finských vysokoškolských knihoven a také několik speciálních knihoven.
Průzkum uživatelů finských knihoven je zaměřen na univerzitní, speciální a veřejné
knihovny. Tyto zdroje informací shromažďují statistická a výzkumná data po několik let, a
proto mohou sloužit k odhalení změn v čase [Kautonen, Laitinen, Niemelä, 2014, str.4-5].
Národní průzkumy uživatelů finských knihoven byly provedeny třikrát a to v roce
2008, 2010 a 2013. Průzkum se provádí prostřednictvím otevřeného online dotazníku
zaměřeného na uživatele všech druhů knihoven. Obsah a struktura průzkumu jsou vyvíjeny ve
spolupráci s OKM a samotnými knihovnami. Národní knihovna převzala péči nad náklady,
28

Více o Doporučení kvality pro veřejné knihovny na:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM35.pdf?lang=fi
29
Více o Strategii finských veřejných knihoven 2011-2016 na:
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Ykn-strategia-kirjastoversio-fin_0.pdf
30
Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta, https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/
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implementací a technickým provedením výzkumu. Pravidelný sběr údajů na národní úrovni
umožňuje dlouhodobé sledování spokojenosti uživatelů a jejich potřeb. S ohledem na trendy
spokojenosti uživatelů je možné hodnotit například jejich spokojenost s určitou službou.
Průzkum také poskytuje srovnatelné údaje, na jejichž základě mohou jednotlivé knihovny
porovnávat své výsledky na regionální či národní úrovni [Laitinen, 2015].
Dotazník se skládá z několika témat týkajících se těchto oblastí:


využití místních a elektronických služeb a zdrojů,



zvýšení uživatelské spokojenosti,



měření vlivu knihoven.
Sekce měření vlivu knihoven a jejich služeb je ve Finsku považována za jednu

z nejdůležitějších. Cíle měření jsou projednávány v pracovní skupině zřízené Národní
knihovnou. Průzkumy, statistiky a měření vlivu jsou již několik let pravidelně rozvíjeny
[Laitinen, 2015].
Roční statistiky finských vědeckých knihoven jsou shromažďovány v KITT podle
normy ISO 2789:2005. Databáze byla vyvinuta a je udržována Finskou národní knihovnou. Je
přístupná online ve třech jazycích (finština, švédština, angličtina) a otevřena pro všechny
zájemce bez přihlášení. Statistiky vědeckých knihoven ukazují obecný pohled na jejich
zdroje, sbírky a služby. Obsahují informace o Národní knihovně, o univerzitních knihovnách,
o knihovnách aplikovaných věd a o několika odborných knihovnách. [Laitinen, 2015].
Tradiční statistiky knihoven kvantifikují rozsah sbírek a každodenní výkon knihovny.
Avšak informace o kvalitě a vlivu výkonu knihovny jsou buďto skryté za obrovským
množstvím dat, nebo nejsou k dispozici vůbec. Jak způsob sběru statistických údajů, tak
obsah statistik nepodporují aktivní způsob plánování. Proto se rétorika knihovních statistik
kousek po kousku mění z prostého měření zdrojů na provádění analýz vlivu knihoven. V roce
2014 byl ve Finsku pro tyto účely implementován mezinárodní standard ISO 16439:2014
Metody a postupy pro posuzování vlivu knihoven. V současnosti je standard překládán do
finštiny a má být zveřejněn v roce 2016 pod zkratkou SFS-ISO 16439 [Laitinen, 2015].
Mezinárodní standard ISO 16439:2014 je první dokument, který se týká hodnocení
vlivu knihoven, definuje podmínky pro posouzení tohoto vlivu a stanovuje metody pro takové
35

posouzení. V normě je definován pojem vliv a další klíčové pojmy. Cílem měření je
posouzení vlivu na jednotlivce, instituce a společnost. Ačkoli metody popsané v normě nejsou
vhodné pro všechny typy knihoven, standard je obecně aplikovatelný pro všechny.
Doporučuje se použít pro tyto účely:


strategické plánování a řízení knihoven,



porovnání vlivu v průběhu času a porovnání mezi knihovnami podobného typu,



podpora úlohy a hodnoty knihoven pro učení a výzkum, vzdělávání a kulturu,
společenský a hospodářský život,



podpora rozhodování, které se týká služeb a strategických cílů knihovny.


Obrázek 5 - Ilustrace myšlenky vlivu a popis kontaktních termínů

(http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2050&context=iatul)

Vstupem (input) do knihovny se zapnou servisní procesy (processes), v jejichž
důsledku jsou vytvořeny výstupy (outputs) a výsledky (outcomes). Otáčení některého ze zubů
má vliv na vše ostatní. K získání požadovaného vlivu musí být definován počet a kvalita
potřebných výstupů a výsledků. Vstup tak musí být upraven pro vytváření potřebných vstupů
a výstupů. Kvalita (quality) je olej (oil), který dělá proces efektivní. Aby měly operace v
knihovně pozitivní dopad, měly by být určeny společenské či finanční hodnoty (value)
[Kautonen, Laitinen, Niemelä, 2014, str. 4]. Ve standardu je také používán termín "směs",
popisující kombinaci metod a využití různých druhů statistických údajů. Kombinace dat z
různých zdrojů vytváří nové nástroje pro analýzu vlivu knihovny [Kautonen, Laitinen,
Niemelä, 2014, str. 8].
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Zajímavým příkladem přístupu založeného na smíšených metodách výzkumu je
mnohostranný systém měření kvality v Univerzitní knihovně Kuopio (Kuopion yliopiston
kirjasto).31 V roce 2003 si Univerzita Kuopio stanovila za cíl přijmout systém řízení kvality
ISO 9001:2000 Systém řízení kvality32, za účelem podpory řízení a zlepšení kontinuálních
procesů na celé univerzitě. Na základě tohoto cíle zahájila knihovna v roce 2007 proces
systému měření kvality. Kombinuje kvantitativní i kvalitativní metody při shromažďování dat
o chování cílových skupin. V knihovně Kuopio jsou data získávána z následujících
výzkumných metod:


shromažďování a analýza statistických údajů,



monitorování činností uživatele,



uživatelské průzkumy,



vedení uživatelských rozhovorů,



získávání zpětné vazby o službách, zejména o výuce informační gramotnosti,



analýza vlastních činností a hodnocení dosažených výsledků,



shromažďování poznatků z vnějšího prostředí za účelem zlepšení služeb, včetně
benchmarkingu,



provádění systematické kontroly managementu. [Saarti, Juntunen, Taskinen, 2014,
str.40-41].

Statistické údaje se získávají z databáze KITT, dále přímo z knihovního systému, či
z Finského národního programu elektronické knihovny FinElib (Kansallinen elektroninen
kirjasto)33. Specifické uživatelské průzkumy a rozhovory provádí knihovna třikrát ročně.
Dalším z nástrojů, který byl zaveden, je systematická kontrola managementu. Kromě
pravidelné kontroly statistik a výsledků průzkumů, využívá také výroční zprávy od svých
servisních týmů, které se soustřeďují na analyzování zpětné vazby od uživatelů [Saarti,
Juntunen, Taskinen, 2014, str. 42].

31

Univerzitní knihovna Kuopio je definována jako provozní jednotka v rámci Univerzity Kuopio. Univerzita je od
roku 2010 sloučená s Univerzitou Joensuu a Savonlinna pod názvem Itä-Suomen yliopisto neboli Východofinská
univerzita, https://www.uef.fi/fi/etusivu.
32
V září 2015 vyšlo novelizované vydání normy ISO 9001:2015.
33
FinElib shromažďuje finanční a statistické informace o získávání a využívání elektronických zdrojů knihovny.
Všechny knihovny mají své vlastní způsoby sběru potřebných statistických údajů, pomocí společných národních
směrnic. Více o FinElib na: https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/tietolinja/0198/finelib.html.
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Norsko

3.2

Norský systém veřejných knihoven zahrnuje:


veřejné knihovny,



školní knihovny,



univerzitní, výzkumné a speciální knihovny [Torras, Vaagan, 2006, str. 28]
Existuje zde 430 obcí s přibližně 700 veřejnými knihovnami. Knihovny jsou

financovány ze strany státu, zodpovědnost za ně mají jednotlivé komuny. První knihovní
zákon vyšel v roce 1935, poslední vstoupil v platnost 1. ledna 2014. V tomto zákoně je v §1
uvedena povinnost veřejných knihoven zajišťovat kvalitu svých služeb pro všechny uživatele
[Gundersen, 2015]. V Norsku si uvědomují důležitost komplexnosti instituce, veřejných
knihoven nevyjímaje. Při určování hodnoty knihovny hrají velkou roli kulturní, vzdělávací,
sociální, politické i ekonomické rozměry. Veřejná knihovna zde poskytuje formální i
neformální vzdělávání na všech úrovních. Dále přispívá k sociální integraci cizinců, kterým
např. nabízí literaturu v jejich rodném jazyce apod. Jsou zde zdůrazňovány úlohy veřejné
knihovny jakožto instituce, která má podporovat literaturu, kulturu a vzdělávání. Dále pak
usnadnit vyhledávání informací a vytvořit veřejný prostor jako místo setkávání, založené na
hodnotově-sociální diskusi v místní komunitě [Aabø, 2014, str. 18].
Norská národní knihovna (Nasjonalbiblioteket)34 zajišťuje několik zvláštních úloh.
Patří sem například uchovávání všech knih vydaných v Norsku, opatření knih pro
přistěhovalce nebo správa meziknihovní výpůjční služby (MVS). Mimo jiné také pravidelný
sběr a publikace údajů o aktivitách veřejných knihoven [Skolková, 2004].

Je také

zodpovědná za shromažďování a zveřejňování statistických informací pro veřejné, školní,
akademické a vědecké knihovny. Dalším důležitým zdrojem statistických dat je KOSTRA35,
která každý rok zveřejňuje velkou skupinu údajů o komunálních službách a financích.
KOSTRA byla realizována v roce 2002 a tvoří národní systém pro statistiku. Všechny norské
obce a kraje musí dodávat standardizovaná data o své činnosti. Velké množství dat je zde
snadno dostupných a jsou prezentovány ve formě ukazatelů. Kromě toho systém umožňuje
srovnání obcí na základě počtu obyvatel a finančních referenčních rámců. [Redse, 2011]

34
35

Nasjonalbiblioteket, http://www.nb.no/
Více o Kostra na: https://www.ssb.no/en/offentlig-sektor/kostra
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Stejně jako prostřednictvím ročních statistik, shromažďují údaje například veřejnými
dotazníkovými šetřeními, metodou Focus group nebo pozorováním. Z důvodu potřeby
ukazatelů v oblasti veřejných knihoven vytvořil v roce 2008 Úřad norských archivů, knihoven
a muzeí (ABM-utvikling)36 soubor indikátorů pro sektor veřejných, univerzitních a
vysokoškolských knihoven. Navržené indikátory byly upraveny tak, aby vyhovovaly norským
podmínkám. Indikátory jsou určeny také pro benchmarking na národní i regionální úrovni.
Dnes Kostra pracuje s 13 ukazateli veřejných knihoven:


čisté provozní náklady veřejných knihoven ve vztahu k celkovým provozním
nákladům obce v procentech,



čisté provozní náklady veřejných knihoven na jednoho obyvatele,



výpůjčky všech médií (fyzických jednotek) z veřejné knihovny na jednoho obyvatele,



knižní půjčky z veřejné knihovny na jednoho obyvatele celkem,



dětská literatura; počet knižních výpůjček na obyvatele 0-13 let,



literatura pro dospělé; počet knižních výpůjček na obyvatele 14 let a výše,



výpůjčky dalších médií (fyzických jednotek) celkem z veřejné knihovny na jednoho
obyvatele,



oběh dětských knih ve veřejných knihovnách



beletrie pro dospělé ve veřejné knihovně,



přírůstky všech médií (fyzických jednotek) ve veřejné knihovně na 1000 obyvatel,



počet návštěv veřejné knihovny na jednoho obyvatele,



mzdové a provozní náklady ve veřejné knihovně na jednoho obyvatele,



počet obyvatel zaměstnaných na plný úvazek ve srovnání s počtem zaměstnanců ve
veřejné knihovně [Redse, 2011].
V současné době dochází k revizi statistik veřejných knihoven. Vymýšlí se nové

formy pro vykazování statistik veřejných knihoven pro rok 2016. Toto úsilí by mělo být
přizpůsobeno mezinárodním statistikám a knihovním standardům ISO. Důraz bude kladen na
tyto tři oblasti:

36



vykazování statistik pro knihovny digitálních služeb a sbírek,



vykazování statistik pro činnosti a akce v knihovnách,



vykazování statistik pro kombinované knihovny [Nasjonalbiblioteket, 2010].

Více o ABM-utvikling na: http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/enhet/34602/endringshistorie
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Vzrůstající otevřený přístup k digitálním zdrojům a službám nutí knihovny provádět
strukturální změny, které jsou pro tyto zdroje a technologie nezbytné. Aby tyto změny
vyhovovaly co nejvíce aktivitám uživatele, jak ve fyzickém, tak digitálním prostoru, dělají
knihovny průzkumy mezi uživateli i veřejností. Kromě toho je zde hojně využívaná metoda
pozorování, která zjišťuje, jaké služby návštěvníci preferují, jak dlouho zůstávají v knihovně,
apod. [Torras, Vaagan, 2006, str. 28].
V roce 2005 proběhl výzkum ve třech knihovnách hlavního města Oslo s cílem
prozkoumat, jak knihovny přispívají k budování komunity. Pro vytvoření kontextu mezi
aktivitami uživatele v knihovně a životními sférami a rolemi, ve kterých se uživatelé
pohybují, byla využita pozorovací hloubková studie kombinována s rozhovory. Ve výzkumu
byly aplikovány pojmy ze sociální teorie. Celkový závěr výzkumu odkryl důvod využívání
knihoven. Jsou spíše vnímány jako veřejná oblast, kde spolu cizí lidé přicházejí do styku
[Aabø, Audunson, 2012].
Statistický úřad Norska (Statistisk sentralbyrå)37 provádí celostátní průzkum veřejných
knihoven. V roce 2015 byl již třetí v pořadí (předchozí proběhly v roce 1998 a 2005).
Průzkum byl založen na metodě sběru dat prostřednictvím telefonických rozhovorů, v nichž
byli respondenti nasměrováni na online dotazníky umístěné na webu. Výzkum odhalil obecně
vysokou spokojenost uživatelů s nabízenými službami veřejných knihoven v zemi. Zpráva
z výsledků však také ukazuje klesající návštěvnost v průběhu posledních deseti let a celkově
výrazný pokles v tradičním využití knihovny jako takové [Statistisk sentralbyrå, 2015].
Další nejaktuálnější národní průzkum veřejných knihoven se týkal meziknihovních
výpůjček. Tato studie byla prvním systematickým průzkumem MVS v norských veřejných
knihovnách. Výzkum byl uskutečněn v roce 2014 pod záštitou Statistického úřadu Norska.
Průzkumem byla pověřena okresní knihovna, která rozeslala online dotazníky do všech
veřejných knihoven. Ze zpětné vazby vzešel výsledek, že 53% z nich nechce žádná omezení
meziknihovních výpůjček, zatímco 45% si stojí za tím, že by nějaká omezení na určitý
knihovní materiál měla být [Undhjem, Tveikra, 2016, str. 22].

37

Statistisk sentralbyrå, https://www.ssb.no/
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Norsko je proslulé unikátní výzkumnou metodou založenou norem Tordem
Hoivikem38. Vizuální metoda sběru dat TTT (Tverrgående trafikktelling) je určena k
mapování aktivit uživatele v knihovně. Tento nástroj je hojně využíván severskými
knihovnami. Metoda TTT podává dobrý numerický obraz o tom, jak uživatelé knihoven
skutečně využívají různé části knihovny. Integruje vizualizaci s tradičními pozorovacími
metodami, využívanými k posouzení potřeb uživatelů v rámci knihovny. Odhaluje jak kvalitu
(druhy činností), tak kvantitu (množství využívaných služeb). V kombinaci s údaji o počtu
návštěvníků uvádí také průměrnou délku návštěvy uživatele v knihovně. Zkoumání prostoru a
jeho využití je zásadní pro navrhování moderních knihoven vyhovujících potřebám uživatele.
Vizualizační techniky také umožňují výzkumníkům a knihovníkům lépe pochopit ekologii
moderní knihovny [Given, Archibald, 2015, str. 101].

TTT je založena na pravidelných prohlídkách pozorování uvnitř veřejných prostor
knihovny, zpravidla jednou za hodinu během jednoho nebo dvou týdenních cyklů. Sběr a
analýza může být realizována vlastními zaměstnanci knihovny. K provedení této metody je
v knihovně potřeba půdorys knihovny, pokrývající všechny veřejné prostory. Následně
probíhá rozdělení do funkčních zón, jako je recepce, oddělení časopisů, čítárna, oddělení
dětských knih apod. U jednotlivých zón se dále popíší různé body: jejich účel, celková plocha
v metrech čtverečních, celkový počet míst k sezení, počet PC atd. Následuje sestavení
časového plánu s daty a časy pro všechny sledované okruhy a sepsání seznamu činností, které
mají být dodrženy. Pro inspiraci může knihovna využít seznam TTT aktivit. K získání
spolehlivých kvantitativních dat se doporučuje rozprostřít sčítací dny v co nejvyšší míře.
Ideální plán sběru vzorků by měl být prováděn jednou měsíčně po celý rok. Dobrou
alternativou může být týdenní studie v rutinním týdnu knihovny [Practical statistics].

38

Tord Høivik pracuje na univerzitě v Oslu na Katedře žurnalistiky, knihovny a informatiky.
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Švédsko

3.3

Ve Švédsku má knihovnictví dlouhou a silnou tradici. Výzkumy z roku 2010
poukazují na fakt, že téměř 60% obyvatel jsou uživateli veřejné knihovny. Je zde výrazný
soulad mezi národními standardy pro veřejné knihovny a jejich užíváním. Dobře vyvinutý
systém veřejných knihoven přispívá k udržení a rozvoji zájmu o knihovny. To však není
jediným faktorem. Vysoká úroveň vzdělání a gramotnosti, mnohostranná knižní produkce a
její efektivní distribuční kanály jsou dalšími nezbytnými předpoklady pro rozvoj knihoven.
Švédský knihovní systém je dobře rozvinutá celostátní síť. Patří sem:


veřejné knihovny,



školní knihovny,



lékařské knihovny,



univerzitní a vysokoškolské knihovny,



vědecké knihovny,



krajské knihovny,



jedna speciální knihovna Švédská knihovna Mluvících knih a Braillova písma (The
Swedish Library of Talking Books and Braille)



Královská knihovna (Kungliga biblioteket)39.
Veřejné a školní knihovny jsou financovány místními úřady, krajské knihovny

především krajskými radami. Systém výzkumu je financován ze strany státu. Počet veřejných
knihoven se shoduje s počtem obcí ve Švédsku. Knihovní služby v každé obci jsou zajištěny
jednou hlavní veřejnou knihovnou, jež má další pobočky v okolních obcích. Funkci národní
knihovny plní Královská knihovna. Knihovní zákon, který byl zaveden ve Švédsku 1. ledna
1997 a novelizován v roce 2004, upravuje úkoly a povinnosti pro všechny knihovny
financované z veřejných prostředků. V zákoně není definována povinnost hodnocení, jak je
tomu v knihovním zákoně Finska. [Barbro, 2010, str. 111-112].
Zajištění kvality ve švédských knihovnách zahrnuje individuální rysy jednotlivých
organizací. I zde se v průzkumech a statistikách začali zohledňovat uživatelé a jejich potřeby
[Lindmark, 2010]. Veřejné knihovny ve Švédsku používají různé metody a nástroje zaměřené
především na uživatele. Využívají metodu analýzy textu, uživatelské průzkumy ve formě
39

Kungliga biblioteket, http://www.kb.se/
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tištěných či online dotazníků, Focus group jako metodu setkání s uživateli, diskusní skupiny,
strukturované rozhovory, Balanced Scorecard atd. Mezi těmi méně tradičními se objevuje již
výše zmíněná metoda TTT, která se ujala ve Švédsku v roce 2014 a dnes ji aplikuje mnoho
švédských veřejných knihoven [Barbro, 2010, str. 111-112].
Velmi efektivní metodou, jež je používána švédskými knihovnami, je analýza cílové
skupiny. Tato metoda zkoumá skupiny uživatelů s podobnými potřebami a způsoby užívání
služeb. Na této metodě je například založen projekt Open library, který vychází z potřeb
uživatelů. Zpočátku byla analýza cílové skupiny zaměřena pouze na digitální obsah, ale
později se rozšířila i do vývoje knihoven fyzických. Například Městská knihovna ve
Stockholmu společně s poradenskou firmou InUse využily výzkumnou metodu průzkumu
vlivu knihoven. Pomocí hloubkových rozhovorů vytvořily několik různých tzv. „personas“
(modely uživatelů), symbolizujících rozdílné uživatelské chování v knihovně, a to jak
v digitálním, tak i fyzickém prostoru [Ekendahl, 2011].
Švédské knihovny využívají k systematickému řízení kvality nástroj benchmarking.
Typickým příkladem je projekt The Swedish Quality Handbook pod záštitou Švédské asociace
knihoven SLA (Svensk biblioteksförening)40. Do projektu bylo zapojeno téměř 60 švédských
knihoven různého typu, které vykonávaly mezi lety 2001-2004 soustavné řízení kvality.
Cílem projektu bylo zavést do švédských knihoven systematické řízení kvality s využitím
ukazatelů výkonnosti. Spolupráce byla založena na shromažďování údajů pro 12 indikátorů
(např. spokojenost uživatelů, návštěvnost knihovny, počet MVS k celkovému počtu výpůjček
atd.). Dále pak na porovnávání výsledků mezi knihovnami v průběhu času. Díky projektu
získaly některé ze zapojených knihoven nástroje, s nimiž pokračují ve svém řízení kvality
dodnes. [Adrial, Edgren, 2004].
Cílem Královské knihovny je přinutit knihovny k užší spolupráci. Pro tyto účely
vytvořila expertní skupinu pro statistiku, která si klade za cíl vytvořit ucelený národní
strategický plán pro veřejně financované knihovny. Švédská rada pro umění (Kulturradet)41
každý rok shromažďuje a zpracovává statistiky pro sektor veřejných knihoven. Většina
výkonnostních ukazatelů pro knihovny vychází ze standardu ISO 11620:1998, které jsou
využívány v rámci různých projektů. SLA vytvořila 10 ukazatelů výkonnosti pro veřejné
knihovny. Mezi ně patří například počet návštěv na obyvatele, celkový počet půjčených knih
40
41

Svensk biblioteksförening, http://www.biblioteksforeningen.org/
Kulturradet, http://www.kulturradet.se/
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na jednoho obyvatele, počet výpůjček dětských knih na dítě ve věku 0-14 let, celkové
provozní náklady na jednoho obyvatele atd. SLA také vytvořila zcela nový indikátor pro
školní knihovny [Lindmark, 2010].
Indikátory pro univerzitní a vysokoškolské knihovny z velké části vycházejí z
mezinárodních norem. Vytvořená data jsou používána Svobodným a nezávislým sdružením
pro studium a výkon švédských univerzit URANK42. To každoročně vydává žebříček
švédských univerzit, který je sestaven na základě pěti kritérií a v rámci každého kritéria
existuje celá řada ukazatelů [Lindmark, 2010].
U vědeckých knihoven indikátory odpovídají na stejné otázky jako u knihoven
univerzitních či vysokoškolských. Řada otázek v národních statistikách však není pro tento
typ knihoven relevantní. Řešením tohoto problému může být nedávno vytvořený indikátor pro
speciální vědecké knihovny. Tento indikátor srovnává počet unikátních titulů registrovaných
v evropském katalogu LIBRIS (Library Information System)43 s celkovým počtem titulů
konkrétní vědecké knihovny registrovaných v právě v katalogu LIBRIS. Tento indikátor
poukazuje na hodnotu sbírky. Čím větší podíl unikátních titulů v LIBRIS knihovna má, tím je
důležitější. S pomocí takového indikátoru může vědecká knihovna zdůraznit svou
nezastupitelnou roli [Lindmark, 2010].
Švédsko je známé úzkou spoluprací univerzit s knihovnami. Některé vysokoškolské
instituce společně s knihovnami vyvíjejí interní nástroje ke splnění svých požadavků a
zvyšování kvality služeb. Zcela unikátním příkladem je index kvality, vycházející z principů
vysokých škol. Tento index vytvořila Knihovna Univerzity Mid Sweden ve Švédsku
(Mittuniversitetet)44, a má ukázat, jak knihovní operace fungují, a jak dobře knihovna splňuje
cíle strategického plánu univerzity. Tedy v jaké integraci jsou aktivity knihovny s ostatními
činnostmi v rámci univerzity [Lindmark, 2010].
Univerzitní knihovna Umea UmUB (Umeå universitetsbibliotek)45 používá svůj
vlastní systém zabezpečování kvality. Univerzita ve spolupráci s knihovnou zajišťuje a
sleduje kvalitu práce knihovníka. Snaha o zkvalitnění služeb v univerzitní knihovně by měla

42

Více o URANK na http://www.urank.se/
Více na http://libris.kb.se/
44
Mittuniversitetet, http://www.miun.se/
45
Umeå universitetsbibliotek, http://www.ub.umu.se/
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pronikat do všech činností univerzity. Všichni zaměstnanci mají povinnost přispívat k vysoké
kvalitě služeb. Vedení UmUB nese odpovědnost za to, aby si této povinnosti byly
zaměstnanci vědomi. Hlavním úkolem je podporovat výzkum a vzdělávání na celé univerzitě.
Klíčovými oblastmi k zajištění kvality práce je dostupnost zařízení a zdrojů (fyzických i
virtuálních) pro podporu vzdělávacích aktivit a opatření efektivní správy k rozvoji a provozu
těchto zdrojů. Mezi další oblasti patří rovné zacházení se zaměstnanci, pracovní podmínky a
pracovní prostředí. Výzkumné statistiky knihovny jsou každoročně shromažďovány
Královskou knihovnou [UmUB, 2014].
Pro švédské univerzitní knihovny se stal oblíbeným nástrojem pro měření kvality
služeb mezinárodní systém LibQUAL. Pravidelné průzkumy pomocí tohoto hodnotícího
nástroje

provádí

například

knihovna

Göteborgské

univerzity

(Göteborgs

universitetsbibliotek)46. S pomocí protokolu LibQUAL poprvé provedla společný průzkum
uživatelů v roce 2004 [Omstedt, Edlund, Riise, 2014, str. 5].
Ve Švédsku také funguje síť knihovníků ABK (Akademiska Bibliotekens
Kvalitetsarbete), která se zabývá problematikou měření kvality v akademických knihovnách.
Jedním z hlavních iniciátorů sítě je Tore Torngren, operační manažer pro koordinaci a kvalitu
v Lundské univerzitní knihovně (Lund University Library)47. Tvrdí, že „je důležité nalézt
odpověď na to, jak se vyvíjí knihovnické služby v nově vznikajícím digitálním světě“48
(překlad vlastní). Síť je zaměřena na osoby zodpovědné za kvalitu práce na půdě
univerzitních knihoven, a také na ty, kteří se o toto téma zajímají. ABK se snaží zlepšit
kvalitu univerzit prostřednictvím aktivit pro zvyšování kvality v knihovnách [Aase, 2015].

46

Göteborgs universitetsbibliotek, http://www.ub.gu.se/
Lund University Library , http://www.lub.lu.se/en/lund-university-libraries
48
Vi står inför en komplex verklighetsförändring och den stora frågan är hur vi utvecklar biblioteksservicen i det
växande digitala landskapet.
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4 Analýza využívaných výzkumných metod hodnotících kvalitu
služeb v knihovnách České republiky

4.1

Cíle a hypotézy

Při zpracování mé diplomové práce jsem si stanovila 4 cíle a k tomu odpovídající
hypotézy.

Cíl 1: Zjistit, zda knihovny více využívají systémy měřící výkon knihovny nebo systémy
zohledňující uživatelskou spokojenost, a které z nich využívají nejvíce.
Hypotéza 1: Předpokládám, že se v České republice nejvíce využívají výzkumné metody a
nástroje hodnotící uživatelskou spokojenost. Konkrétně metoda dotazníku.
Cíl 2: Zjistit, zda knihovny považují realizaci výzkumů za důležitou.
Hypotéza 2: Předpokládám, že většina knihoven považuje provádění výzkumů za důležité.
Cíl 3: Zjistit, zda knihovny znají novější trendy v oblasti výzkumu a zda některou z nich
používají ve své knihovně.
Hypotéza 3: Myslím si, že největší povědomí mají knihovny o metodě Mystery shopping,
avšak jen málo z nich tyto novější trendy aplikuje v praxi.
Cíl 4: Zjistit, zda knihovny využívají analýzu webových stránek (analýza logů) a jaké
informace díky analýze získávají.
Hypotéza 4: Předpokládám, že většina oslovených knihoven bude tento nástroj sběru dat
využívat, jelikož je podle mého názoru jedním z nejdůležitějších.
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4.2

Metodika výzkumu
Jako metodu pro své šetření jsem použila online dotazník, který je dostupný na adrese:

http://goo.gl/forms/R87qupvO56 a je vložen do přílohy této práce. Dotazník se skládal ze 7
otázek a několika podotázek. Jeho cílem bylo získat informace od knihoven různých velikostí
a zaměření. Byly použity otázky otevřené, uzavřené a polouzavřené. Pro sběr a analýzu dat
byl využit online Formulář Google. Dotazník jsem rozeslala vybraným knihovnám
prostřednictvím e-mailu. Sběr dat probíhal v průběhu dubna 2016.

4.3

Výzkumný vzorek a návratnost
Zaměřila jsem se na knihovny ve městech nad 30 tisíc obyvatel 49, dále na všechny

univerzitní, vědecké a krajské knihovny České republiky. Důvodem tohoto výběru byl
předpoklad, že v těchto knihovnách se výzkumné metody používají ve větší míře než
v knihovnách menších měst nebo s jiným zaměřením (např. lékařské knihovny, školní atd.)
Volbou těchto knihoven jsem se chtěla přiblížit celkovému obrazu využívaných výzkumných
metod a nástrojů v České republice. Celkový počet oslovených knihoven byl 105, z nichž
odpovědělo 71. Návratnost tedy činila 67,6 %. Největší počet respondentů zastávala skupina
knihoven městských (32), dále pak univerzitních (16) a ostatních (16). Krajských knihoven
odpovědělo 7.

49

Seznam měst nad 30 tisíc obyvatel byl čerpán z údajů Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Graf 1- Typy zkoumaných knihoven

4.4

Výsledky výzkumu
První výzkumnou otázkou bylo, zda knihovna považuje provádění výzkumů za

důležité. Na tuto otázku odpovědělo 59 dotázaných knihoven, že ano. 12 knihoven
odpovědělo, že ne.
Graf 2 - Důležitost provádění výzkumů ve zkoumaných knihovnách
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Nepovinnou podotázkou pak bylo popsání důvodu této volby. 36 knihoven, které
odpověděly ano, uvedlo několik následujících odpovědí:

-

Abychom věděli, co je třeba zlepšit, co už děláme dobře a co ještě dělat máme.

-

Abychom měli zpětnou vazbu od čtenářů a uživatelů, ale i od lidí, kteří knihovnu
nenavštěvují a proč tomu tak je.

-

Je dobré znát, zda naše činnost odpovídá potřebám a představám návštěvníků
knihovny. Ne všichni chodí do knihovny pro výpůjčku knihovního fondu. Další
oceňují její kulturní a vzdělávací funkci.

-

Jde nám o zpětnou vazbu.

-

Protože by bylo chybou myslet si, že všechno děláme správně a podle očekávání
uživatelů, chceme inovovat a zajímá nás, jaký máme obraz.

-

Pro lepší potřebu orientace co uživatelé potřebují, co jim schází nebo naopak s čím
jsou spokojeni.

-

Zpětná vazba od návštěvníků může nasměrovat další aktivity knihovny.

-

Ověření správnosti postupů, zacílení služeb, zpětná reakce na novinky.
Další otázka měla odkrýt, zda knihovna provedla v posledních pěti letech nějaký

průzkum využití služeb nebo uživatelské spokojenosti. 54 knihoven odpovědělo, že výzkum
provedlo, 17 knihoven neudělalo žádný.
Graf 3 - Provádění průzkumů ve zkoumaných knihovnách v posledních pěti letech
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Podotázka pak byla zacílena na ty knihovny, které výzkum v posledních pěti letech
provedly. Na četnost provádění výzkumů odpovědělo všech 54 knihoven, které uvedly
v předchozí otázce ano. Výsledky ukázaly, že 29 knihoven provádí výzkumy méně často než
jednou za rok. Jedenkrát za rok dělá výzkumy 16 knihoven a více než jedenkrát ročně provádí
průzkumy nejmenší počet knihoven – dvakrát za rok 2 knihovny a několikrát za rok 7
knihoven.
Graf 4 - Četnost provádění průzkumů zkoumaných knihoven

Další podotázkou, kde bylo možno zaškrtnout více odpovědí, jsem se snažila zjistit,
z jakých důvodů knihovny výzkum neprovádějí či co je pro ně největší potíží při jejich
realizaci. Na tuto otázku odpovědělo 28 knihoven, takže i několik, které uvedly, že
v posledních pěti letech provedly alespoň jeden výzkum. Předpokládám, že z této skupiny
odpovídaly ty knihovny, které výzkum provádějí méně často než jednou za rok. Drtivá většina
respondentů uvádí jako hlavní důvody problémů při realizaci průzkumů přílišnou časovou
náročnost a nedostatek pracovníků. Jako další příčiny jsou pak malá zkušenost v oblasti
výzkumu, nedostatek financí či důvody jiné. Mezi těmito jinými důvody se objevily i dvě
konkrétní odpovědi, a to, že o výzkum není zájem ze strany uživatelů a že knihovna nechce
uživatele zatěžovat příliš často. Ani jeden z respondentů neuvedl, že by výzkumy považovaly
za nedůležité.
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Graf 5 - Hlavní důvody absence výzkumů ve zkoumaných knihovnách

Dále mě zajímalo, které ze čtyř konkrétních typů výzkumných nástrojů knihovny
realizují. U této otázky bylo možno vybrat více možností. Převážná většina knihoven uvedla,
že nejčastěji provádí průzkumy uživatelské spokojenosti (86,4%). Knihoven, které se řídily
standardem VKIS bylo 57,6%. 50,8% knihoven je zapojeno do projektu Benchmarking
knihoven. Statistická data o svých službách sbírá nejmenší procento knihoven (16,9%).
Graf 6 - Využívání vybraných nástrojů ve zkoumaných knihovnách

51

Všech 51 knihoven, jež realizují průzkumy uživatelské spokojenosti, reagovalo na
podotázku, jaké konkrétní typy výzkumných nástrojů ke zjištění spokojenosti uživatele
využívají. Dotazníky získaly 84,3%, těsně za nimi byla uvedena anketa 62,7%. Formy
výzkumu metodou rozhovoru 39,2% a pozorování 19,6% získaly nejméně procent.
Graf 7 - Využívání vybraných metod průzkumů uživatelské spokojenosti ve zkoumaných knihovnách

Specifická otázka, kterou jsem do dotazníku zakomponovala, se týká využívání
nástroje analýzy logů. Větší procento knihoven uvedlo, že výzkum analýzy logů nevyužívají.
Graf 8 - Využívání analýzy logů ve zkoumaných knihovnách
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Na nepovinnou podotázku, která měla odhalit, jaké informace díky analýze logů
knihovny využívají, reagovalo 26 knihoven z 31, kteří analýzu logů užívají. Mezi odpověďmi
zaznělo např.:
-

Vše z Google Analytics.

-

Vše co potřebujeme do analýz a výroční zprávy.

-

Návštěvnost webu, využívání databází.

-

Nejfrekventovanější stránky, postup návštěv, míru opuštěnosti, výchozí a odchozí
stránky, dobu návštěv.

-

Návštěvnost, četnost článků, přístupy do EIZ, čtenářského konta, stahování e-knih.

-

Návštěvnost jednotlivých webových stránek, využívání databází, návštěvnost hlavních
domén.
V další otázce bylo zkoumáno, zda mají knihovny povědomí o konkrétních metodách

výzkumu. Cíleně byly vybrány novější trendy v oblasti výzkumu, aby bylo zjištěno, které
z nich knihovny znají. I zde měla knihovna možnost zaškrtnout více odpovědí. Nejznámější
metodou je Mystery shopping (59,2%). Druhou známou metodou je Focus group (39,4%),
dále metoda World café (22,5%) a jako nejméně známou je Conjoint analýza (5,6%). 12
knihoven odpovědělo, že ani jednu z uvedených metod neznají.
Graf 9 - Povědomí o vybraných metodách výzkumu zkoumaných knihoven
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18 knihoven se pak krátce rozepsalo k podotázce, jestli využívají některou z výše
popsaných metod. V odpovědích zaznělo následující:


Pokoušíme se o implementaci Mystery shoppingu.



Aktuálně připravujeme průzkum pomocí Focus group.



Dle situace, nelze říct obecně.



První dvě vyjmenované (Mystery shopping, Focus group).



Se studenty zkoušíme každoročně Mystery shopping a je to pro nás velmi výhodné,
protože nám to zprostředkuje náhled na prostředí knihovny i kvalitu našich služeb
očima uživatele nebo dokonce i „neuživatele“, což je velmi cenná zpětná vazba. Pak
se samozřejmě snažíme získané poznatky aplikovat v konkrétních vylepšeních v praxi.
Poslední otázka se týkala toho, které konkrétní typy výzkumu by knihovny rády

realizovaly. Zde mohli respondenti odpovědět vlastními slovy. Tuto otázku zodpovědělo
všech 59 knihoven, které považují výzkumné metody za důležité. Nejvíce odpovědí se týkalo
výzkumů uživatelské spokojenosti. Mnozí z nich mají zájem o benchmarking. Další by rády
využívaly interních průzkumů mezi zaměstnanci a jen malý počet vyjádřilo neochotu
k výzkumným metodám.
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4.5

Závěry výzkumu
Z výzkumu je patrné, že většina knihoven (83,1%) shledává provádění výzkumů za

důležité. Čímž se potvrdila hypotéza č. 2. Jako důvod důležitosti uvedly, že na základě
výzkumů mohou reagovat na požadavky uživatelů a získat celkový obraz o sobě a svých
službách a tím je rozšířit a zdokonalit.
V posledních pěti letech provedlo průzkum zhruba tři čtvrtiny knihoven (54), z nichž
nadpoloviční většina (53,7%) je provádí méně než jednou ročně. Ostatních 25 je realizují
alespoň jednou ročně. Hlavními důvody absence výzkumů ze strany knihoven (17) byly
přílišná časová náročnost a nedostatek pracovníků. Řešením tohoto problému by mohlo být
najmutí dalšího pracovníka, který by se zabýval oblastí metodologie výzkumu v knihovně.
Dalšími důvody byly finanční náročnost či malá zkušenost v oblasti výzkumu.

Co se týče výzkumných metod a nástrojů, nejčastěji knihovny provádí průzkumy
uživatelské spokojenosti (86,4%). Tento typ výzkumu by do budoucna chtěla realizovat
většina knihoven. Nejpopulárnější metodou pro tyto průzkumy je dotazník. To potvrdilo mou
hypotézu č. 1. Dalšími v pořadí nejvíce využívaných nástrojů jsou plnění standardu VKIS
(57,6%) a benchmarking (50,8%). Nejvíce překvapivé je pro mě zjištění o sběru statistických
dat, které využívá nejmenší procento knihoven (16,9%). Kromě uživatelské spokojenosti je
zájem o implementaci dalších metod a nástrojů jako např. o benchmarking a interní průzkumy
mezi zaměstnanci.
Díky rozvoji informačních technologií mají dnes uživatelé možnost navštěvovat
knihovnu nejenom fyzicky, ale i z pohodlí domova, prostřednictvím webu knihovny. Je tedy
důležité, aby knihovny mapovaly činnost a fungování jejich webu. Jedním z nástrojů je
analýza logů. Podle mého názoru je tento nástroj v dnešní době jednou z nejdůležitějších
analýz ohledně kvality služeb. Výsledky ukázaly, že nadpoloviční většina (56,3%) analýzu
nevyužívá, což vyvrátilo mou hypotézu č. 4. Ze získaných odpovědí dále vyplývá, že
knihovny nejvíce využívají analýzu logů ke zjištění návštěvnosti webu, využívání online
katalogů a databází apod.
Jedním z hlavních cílů bylo zjistit povědomí knihoven o novějších trendech v oblasti
výzkumu. Ze čtyř hlavních trendů je největší znalost Mystery shoppingu následovaného
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metodou Focus group. Podle mého předpokladu knihovny tyto metody spíše nevyužívají. Jen
18 z nich odpovědělo, že je již používají nebo se chystají. Je tím tedy potvrzena hypotéza č. 3.
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Závěr
Tato diplomová práce pojednávala o metodách výzkumu uživatelské spokojenosti a o
metodách a nástrojích k měření kvality a výkonu v knihovnách České republiky a v
severských zemích. Zejména pak v knihovnických institucích Norska, Švédska a Finska.
Nejprve byl definován pojem výzkum a jeho základní dělení. Dále jsem se zaměřila na
výzkumy v knihovnách. Byly charakterizovány pojmy design a kvalita služeb. Zmínila jsem
aktivity na podporu výzkumu, jako jsou projekty Vyzkumy.knihovna.cz, nebo 100metod.cz.
Tyto projekty knihovnám usnadňují orientaci ve složité problematice výzkumů a její následné
realizaci. Byl zmíněn koncept EBL, který vychází ze soustavného ověřování a získávání
nových informací, jejich zapojení do praxe a hodnocení. Je prostředkem k lepší práci
knihovníků při hledání správných odpovědí na konkrétní témata.
Dále byly uvedeny normy, standard VKIS a koncepce TQM, na nichž je založen celý
proces systému řízení kvality, jež úzce souvisí s výzkumnou činností, a je jedním
z nejdůležitějších prvků ekonomického růstu organizace. Standard VKIS je v České republice
považován za kritérium hodnocení kvality služeb. Měření výkonnosti knihoven pak vychází z
norem ISO 2789:2005 a ISO 11620:1998. Následoval přehled jednotlivých metod měření
kvality a výkonu v knihovnách, které jsou aplikovatelné v organizacích obecně. Uvedla jsem
benchmarking, SWOT analýzu, Balanced ScoreCard a analýzu logů. U benchmarkingu pak
byla nastíněn projekt Benchmarking knihoven, který umožňuje srovnávání mezi českými
knihovnami.
Stejně tak jako objektivně měřitelné parametry výkonů a služeb, je důležité měření
z pohledu uživatele. Systémy zajištující kvalitu totiž procházejí zásadní změnou orientace
z fondů na uživatele. Vyjmenovala jsem některé klasické metody sběru dat, stejně tak jako
novější trendy výzkumu hodnotící uživatelskou spokojenost. Popsala jsem například
mezinárodní metodu dotazníkového šetření LibQUAL+, která vznikla přímo pro účely
knihoven. Mezi novějšími trendy jsem zmínila World café, Focus group, Mystery shopping a
Conjoint analýza.
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Následovala kapitola, kde byly vybrány tři severské země – Finsko, Norsko a
Švédsko. Přiblížila jsem zde metody a nástroje k zajištění kvality v knihovnách. Některé
z nich mohou posloužit jako návrh pro zlepšení kvality v českých knihovnách. Z důvodu
nejednotnosti knihovních systémů v České republice a v severských zemích není možné
porovnat využívané metody a nástroje v knihovnách jednotlivých zemí.
Veřejné knihovny ve Finsku mají ze zákona povinnost hodnotit knihovní a informační
služby, které poskytují. To by bylo dobré zavést i v českých knihovnách, za účelem zlepšení
přístupu k těmto službám a podpory jejich rozvoje. V Norsku a Finsku se provádí celostátní
průzkum uživatelů pomocí online dotazníku. Pravidelný sběr dat umožňuje dlouhodobé
sledování uživatelů a jejich potřeb. Díky průzkumům na národní úrovni se mohou knihovny
porovnávat navzájem. Standard ISO 16439:2014 měřící vliv knihoven by mohl být inspirací i
pro české knihovny. Ve Finsku se jedná přímo o jednu ze stěžejních oblastí národního
průzkumu. Tento standard má za cíl určit vliv knihovny na jednotlivce, instituce nebo
společnost. Výsledky pak slouží jako podpora při rozhodování týkající se služeb a zejména
strategického plánování. V severských zemích je také hojně využívána norská vizuální
metoda sběru dat TTT. Je založena na zkoumání prostoru knihovny na základě aktivit
uživatele. Knihovnám může pomoci při rozvržení a využití prostoru. Může být také
podkladem pro navrhování nových knihoven, které budou zcela vyhovovat potřebám
uživatele. Severské země jsou mimo jiné známé úzkou spoluprací univerzit s knihovnami. To
může posloužit jako inspirace pro české knihovny a univerzity. To znamená, že veškeré
činnosti knihovny musejí být v souladu se strategickými cíli univerzity a naopak. Například
ve Švédsku vytvořili index, který ukazuje integraci aktivit knihovny s ostatními činnostmi
univerzity. Jinak řečeno, do jaké míry se knihovna podílí na chodu, plnění cílů a výsledcích
celé univerzity.
Vlastní průzkum spočíval v analýze využívaných výzkumných metod hodnotících
kvalitu služeb v českých knihovnách situovaných ve městech nad 30 tisíc obyvatel. Dále pak
na všechny univerzitní, vědecké a krajské knihovny. Pro průzkum jsem využila metodu online
dotazníku. Z průzkumu vyplynulo, že většina knihoven shledává provádění výzkumů za
důležité. Jako nejvyužívanější metodou se stal dle očekávání dotazník. Výsledky také
ukázaly, že nadpoloviční většina knihoven nevyužívá metody analýzy logu pro mapování
činnosti a fungování jejich webu. Podle mých předpokladů, jen menší počet knihoven využívá
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novějších výzkumných metod. Nejvíce známou je metoda Mystery shopping, naopak nejméně
známou je Conjoint analýza.
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Přílohy

Analýza využívaných výzkumných
metod hodnotících kvalitu služeb v
knihovnách České republiky
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku, který se zabývá
výzkumnými metodami určenými k hodnocení kvality v knihovnách a k zjišťování spokojenosti
uživatelů, a slouží pro účely mé diplomové práce. V diplomové práci sleduji průzkumy a výzkumy
knihoven vzhledem k využívání knihovnických služeb. Jeho vyplněním přispějete ke zjištění a analýze
využívaných výzkumných metod v knihovnách České republiky.
Předem děkuji za vyplnění
Bc. Tereza Prchalová

1) Jakého typu je Vaše knihovna?
krajská/vědecká
městská
univerzitní
Jiné:

2) Považuje Vaše knihovna provádění výzkumů za důležité?
ano
ne

Rozveďte proč.

3) Provedli jste ve Vaší knihovně v posledních pěti letech nějaký
průzkum využití služeb nebo uživatelské spokojenosti?
ano
ne
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Jestliže ano, jak často průzkumy provádíte?
několikrát za rok
dvakrát za rok
jednou za rok
méně často

Pokud výzkumy neprovádíte, jaké jsou hlavní důvody této situace?
nedostatek pracovníků, absence odborníka
časová náročnost
nedostatek financí
malá zkušenost v oblasti výzkumu
nepovažujeme za důležité
Jiné:

Rozveďte jiné důvody

4) Prostřednictvím jakého nástroje hodnotíte kvalitu svých služeb?
plnění standardu VKIS
benchmarking knihoven
průzkumy uživatelské spokojenosti
sběr statistických dat (o využívání jednotlivých služeb, o EIZ, sledování
využití webových služeb atd.)

Pokud realizujete průzkumy uživatelské spokojenosti, jaký z těchto
výzkumných nástrojů využíváte?
pozorování
anketa
rozhovor
dotazník

5) Využíváte nástroj analýzy logů mapující činnost a fungování na
Vašem webu?
ano
ne
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Pokud ano, jaké informace díky analýze získáváte? (např.
návštěvnost webu, využívání dostupných databází, apod.)

6) Máte povědomí o následujících metodách výzkumu?
mystery shopping
focus group
world café
conjoint analýza
nemám

Využíváte některou z nich i ve Vaší knihovně?

7) Které konkrétní typy výzkumných metod a nástrojů měření kvality
byste chtěli ve Vaší knihovně realizovat?
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