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Abstrakt a klíčová slova 

Bakalářská práce přináší marketingový audit veřejné knihovny v Táboře. Jedná se o první 

marketingový audit Městské knihovny Tábor. Bakalářská práce obsahuje úvodní informace   

o knihovně, SWOT analýzu, analýzu poskytovaných sluţeb, zákazníků, nepřímé konkurence    

a potencionálních partnerů pro kooperaci. V závěru je uveden návrh marketingové strategie    

a výstupy z uvedených informací a zjištění. Bakalářská práce má 76 016 znaků, coţ je 42 

normostran. 

 

Klíčová slova: marketing, marketingový audit, SWOT, Městská knihovna Tábor 

 

Abstract and keywords 

The bachelor thesis deals with marketing audit of the Public Library in Tabor. It is the first 

marketing audit of the Public Library in Tabor. The bachelor thesis includes introductory 

information about the library, SWOT analysis, analysis of public services, customers, indirect 

competition and potentional partners for cooperation. At the end of the thesis there is a 

suggestion for marketing strategy and a summary of the detected information. Barchelor 

thesis has 76 016 characters, what is 42 standard pages. 
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1. Úvod: Seznámení s Městskou knihovnou v Táboře 

 

Knihovna v Táboře má tradici od roku 1896, kdy na její zřízení přispěla městská 

spořitelna částkou dvě stě zlatých, byla zřízena knihovní komise a honorovaný úřad 

knihovníka byl svěřen městskému úředníkovi. Po několika přesunech se knihovna v roce 

1946 zabydluje v Jiráskově ulici, kde sídlí dodnes. V dalších desetiletích se knihovna 

rozšiřuje a řeší problémy jako je nedostatek místa pro fond, ruší poplatky za kaţdou 

zapůjčenou knihu. V šedesátých letech dvacátého století je nově vytvořeno dětské oddělení, je 

zavedeno MDT.  

Devadesátá léta minulého století byla také významnou érou v ţivotě knihovny. 

Knihovní systém LANius je zaveden do celé knihovny, budova prochází rekonstrukcí, 

katalogy jsou převáděny do elektronické podoby, vrcholí automatizace knihovny. Nově 

vznikají dvě největší pobočky na sídlištích v Táboře.   

V začátcích prvního desetiletí jednadvacátého století vešel v platnost tzv. „knihovní 

zákon“, v souladu s ním je knihovna registrována na Ministerstvu kultury ČR a Jihočeskou 

vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 

okres Tábor. Regionální funkci knihovna vykonává dodnes.  

V roce 2010 se zavedením bezplatného internetu pro veřejnost stoupá zájem o tuto 

sluţbu, jsou zavedeny bezpečnostní brány na dvou odděleních, v pobočce na Praţském sídlišti 

se zavádí technologie RFID kódů. Pro čtenáře je zavedena bezplatná wifi, na kterou se mohou 

připojit v prostorech knihovny. Dochází také k zavedení nového knihovního katalogu 

Carmen. Od roku 2006 do současnosti je kaţdý rok nakoupeno do fondu knihovny mezi 

deseti aţ dvanácti tisíci nových svazků. V knihovně pracuje 24 zaměstnanců.  

Zřizovatelem knihovny je Město Tábor. Oficiální název knihovny je Městská 

knihovna Tábor. Knihovna je veřejnou univerzální knihovnou, která plní funkci městské 

knihovny se systémem poboček na území města. Má celkem 6 detašovaných pracovišť - 

poboček, z toho dvě jsou automatizované (Sídliště nad Luţnicí, Praţské sídliště) a čtyři 

neautomatizované (Čekanice, Měšice, Náchod, Zárybničná Lhota). Jak uţ jsem zmínila na 

začátku, Městská knihovna Tábor plní regionální funkci pro profesionální a neprofesionální 

knihovny v táborském regionu. Celkem v knihovně pracuje dvacet čtyři zaměstnanců, z toho 

jeden muţ a dvacet tři ţen. Kolektivní věkový průměr je 48,5 let, knihovna momentálně 
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zaměstnává čtyři důchodkyně, z toho tři pracují jako vedoucí oddělení (dospělé, dětské a 

hudební oddělení). 
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2.Analýzy a návrh marketingové strategie 

 

2.1. SWOT analýza Městské knihovny Tábor 

 

"Analýza SWOT nebo tzv. marketingový audit jsou výchozím krokem pro strategické 

plánování. Patří k základním analýzám ve firmách i v neziskových organizacích. 

 

Akronym SWOT je sestaven z anglických termínů: 

S - strenghts - silné stránky  

W - weaknesses - slabé stránky  

O - opportunities - příleţitosti  

T - threats - ohroţení  

 

Analýza silných a slabých stránek S-W se týká vnitřního prostředí organizace, analýza 

příleţitostí a ohroţení prostředí vnějšího." [Johnová, 2008] 

Jak uţ bylo řečeno na začátku, analýza SWOT se pohybuje ve dvou prostředích a to 

vnějším a vnitřním prostředí organizace. Ve vnějším prostředí existují dva okruhy vztahů. 

Vztahy bez vzájemné zpětné vazby, ty na organizaci působí, ale ona nemá moţnost je přímo 

ovlivňovat. U institucí jako jsou knihovny jde o úroveň národohospodářského vývoje, vládní 

politiku a legislativní rámec.  Druhým typem vztahů jsou takové, které na kulturní organizace 

působí, ale stejnou silou jsou těmito organizacemi formovány. Jednodušeji se jedná                

o hodnotový systém jedince, jeho etické postoje a chování.  
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STRENGHT - SILNÉ STRÁNKY 

 

WEAKNESSES - SLABÉ STRÁNKY 

 Stabilní postavení knihovny ve městě 

 Jedna z nejvýraznějších organizací 

města 

 Osobnost ředitelky - inteligence, 

humor, schopnost komunikovat 

 Osobní vztahy ředitelky a ostatních   

s novináři 

 Blog knihovny 

 Kulturní akce (jasně dané, zaběhnuté, 

navštěvované) 

 Město se knihovnou můţe chlubit 

 0,2 úvazek PR zaměstnance 

 Budova (kapacita, nemoţnost 

rekonstrukce) 

 Slabé zaujetí a omezené schopnosti 

zaměstnanců 

 Vizuální sjednocení pořádaných 

akcích při propagaci (letáčky) 

 Knihovna nemá jednotné sdělení 

 Knihovna nepracuje s médii 

systematicky a plánovitě 

 Malé pochopení zaměstnanců pro 

strategickou komunikaci 

 Rozvoj a vzdělávání v PR 

 

OPPORTUNITIES - PŘÍLEŢITOSTI 

 

THREATS - HROZBY 

 Umístění budovy (v centru nového 

města nedaleko internátu, SŠ a VOŠ) 

 Přirozený zájem médií o instituce 

města 

 Mnoho partnerů pro barter 

 Mnoţství lokálních médií 

 Volnočasové weby 

 

 Nedostatek financí z města 

 Nepříliš kvalitní lokální novináři 

 Novinářské chyby a zkreslení 

 

 V porovnání s podobnými organizacemi (muzea, neziskové organizace) si knihovna 

vede v oblasti propagace a PR dobře. Důleţitou roli v tom hraje postava ředitelky Evy 

Měřínské, která je ve městě známou osobou a je veřejností přijímána pozitivně. Knihovna je 

navíc městem povaţována za vzorně fungující organizaci, se kterou se můţe chlubit                 

a ukazovat ji například zahraničním návštěvníkům. Novináři knihovnu zase povaţují za 

dostatečně důleţitý kulturní subjekt v rámci města, jehoţ aktivity by byla chyba opomíjet. 

Kulturní akce pořádané knihovnou jsou navštěvované. Knihovna disponuje blogem na 
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webových stránkách, který je prozatím nedostatečně vyuţitý. Toto všechno jsou stabilní          

a výborné výchozí podmínky.  

 Hlavním slabším místem je nepojmenovaný a nesdílený strategický výhled, v jeho 

důsledku dávají výstupy v médiích a jiných kanálech nezřetelný obraz knihovny. Nejčastěji je 

v médiích prezentována nabídka kulturních programů, která ale nenese ţádné další jednotící 

sdělení. Knihovna se tak stává pouze místem dění, pouhou lokalitou a její osobnost, proč by ji 

čtenáři měli mít rádi a noví členové vyhledávat, se prezentuje jen mimochodem a nebo vůbec. 

Z jednotlivých výstupů pro média se tedy dozvídáme, ţe se v knihovně pořádají akce, ale 

nedozvídáme se uţ, jestli je tu knihovna lidem pro radost, jejich vzdělání a kvůli novým 

záţitkům.  

 Dalším slabým místem je personální zajištění oblasti PR a propagace, ředitelka 

původně celou tuto oblast zvládala sama. V polovině roku 2014 vyčlenila pro tuto oblast 

úvazek o velikosti 0,2, coţ je zřetelně naprosto nedostačující. Pracovník si vzal komunikaci 

s médii a PR navíc ke svému běţnému celému úvazku a jeho PR práce, která by měla být 

systematická, plánovaná a aţ na posledním místě kreativní je značně nedokonalá a často ji 

pracovník vykonává na úkor své původní práce. Samotná práce PR pak také neleţí na jednom 

člověku, ale je rozdělena mezi dvě osoby, které se chovají v komunikaci se čtenáři naprosto 

odlišně.  

 Další zásadní slabé místo je interní komunikace. Knihovnice jsou všechny v podobné 

věkové skupině a je značně obtíţné jim předat informaci, ţe komunikace knihovny by měla 

být jasná, strategická a plánovaná a ţe to závisí hlavně na nich, jaký pocit si čtenář ze své 

návštěvy odnese a jak bude knihovna vypadat v očích veřejnosti.  

 Nejbolestivějším místem je budova, která by nutně potřebovala rekonstrukci vnitřních 

prostor. Budova slouţila nejdříve jako kino a aţ později se stala knihovnou. Prostory budovy 

prošly několika dílčími rekonstrukcemi, ale přesto jsou oddělení poměrně uzavřenými 

královstvími. Uzavřené prostory nepomáhají ani interním vztahům. V připravených plánech 

na rekonstrukci je na prvním místě výtah, protoţe teď musí matky i otcové s dětmi kočárek 

zaparkovat před vchodem do dospělého oddělení v atriu a s dítětem v náručí nebo nosiči 

vystoupat do patra. A to nemusí být komplikace jen pro maminky s dětmi, ale i pro lidi           

s postiţením. Bezbariérovost budovy je naprostou prioritou plánované rekonstrukce.  

 Mezi příleţitosti, kterých se knihovna můţe chytit a snaţit se je rozvinout, patří 

například příznivé umístění budovy v centru města. V docházkovém okolí se nachází 
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gymnázium, internát, střední škola a vyšší odborná škola, potenciál návštěvníků ve věku od 

třinácti do osmnácti let je tedy velmi vysoký. Dále je pro knihovnu pozitivní přirozený zájem 

médií o jednotlivé instituce města. Nezřídka se stane, ţe lokální média v knihovně fotí akce 

nebo natáčí spoty. Počet lokálních médií je pro knihovnu také příznivý. V Táboře najdeme 

jeden deník (Táborský deník), dva týdeníky (Táborsko, 5+2), jeden měsíčník (Noviny 

táborské radnice) a jejich internetové mutace, které jsou aktualizovány častěji.  

Dále se v místě nachází mnoho potencionálních organizací pro barterovou spolupráci. 

Mezi hlavními mohu zmínit Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí (MěXus), 

Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi, FOKUS Tábor, Tělovýchovná zařízení města Tábora 

s.r.o. a další. Příleţitostí, která by také stála za rozvinutí, je nově 0,2 úvazek pracovníka na 

komunikaci a PR, jen je třeba ho rozšířit na poměrnou část úvazku, která dokáţe pokrýt 

všechnu práci a jasně vymezit jeho kompetence. 

Ohroţující faktory pro Městskou knihovnu Tábor jsou nepříliš kvalitní lokální 

novináři, se kterými má knihovna zkušenost. Po rozhovorech s ředitelkou naprosto tristně 

opomíjejí zasílat rozhovor k autorizaci. Nutné je také počítat s moţností novinářských chyb   

a zkreslení informací. Dalším ohroţením je nevůle zaměstnanců se vzdělávat a rozvíjet. 

Některé interpersonální vztahy v kolektivu knihovny mohou "otrávit" atmosféru na pracovišti, 

která se pak podepíše na styku s veřejností. Asi nejzásadnější ohroţení, kterého se můţeme 

bát, je postupné sniţování rozpočtu města pro knihovnu. Pro tuto zásadní diskusi se 

zřizovatelem ohledně financí započala Městská knihovna v Praze školit ředitele knihoven, jak 

se zřizovatelem jednat. ROI - return on investment - radí řediteli jakékoliv knihovny, jak před 

zřizovatelem jednoduše vyčíslit svoje náklady, které ho stojí, ale i jak poté vyčíslit finanční 

částky, které šetří obyvatelům města a podporuje tak radu města a pozitivní postoj občanů      

k ní.  

Nejsilnější stránky Městské knihovny Tábor jsou stabilní postavení knihovny              

z pohledu města a postava paní ředitelky Evy Měřínské. Nejslabší stránkou knihovny je 

budova, ačkoliv i zde by se mohlo začít blýskat na lepší časy. Knihovna je totiţ zahrnuta        

v nově vydaném strategickém plánu rozvoje města Tábor pro léta 2014 - 2020. V letech      

2017 - 2020 by mělo dojít k plánované výstavbě výtahu a rekonstrukci vnitřních prostor. 

Ačkoliv je těţké říci, jestli k přestavbě opravdu dojde, je pozitivní, ţe s knihovnou město 

počítá. Dalším problematickým místem je nesystematičnost práce knihovny s médii. Jako 

nejlepší příleţitosti vidím rozšíření úvazku pracovníka v PR a jako největší hrozby krácení 
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rozpočtu, kterému se ale můţeme bránit pomocí strategie ROI. Knihovna má vybudované 

stabilní postavení, ale je třeba na něm stále pracovat a umocňovat ho.  
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2.2. Analýza poskytovaných služeb  

 

Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond. Reaguje na poţadavky 

čtenářů, knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, poskytuje meziknihovní 

sluţby (výpůjční, informační a reprografické). Městská knihovna poskytuje ústní i písemné 

bibliografické, referenční a faktografické informace. Uţivatelům jsou zprostředkovány 

informace z vnějších informačních zdrojů, hlavně z oblasti státní správy a samosprávy. 

Uţivatelé mají v knihovně zdarma přístup k internetu, knihovna má k různým informačním 

centrům a databázím bezplatný i placený přístup, který poskytuje svým návštěvníkům, dále 

knihovna poskytuje sluţby jako je kopírování a tisk dokumentů.  

Analýza doplňkových služeb 

Mezi doplňkové sluţby knihovny se řadí bibliobox, do kterého mohou čtenáři vracet 

dokumenty 24 hodin denně. Box se vybírá dvakrát denně a o víkendech. Knihy jsou čtenáři    

z konta odečteny následující den. Bibliobox je oblíbenou a vyuţívanou sluţbou knihovny. 

Naštěstí nebyly naplněny obavy, ţe budou lidé do boxu vhazovat staré knihy a odpadky.  

Ani Městská knihovna Tábor se nevyhnula vlně e-čtení a e-čteček. Spolupráce             

s firmou eReading byla započata na sklonku roku 2013 a v roce 2014 uţ knihovna 

představovala čtenářům novou sluţbu. Kaţdý registrovaný čtenář si můţe vypůjčit 

prostřednictvím svého chytrého telefonu, tabletu anebo konkrétně čtečky eReadingu aţ tři     

e-knihy. K výpůjčce je třeba se registrovat na stránkách eReadingu a mít ve svém čtenářském 

kontu uvedený platný e-mail. Knihy vydrţí v zařízení vypůjčené 21 dní a poté se samy 

smaţou. Knihovna e-knihy nabízí v tematických celcích a také na moţnost e-výpůjček 

upozorňuje na sociálních sítích. Na konci minulého roku knihovna zakoupila dvě čtečky 

eReadingu, které svým čtenářům nabízí k vypůjčení.  

Dále knihovna jednou měsíčně realizuje Čtenářský klub, který není podmíněn 

registrací v knihovně. V táborské dílně v nakladatelství Baobab se schází nevelká skupina 

lidí, která poslouchá hlasité čtení z knih, které jsou na ten daný měsíc vybrány v rámci 

tématu. Na akci je vţdy přítomen jeden knihovník, který pro setkání vybírá a doporučuje 

knihy. Téma následujícího Čtenářského klubu je vţdy oznámeno měsíc dopředu a tak i sami 

návštěvníci mohou  k tématu přinést knihy, které je zaujaly. Čtenářský klub se poprvé sešel   

v říjnu roku 2014, nemá tedy zatím dlouhou tradici.  
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V březnu roku 2015 vznikla mini knihovna na nově zrekonstruovaném náměstí          

T. G. Masaryka před zemědělskou školou. Táborská mini knihovna je zapojena do projektu 

mini.knihovna.cz, o který se starají studenti Masarykovy univerzity v Brně oboru 

knihovnictví a informačních studií. O venkovní knihovnu se starají nejen knihovnice              

a studenti knihovnictví v Táboře, ale pečovat o ni můţe kdokoliv další. Knihy z mini 

knihovny je moţné si zapůjčit a nebo si je odnést natrvalo, stejně tak je moţné knihovničku 

doplnit. Městská knihovna v Táboře ji doplňuje svazky, které jsou vyřazené z fondu. 

Knihovnice mají doporučeno vybírat takové knihy, o které by samy projevily zájem. Do 

dneška knihovnička funguje dobře, zatím se nestala cílem vandalismu. Kolemjdoucí o knihy 

projevují zájem, knihy si berou i přináší. Zatím ji nikdo nezahltil starými poděděnými výtisky. 

V září roku 2015 se Městská knihovna Tábor zapojila mezi prvními do projektu 

Kniha do vlaku, který představila Městská knihovna Mikulov ve spolupráci s Českými 

drahami.  Na táborském vlakovém nádraţí se v odpočinkové zóně pro cestující nachází menší 

knihovnička, která funguje na stejném principu jako mini knihovna. O knihovnu, její čistotu   

a doplňování knih se starají dvě vybrané knihovnice. I o knihovnu na vlakovém nádraţí je 

zájem ze strany cestujících a za krátkou dobu její působnosti nebyl problém s vandalismem. 

Dalším projektem je Mobilní knihovna, ta vznikla díky dotaci, kterou Městská 

knihovna získala od Ministerstva kultury ČR v roce 2014. Dotace byla určena přímo na 

projekt mobilní knihovny. Díky prostředkům byla nakoupena technika, skrze kterou knihovna 

můţe půjčovat knihy a registrovat nové čtenáře i mimo hlavní budovu a pobočky. Mobilní 

knihovna je vyuţívána při různých kulturních akcích pořádaných městem. Tradičně               

se s mobilní knihovnou mohou lidé setkat na Dni pohádek, v letních měsících v areálu 

plaveckého bazénu a na dalších kulturních akcích pořádaných městem Tábor. Pro kaţdou 

takovou příleţitost je knihovnicemi pečlivě vybrán tematický fond, který se s mobilní 

knihovnou přesouvá na místo určení. Nikdy nechybí ve výběru deskové hry a elektronické 

čtečky knih k propagaci e-výpůjček. 

Knihovna u vody úzce souvisí s mobilní knihovnou. Jedná se o pouţití mobilní 

knihovny v areálu venkovního plaveckého stadionu. Knihovna u vody proběhla poprvé v létě 

roku 2014. Návštěvníci si mohli knihy vypůjčit, zakoupit kniţní štěstí, půjčit si stolní hru 

nebo časopisy. Nevýhoda spočívala v pevně stanovených dnech, kdy často přes léto nevyšlo 

počasí. Zájem o registrace a výpůjčky byl také malý z důvodů, ţe návštěvníci bazénu často 

nebyli z Tábora. V mobilní knihovně se postupně vystřídala většina zaměstnanců.  

 V roce 2015 knihovna zvolila jiný přístup. Byl vytvořen tým šesti knihovnic, které se 



 

16  

v knihovně u bazénu ve dvojicích po týdnu střídaly. Akce byla hojně komunikována na 

Facebooku, byla vytvořena událost a do té byly postupně přidávány příspěvky s důleţitými     

i méně důleţitými informacemi. Několikrát se podařilo, ţe příspěvek na stránkách události byl 

sdílen SKIPem, coţ knihovně pěkně podpořilo dosah příspěvků. Lidé knihovnu u vody vítali s 

nadšením, v druhé půlce léta někteří na stánek vyloţeně čekali. Knihovnice byly u stánku 

vţdy kolem pěti hodin a měly připravený program pro děti s odměnou, prodej vyřazených 

knih, knihy a deskové hry na půjčení a denní tisk, který se kupoval vţdy ten daný den. Během 

dne knihovnice vyplňovaly statistiky o výpůjčkách, dotazech a prodeji, povedla se proto po 

skončení akce udělat i celkem komplexní zpětná vazba.  

Jako další sluţbu knihovna nabízí na svém webu vyřazené knihy. Ty jsou nabízeny 

dalším knihovnám, ale i neknihovním institucím nebo lidem, kteří o ně mají zájem. Cena je  

10 aţ 20 Kč za kus plus si knihovna napočítává poštovné a balné. Moţný je i osobní odběr 

přímo v knihovně. Zájemci o knihy většinou komunikují přes e-mail a největší zájem je vţdy 

přibliţně měsíc po uveřejnění seznamu. 

Další sluţbou pro čtenáře je půjčování deskových her. Dnes se v knihovnách jedná   

o běţnou záleţitost. Na dětském oddělení je evidováno 308 deskových her. Na hudebním 

oddělení je jich 38. Tento rozdíl je způsobený tím, ţe se společenské hry na hudební oddělení 

začaly kupovat aţ ke konci minulého roku. Na dětském oddělení jsou pro čtenáře starší 18 let 

k zapůjčení i erotické společenské hry. Tyto hry jsou na vyţádání a nejsou vystavené nikde    

v dosahu dětí, jsou dohledatelné v online katalogu. Toto podivné umístění je z toho důvodu, 

ţe knihovnice z hudebního oddělení nechtěly hry s touto tématikou půjčovat vůbec. 

Komplexně jsou čtenáři na společenské hry zvyklí a mají o ně zájem. Tato sluţba je oblíbená 

a hojně vyuţívaná. Deskové hry mají výjimku ve výpůjční době, půjčují se na čtrnáct dní. Při 

vracení knihovník hru okamţitě odečte ze čtenářského konta návštěvníka a následně ji 

přepočítává, pokud ze hry něco chybí, čtenář je kontaktován a problém je s ním řešen.  

Od začátku roku 2015 městská knihovna půjčuje filmy. O půjčování filmů se 

uvaţovalo uţ dlouho, problematika ohledně půjčování filmů v knihovnách a autorských 

právech je poměrně komplikovaná, a proto trvalo dlouho, neţ byl projekt spuštěn. Knihovna 

jednala s několika velkými distributory filmů, z nichţ se nakonec nejlépe domluvila                     

se společností Magic Box. Tento distributor knihovně dodává nejen filmové klasiky, ale i 

nejnovější filmy a seriály. Sluţba, ačkoliv byla spuštěna v lednu 2014, je čtenáři oblíbena a 

vyuţívána. Výpůjční doba jednoho filmu je stejná, jako výpůjční doba knih. 
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Spolupráce Městské knihovny v Táboře a projektu Rozečti.se vznikla v roce 2013. 

Knihovna svým čtenářům poskytuje online kurz rychlého čtení po celkem dvaceti lekcích, 

které v průměru trvají třicet minut. Kurz je moţné vyuţít na kterémkoliv z počítačů určených 

pro veřejnost. Díky kurzu rychlého čtení se můţe návštěvník postupně naučit číst aţ dvakrát 

rychleji a to pak přispívá k lepšímu zvládání časové náročnosti na vyřizování e-mailů a jiné 

pracovní korespondence. Výhodou je, ţe vzhledem k rychlosti čtení není poškozeno vnímání 

obsahu zprávy a její pochopení. Kurz rychlého čtení vedl na Filozofické fakultě                 

doc. PhDr. Richard Papík, Ph. D., který se startupem Rozečti.se pomáhal a je jistou zárukou 

kvality.  

Nejnovější sluţbou pro návštěvníky je skupinová legitimace. Jde o jedno čtenářské 

konto, které můţe být provázáno aţ s třemi dalšími osobami. Všem zúčastněným musí být 

více neţ patnáct let. Skupinová legitimace funguje na systému zmocnitel - zmocněnec. 

Zmocnitel zodpovídá za konto a knihovní jednotky na něj zapůjčené, dále i za pokuty              

a případné ztráty. Zmocněnci se vţdy prokazují průkazy totoţnosti nebo pasy, jejich čísla jsou 

uvedena u konta zmocněnce. Knihovna původně sluţbu zamýšlela jako rodinnou průkazku, 

ale tuto funkci bohuţel plnit nebude z důvodu nemoţnosti aplikace tohoto systému pro děti do 

patnácti let. Skupinová legitimace také není striktně určena pro rodiny, ale otevřené skupiny 

jako jsou studenti, přátelé, spolubydlící a ostatní. Cena za skupinovou legitimaci zůstává 

stejná, jako u obyčejné registrace čtenáře a řeší problematiku plných mocí a zástupů               

v případě, ţe je drţitel legitimace dlouhodobě neschopný do knihovny dojít. 

 Po několika měsících fungování je sluţba čtenáři vyuţívaná a doplňuje nový 

knihovní řád, který striktně vymezil nepřenosnost legitimace. Striktního kroku ale bylo 

potřeba, protoţe před ním byla pravidla ohledně nakládání s čtenářskou legitimací velmi 

volná. Čtenáři své legitimace půjčovali příbuzným a přátelům a případné škody pak šly těţce 

vymáhat. Skupinová legitimace je elegantním řešením, jak s podpisem a vědomím čtenáře 

"půjčit" jeho čtenářské konto k oficiálnímu vyuţívání ještě někomu dalšímu. Bonusem je, ţe 

sluţba není pro stávající ani nové čtenáře nijak zpoplatněna, jediná cena, která je placena, je 

stokoruna při obnově čtenářského konta na další rok. 

Informační služby poskytované knihovnou. Knihovna poskytuje čtenářům i široké 

veřejnosti přístup k internetu zdarma. Dále má zaplacený přístup do databází jako jsou 

Anopress, ve které jsou dostupné plné texty novinových a časopiseckých článků, dále 

obsahuje doslovné přepisy publicistických rozhlasových i televizních relací. Databáze 

Profidata obsahuje právní předpisy a ještě má knihovna přístup i ke Sbírce zákonů. Mezi 
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informační sluţby patří i zpracování, vyhledání a uchovávání regionálních informačních 

zdrojů a katalogizace regionálních článků. Také knihovna prezenčně půjčuje regionální 

literaturu. Rešeršní sluţby jsou poskytovány zájemcům ve studovně. Knihovna je navíc 

zapojena i do projektu Ptejte se knihovny. Další sluţbou, která spadá do povinností 

pracovníků ve studovně je meziknihovní výpůjční sluţba (MVS). To znamená, ţe pokud 

čtenář ve fondu knihovny nenajde titul, o který má zájem, knihovnice mu v souborném 

katalogu  vyhledají, která jiná knihovna má knihu ve fondu. Čtenář pak vyplní krátkou 

ţádanku a je mu účtováno celkem padesát korun za poštovné.  

Poslední sluţbou nebo spíše upozorněním je série článků, která vychází kaţdý měsíc 

na webu knihovny. Nese název: S knihovnou do kina. Ve středně dlouhém článku bývá 

představen program kina Svět, které sídlí nedaleko knihovny. V článku je odkazováno na 

jednotlivé filmy a k nim je vybíraná literatura z knihovního fondu, která by čtenáře mohla 

zaujmout.  

Výše byly zmíněny sluţby, které jsou určitým způsobem nad rámec povinností 

městské knihovny, v komentáři k některým z nich se vyskytují informace týkající se nového 

knihovního řádu. Je nutné proto věnovat pozornost i této zásadní změně.  

Nový knihovní řád 

V roce 2014 vešel v platnost nový knihovní řád, který byl zpočátku personálem 

knihovny vnímám nelibě, tak jako kaţdá zásadní změna. Šlo o změny týkající se výpůjčního 

modulu, nepřenosnosti legitimace, výměry poplatků. Pro všechny pobočky došlo ke 

sjednocení na jeden výpůjční modul, tím vznikla moţnost kdekoliv na automatizovaných 

pobočkách prodlouţit svoji registraci, to předtím nebylo moţné a čtenář musel přímo na svoji 

„mateřskou pobočku“. Rodičům vznikla moţnost omezit práva svých dětí, při registraci dítěte 

mohou povolit, jestli jejich potomek bude navštěvovat internet, hudební i dospělé oddělení. 

Další ze zásadních změn byla nepřenosnost čtenářské legitimace, předtím bylo běţné, ţe se 

dokumenty bez dlouhého zkoumání půjčovaly na cizí legitimaci. To s březnem roku 2014 

ustalo a čtenáři se museli naučit, ţe jim na cizí legitimaci jiţ dále knihy nikdo nepůjčí. 

Problematika zástupnosti nemocných či jinak nemohoucích čtenářů byla vyřešena pozdější 

sluţbou Skupinová legitimace, o které bylo napsáno jiţ dříve. Asi nejdůleţitější změna 

vznikla kolem financí a částky za zpozdné. Zatímco poplatek za registraci čtenáře nebyl nijak 

změněn, poplatek za zpozdné za prvních deset dní včetně teď činí dvacet korun. Po uplynutí 

této doby se pak načítají tři koruny za knihovní jednotku a den. V minulém sazebníku bylo 
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moţné dostat se maximálně na sto padesát korun se zpozdným a bylo jedno, jak dlouho jste 

knihu měli u sebe. V dnešní době jdou pokuty běţně nad pět set korun a výše. Oproti 

minulému sazebníku jsou rezervace zdarma, předtím se za ně platilo deset korun. Tyto změny 

vedou k vyššímu obratu v pohybu fondu, rezervace jsou oblíbenější. Je však stále nutné 

čtenáře na vyšší pokuty upozorňovat.  

Změny jsou pro knihovnu prospěšné. Roztříštěnost výpůjčního modulu, který měla 

kaţdá automatizovaná pobočka svůj, byla příliš vysoká. Přílišná benevolence v půjčování 

dokumentů dalším rodinným příslušníkům, kamarádům a známým také k pořádku nepřispívá 

a následné vymáhání dluţných částek není plně prokazatelné. Finanční sankce za zpoţdění při 

vracení knih a zrušený poplatek za rezervaci knihy mají svůj smysl, podporují cirkulaci 

fondu. 

Městská knihovna Tábor poskytuje svým čtenářům širokou škálu doplňkových sluţeb, 

které často mohou konkurovat dalším kulturním zařízením. Sluţby jsou vyuţívány, ať uţ se 

jedná o pravidelný Čtenářský klub, půjčování filmů a deskových her anebo usnadnění 

kontroly výpůjček celé rodiny pomocí Skupinové legitimace. Knihovna se na sebe snaţí 

upozorňovat prostřednictvím mobilní knihovny, která se účastní nejen akcí pro děti, ale i 

významných dní, jako je Den republiky. Nový striktní knihovní řád je postupně doplňován 

dalšími rozvíjejícími sluţbami, které mají návštěvu knihovny čtenáři zpříjemnit a ne vyvolat  

v něm dojem, ţe navštěvuje nepřístupnou instituci.  
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2.3. Analýza zákazníků  

 

"Prostřednictvím uspokojování potřeb zákazníků dosahuje firma zisků, a to jak finančních,     

v podobě trţeb, tak zprostředkovaně, jako dotace, dary a sponzorské příspěvky." [Johnová, 

2008] 

 V roce 2014 bylo celkem registrovaných 7 417 čtenářů, tedy celkem 20 % z celkového 

počtu obyvatel města. Oproti běţnému průměru 17 % registrovaných čtenářů za město je toto 

dobré číslo. Do 15 let má knihovna registrovaných 1 161 čtenářů, největší skupinu lidí tvoří 

návštěvníci ve věkovém rozmezí 20-49 let celkem 3 495, skupina čtenářů od 50 let a výše čítá 

2 104 jedinců. Při dělení registrovaných čtenářů jasně vedou ţeny, těch je do knihovny 

registrovaných  5 313, muţů je 2 101. 

 Zákazníkem knihovny jsou kromě jednotlivců i školní třídy a druţiny. Dalšími 

zákazníky jsou lidé z různých sociálních vrstev, kteří knihovnu nenavštěvují za účelem 

výpůjček, ale za účelem vyuţití veřejného internetu, který je zdarma.  

"Nepravidelná poptávka je typická pro sezónní nabídku (rok, čtyřleté období třeba u 

olympijských her, týden, den) . Pro muzea, knihovny a další organizace spravující kulturní 

dědictví  je právě tato situace typická. Souvisí s volným časem ţáků, studentů i zaměstnaných 

během dne (volné pozdní odpoledne a večer), týdne (víkendy a svátky), roku (prázdniny         

a dovolené). Pro korekci nepravidelné poptávky se uţívají nástroje synchro(n)marketingu, 

uţívá se i cenové zvýhodnění mimo špičku, např. v dopoledních hodinách pracovních dnů 

určené pro seniory, matky s dětmi a školní exkurze." [Johnová, 2008] 

Dále existuje riziko klesající poptávky, proti kterému se lze bránit a nebo mu 

předcházet následujícími způsoby. Lze přidávat produktu vlastností a zlepšovat produkt         

a doprovodné sluţby. V Městské knihovně Tábor je takovým příkladem zavedení platebního 

terminálu v říjnu roku 2015 a zavedení moţnosti objednat si knihu z knihovny přes internet     

a druhý den si ji připravenou pouze vyzvednout a ušetřit tak čas. Oba zmíněné doplňky 

produktu kvitovali čtenáři s nadšením. Moţnost zlepšení distribuce, orientace na další cílové 

skupiny, cenové strategie a opakovaná inzerce spolu s podporou prodeje jsou další                  

z moţností, jak se vyhnout klesající poptávce.  
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"Spokojenost zákazníka rozlišuje dva druhy marketingu. Vnímavý marketing zjišťuje, 

jaká mají zákazníci přání, a uspokojuje jejich deklarované potřeby. Kreativní marketing 

uspokojuje vyšší formy potřeb (reálná a vyšší přání)." [Johnová, 2008] 

Cílem firem by mělo být snaţit se získat nové zákazníky a udrţet si ty stávající 

spokojené, protoţe to vyjde firmu aţ pětkrát levněji, neţ získat někoho úplně nového.  

Knihovna dostatečně nevyuţívá vztahový marketing, který neustále běţí. Městská 

knihovna kooperuje s neziskovou organizací Fokus, která se stará o lidi s váţným duševním 

onemocněním. Poskytuje jim místo pro výstavy obrazů a informace o jejich činnosti. Stejně 

tak funguje spolupráce s Diakonií ČCE - střediskem Rolnička ze Soběslavi, které pečuje, 

pracuje a začleňuje do běţného ţivota lidi s fyzickým i mentálním handicapem. Knihovna jim 

poskytuje prostory k prodejním výstavám a nenárokuje si za to ţádný zisk ani uţitek. Určitě 

by stálo za to více poukazovat na to, ţe knihovna podporuje neziskové organizace.  

V roce 2012 proběhl v Městské knihovně Tábor dotazník čtenářské spokojenosti. 

Výzkum byl kvantitativní a základní soubor čítal 4 029 oslovených. Celková návratnost 

dotazníku byla 32%, knihovně odpovědělo tedy 1 285 respondentů. Dotazníku se zúčastnilo 

75 % ţen a 21 % muţů, zbytek zvolil moţnost bez odpovědi. Vysokoškolské vzdělání mělo 

47 % respondentů, 36 % středoškolské zakončené maturitou. Moţnosti odpovědí byly ve 

škále: velmi pokojen/a, spíše spokojen/a, průměr, spíše nespokojen/a, velmi nespokojen/a.  

Celková spokojenost s knihovnou je následující, velmi spokojeno je 48 % respondentů 

a 38 % je spíše spokojeno. Další otázky se týkaly otevírací doby, s tou je 33 % velmi a 46 % 

respondentů spíše spokojeno.  

Je nutné zmínit, ţe dotazníkové šetření probíhalo dva roky před zavedením nového 

knihovního řádu a tak nebudou odpovědi týkající se výše poplatků a dalších témat s tím 

souvisejících zmíněny. 

S interiérem knihovny je velmi spokojeno 32 % a spíše spokojeno 40 % respondentů, 

20 % volilo moţnost odpovědi průměr. S orientací v knihovně, tedy s přehledností řazení 

fondu a jak moc se návštěvníkům daří zde nalézat hledané knihy je 28 % velmi spokojeno, 

spíše spokojeno je 42 % a odpověď průměr volilo 21 %. S vyhledáváním knih v katalogu bylo 

32 % velmi a 41 % spíše spokojeno. S technickým vybavením knihovny bylo velmi 

spokojeno 20 % respondentů, spíše spokojeno 33 % a 20 % hodnotilo vybavení jako průměr.  
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S přístupem knihovnic bylo velmi spokojeno 73 % respondentů a 20 % spíše 

spokojeno. V otázce na vstřícnost se vyjádřilo 79 % respondentů, ţe knihovnice jsou určitě 

vstřícné, 16 % označilo knihovnice jako spíše vstřícné, důleţité je zmínit, ţe k této otázce 

bylo celkem 13 % komentářů, veskrze šlo o pozitivní a podporující vzkazy, ale našla se zde i 

kritika. Následující komentáře vyzněly kriticky, ale knihovna opravdu s těmito problémy v 

personální sféře bojuje, takţe je nelze brát na lehkou váhu. Komentáře zněly: knihovnice mi 

nepomohla, jen mě odkázala na regál, nejednotnost v dodrţování pravidel, malá 

informovanost pracovnic ve studovně, kritika konkrétní osoby (opakovaná), zmatení 

pracovnic při sloţitějším poţadavku, liší se přístup jednotlivých pracovnic.  

Odborná úroveň knihovnic hodnocená ve vztahu, zda respondentovi dokázaly 

odpovědět na jeho dotazy byla následující. Určitě ano odpovědělo 53 % respondentů, spíše 

ano odpovědělo 32 % respondentů a komentář přidalo 7 % respondentů. V komentářích         

se opakovaly odpovědi typu: knihovnicím chybí erudovanost v určitých konkrétních oborech 

(ekonomika, historie). Zde by měla přijít na řadu profesionalita knihovnic a jejich pozice 

informačního pracovníka. Zmiňovány byly také potíţe s výpočetní technikou, coţ by se dalo 

vztáhnout k průměrnému věku v knihovně, který je 48 let. 

S fondem knihovny bylo 28 % velmi spokojeno, 47 % spíše spokojeno a 17 % 

hodnotilo odpovědí průměr. S webovými stránkami bylo 28 % velmi spokojeno a 40 % spíše 

spokojeno, průměrné hodnocení zvolilo 14 %.  Se sociálním zázemím knihovny bylo 24 % 

respondentů velmi spokojeno, 32 % spíše nespokojeno a 23 % hodnotilo zázemí jako 

průměrné. 

S otevírací dobou knihovny jsou respondenti spokojeni a ani nemají zájem, aby 

knihovna byla otevřená od dřívějších ranních hodin či večerních hodin. Další otázka se vázala 

k tématu nevyuţívání webových stránek knihovny. Respondenti odpovídali, ţe chtějí do 

knihovny přijít a uţít si osobní kontakt v milém prostředí. Dále odpovídali, ţe nemají potřebu 

si stránky knihovny nějak dlouze pročítat, jen vyhledávají ve webovém katalogu.  

Kulturní a vzdělávací akce navštívilo v roce 2012 14 % respondentů. Svoji 

nepřítomnost na kulturních akcích zdůvodňovali respondenti časovým deficitem, zde šlo        

o drtivou většinu odpovědí. Dalším problémem bylo, ţe neţijí v Táboře a doprava by byla 

komplikovaná a jako minimální byl zmíněn nezájem o akce knihovny.  

V knihovnou navrhovaných konkrétních změnách v dotazníku 38 % hlasovalo pro 

lepší parkování u knihovny, 33 % hlasovalo pro zavedení rodinné legitimace, 32 % mělo 
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zájem o automat na teplé nápoje, 29 % by chtělo v knihovně místo pro klidnější posezení,    

25 % více titulů v angličtině a 20 % pohodlnější zázemí a sezení.  

Závěrečné moţnosti libovolného komentáře vyuţilo 40 % respondentů, coţ je skvělé, 

protoţe lidé mají knihovně co říct a navíc jí to chtějí říct. Níţe budou uvedena přání, ta která 

se podařilo knihovně splnit a nebo je má v plánu realizovat, jsou doplněna komentářem.  

Jeden velký souhrn nápadů a přání by se dal shrnout pod téma rekonstrukce knihovny, 

návštěvníci by si v první řadě přáli bezbariérový přístup do všech pater knihovny, výtah a 

přístupné wc u kaţdého oddělení. Bezbariérovost knihovny je velký problém, zřizovatel - 

město Tábor má v realizačním plánu rekonstrukci knihovny v letech 2015-2020, ale reálné 

vyhlídky jsou velice nejisté, protoţe rada města se volí jednou za čtyři roky a tak je moţné, ţe 

radě, která rekonstrukci do plánu zařadila, jednoduše vyprší čas. Ke změnám, které by se daly 

podniknout a souvisí s prostorem v knihovně patří přestavba regálů s knihami výš od země, 

případné přistavení ţidličky, aby si čtenáři mohli pohodlně vybrat. 

Dále by návštěvníci ocenili kavárnu, útulnější a barevnější prostředí s gauči                 

a prostorem na klidné studium i místo, kde by se mohli bez problému bavit hlasitěji. Mezi 

další přání patřil přebalovací pult. Přání, která se povedlo zrealizovat, jsou orientační plán 

budovy ve vstupní místnosti a nové stojany na kola před budovou. S čím neustále knihovna 

bojuje, je těţké ovzduší v místnosti, které se říká A-klub, přes který vede jediná cesta do 

hlavní půjčovny pro dospělé. V A-klubu jsou umístěny ţidle, stolečky a šest míst internetu 

pro veřejnost. Místnost je poměrně malá a moţnost větrání je omezena na jedno malé okno,         

v místnosti se také často zdrţují bezdomovci.  

Dalším poţadavkem, který se knihovně zatím nepodařilo splnit je volný přístup           

k starším číslům časopisů. Ta se zatím ukládají do skladu časopisů a čtenáři si je musí vţdy 

vyţádat u obsluhy. Velký počet respondentů se vyjadřoval i k problematice parkování před 

knihovnou. Situace je tristní, před knihovnou je přibliţně patnáct parkovacích míst, ale ta jsou 

vyhrazena pro tzv. "rezidenty", tedy obyvatele, kteří v příslušné části města bydlí a mají pro 

svoji oblast zakoupenou parkovací kartu. Knihovna vlastní jednu přenosnou kartu, kterou 

vyuţívá pro interní účely a není moţné ji nějakým způsobem poskytnout čtenářům. Přenosná 

parkovací karta, kterou knihovna disponuje, stojí dvanáct tisíc za rok. Město prozatím 

knihovně nevyhovělo v poţadavcích po alespoň dvou vyhrazených parkovacích místech (na 

parkovací hodiny s maximální moţností stání půl hodiny). Čtenáři tak často riskují a zastavují 
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na místě, kde mají stání zakázáno, nemálo z nich končí s pokutou. Této situaci je třeba se 

intenzivně věnovat.  

Poţadavky týkající se fondu se konkrétně vztahovaly k rozšíření fondu map, doplnění 

a rozšíření fondu původních děl v cizích jazycích, rozšíření fondu týkající se ekonomie. Mezi 

dalšími komentáři, které knihovna ještě nesplnila, je vyţadovaná donáška objednaných knih 

domů, tento poţadavek měli hlavně senioři a nebránili se poplatku za tuto nadstandardní 

sluţbu. Podobně zazněla ţádost o dovozu objednaných knih z automatizovaných poboček na 

hlavní budovu. 

Dále byly zmíněny nápady týkající se řazení fondu tematicky, coţ je v dospělém 

oddělení realizováno jen u detektivek, v dětském jsou zase na jednom místě pohádkové 

příběhy a v hudebním oddělení čtenář najde zvlášť sci-fi a komiksy. Někteří čtenáři by uvítali 

moţnost zapůjčení prezenčního svazku domů za vratnou zálohu. Několik připomínek se 

týkalo i doporučení pořízení samoobsluţné kopírky do prostor knihovny.  

Přání a komentáře, které se knihovně podařilo od roku 2012 uskutečnit, jsou 

následující. Knihovna zřídila k hlavní budově bibliobox, čtenáři si mohou objednat knihu       

z volného výběru a během dvou dnů od potvrzení si ji vyzvednout, čtenáři si mohou vypůjčit 

aţ tři e-knihy na svoje tablety nebo chytré telefony. Celá budova knihovna je nově otevřena     

i v sobotu dopoledne. Po zavedení nového katalogu Carmen, byl nadále zpřístupněn i starý 

katalog Clavius, ve kterém se čtenářům lépe hledá. Na hřbet knihy knihovna začala uvádět 

dvě první písmena z příjmení autora a hledání se tak stalo přehlednějším, hlavně v naučné 

literatuře. S novým knihovním řádem byl zrušen poplatek deseti korun za rezervaci, nyní jsou 

zdarma. Byla zavedena Skupinová legitimace, tedy legitimace s kmenovým kontem, kterou 

mohou vyuţívat i ostatní členové rodiny, přátelé či studenti. Čtenáři mohou přes internetový 

katalog knihovně navrhnout nákup konkrétního titulu, který ve svém fondu knihovna ještě 

nemá. Dvakrát do roka knihovna pořádá kurzy práce na PC pro širokou veřejnost orientovaný 

hlavně na seniory, kteří této moţnosti hojně vyuţívají. V průběhu celého roku najdou čtenáři 

na výstavkách knihy vztahující se k určitým tématům doporučené knihovníky k přečtení, ve 

výše zmiňovaném A-klubu se několikrát do roka pořádá kniţní burza. Čtenáři v dotazníku 

zmiňovali i to, ţe by knihovna měla zapracovat na marketingu a PR, to se aktuálně děje. Nově 

bude v knihovně vytvořena pozice knihovního pedagoga, který bude mít na starost spolupráci 

se středními školami a program pro krizovou skupinu adolescentů mezi patnácti a devatenácti 

lety, v tomto věku přestávají lidé knihovnu navštěvovat. Dále byla sjednocena otevírací doba 

všech odděleních kromě dětského, které má ob den dopoledne zavřeno. Tento čas vyuţívají 
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knihovnice k pořádání programů pro školy prvního stupně, coţ by při plném provozu oddělení 

nebylo moţné. Registrovaným čtenářům, kteří k tomuto poskytli svolení, chodí jednou 

měsíčně informační e-mailový newsletter s novinkami a kulturním programem knihovny vţdy 

na nadcházející měsíc.  

Knihovna není k přání a komentářům svých návštěvníků lhostejná, V současné době 

(listopad 2015) běţí nový dotazník čtenářské spokojenosti. Ten se věnuje tématům změn 

vnitřního uspořádání knihovny bez nutnosti rekonstrukce, zútulnění veřejných prostor, 

spokojenosti se sluţbami a fondem.  
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2.4. Analýza nepřímé konkurence 

 

"Přímá i nepřímá konkurence je nejbliţším marketingovým okolím firmy i instituce." 

[Johnová, 2008] 

Analýza konkurence je důleţitá pro stanovení marketingového plánu a strategii 

knihovny. Konkurenci můţeme dělit do čtyř skupin na přímou, nepřímou, stávající a budoucí. 

Přímá konkurence je firma, která nabízí produkty vzájemně si podobné a zákazníci je vnímají 

jako alternativy. Nepřímá konkurence je ta, kdy firma nabízí odlišné produkty, ty ale naplňují 

stejnou nebo podobnou potřebu zákazníka.  

Substituční produkty jsou takové, které mohou být z jiného odvětví a mohou naše dané 

produkty nahradit. Pro jistou skupinu odběratelů mají stejnou funkci. Stávají se tak pro nás 

konkurenčními a jejich cena je faktor, který musíme zvaţovat. 

 Mezi další metody analýzy konkurence patří v našem odvětví jiţ pár let často 

skloňovaný benchmarking knihoven. Pro knihovny to znamená porovnávání produktů, 

procesů a metod, které pouţívají za účelem definovat cíle ve zlepšení vlastních aktivit.  

"Pomocí tohoto nástroje (benchmarkingu knihoven pozn. aut.) lze hodnotit kvalitu 

knihovny  a jejích sluţeb ve srovnání s ostatními institucemi. (...) Jednotlivé knihovny se 

vzájemně porovnávají ve třech základních oblastech: podmínky pro činnost knihovny, 

hodnocení internetových sluţeb a financování-výdaje-efektivita. (...) Zkušenosti knihoven 

zapojených do projektu byly zjišťovány prostřednictvím ankety realizované v průběhu ledna 

2011." [Šidlichovská, 2011] 

Největší přínosy projektu hodnotí zúčastněné knihovny tak, ţe mohou své výkony 

změřit s ostatními knihovnami, výsledky mohou vyuţít pro zkvalitnění sluţeb a rozvoj 

činnosti. Výsledky benchmarkingu daly knihovnám do rukou argumenty k diskuzi o sniţování 

finančního rozpočtu se zřizovatelem. Na neposledním místě stojí i zpětná vazba, kterou tak 

knihovny dostaly a odhalily své nedostatky a rezervy, ale vzájemně s tím se jim také dostalo i 

určitého ocenění za dlouhodobou práci.   

Analýza konkurence by měla říci, v čem si objekty konkurují, jakými sluţbami si 

konkurují, jaká je reklamní strategie konkurence a jestli zde je třeba prostor pro kooperaci 
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subjektů. U nepřímé konkurence městské knihovny půjde o trávení volného času zákazníků    

a poté porovnání ceny, kvality sluţeb a pohodlí zákazníků.  

Nepřímá konkurence pro knihovnu znamená místo nebo instituci, kde se dá trávit 

volný čas. Mezi hlavní nepřímou konkurenci bych zařadila ZOO Větrovy, Kino Svět, Galerii 

U Radnice, Vodárenskou věţ, Galerie 140, Muzeum Lega, Muzeum Čokolády, Táborské 

středověké podzemí, Strašidelné podzemí, Divadlo Oskara Nedbala, Muzeum hudby Tábor. 

Mezi nepřímou konkurenci záměrně nejsou vybrány, historické památky a pamětihodnosti. 

Naopak jsou vybrána místa, kde jsou silné vizuální podněty a kulturní prostředí.  

ZOO Větrovy je nejţhavější novinkou na táborské scéně. ZOO byla totiţ znovu 

otevřena v roce 2015, přesněji v červnu. Její nový ředitel Evţen Korec přiznává kladný vztah 

ke zvířatům a tvrdí, ţe ZOO je jeho splněný sen. Vstupné pro dospělého je 110 Kč, pro děti 

do 15ti let 60 Kč. V objektu se aktuálně nachází přes dvě stě druhů zvířat. ZOO je velice 

aktivní v komunikaci na sociálních sítích, vyhlašuje nejrůznější soutěţe a nabízí adopci zvířat 

za finanční příspěvek. ZOO velice aktivně komunikuje na Facebooku, pořádá soutěţe             

a pracuje aktivně s fanoušky stránky. Také webové stránky jsou přehledné a dobře udělané. 

Pro Městskou knihovnu Tábor je zoo silnou nepřímou konkurencí.  

Kino Svět bylo postaveno ve třicátých letech dvacátého století, má tedy silnou            

a dlouhodobou tradici, objekt je po rekonstrukci interiéru a nepůsobí zastarale. Kino zaţívá od 

roku 2011 pokles návštěvnosti kvůli digitalizovanému obsahu, ceně DVD a pirátským 

kopiím. Vstupenky na jedno představení se pohybují v rozmezí 70 - 130 Kč a 160 Kč za film 

promítaný ve 3D. Kino má funkční a moderní webové stránky, na sociálních sítích ale profil 

zaloţený nemá, je to škoda, protoţe na Facebooku existuje stránka Kino Svět Tábor jako 

místo, kde se návštěvníci hojně označují, postují fotografie a komentují. 

Spolupráce mezi knihovnou a kinem byla navázána, kaţdý měsíc vyjde na homepage 

knihovny článek, který probírá filmy, které se budou v kině promítat a doporučuje k nim 

tematickou literaturu, kterou si naši návštěvníci mohou zapůjčit. Kino Svět má na svých 

oficiálních stránkách přímo na stránce hlavní banner, přes který se jde dostat na stránky 

Městské knihovny. Navíc od roku 2015 začala Městská knihovny půjčovat DVD. Díky 

smlouvě se společností MagicBox s.r.o. tak nabízí svým návštěvníkům novinky i tradiční 

zahraniční i české filmy a seriály.  

Galerie U Radnice se nachází na starém městě v historické části Tábora. Galerie se 

účastní akci jako je Muzejní noc, vystavuje díla táborských umělců jako je Teodor Buzu, ze 
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slavnějších jmen pak vystavovala díla Jana Saudka. Výstavy jsou vţdy doprovázené vernisáţí 

za přítomnosti autora. Vodárenská věž je vestavěná do městské hradby v severovýchodní 

části historického jádra Tábora a její vznik souvisí s vybudováním vodní nádrţe Jordán. Ve 

Vodárenské věţi vystavují základní školy, lokální umělci a fotografové. Galerie 140 je 

nejnovější z galerií spravovaných městem, od roku 2013 vystavuje galerie celoročně. 

Tematicky je galerie zaměřena na výstavy před Vánoci a Velikonoci, opět výstavy škol, 

partnerských měst a lokálních umělců. Ze slavnějších jmen zde proběhla v září roku 2015 

výstava Jaromíra 99. Všechny zmíněné galerie mají webové stránky na galerietabor.cz, na 

sociálních sítích ale nenajdeme ani jednu galerii, která by spravovala svůj profil, opět jsou zde 

zmíněny jen jako místa.  Spolupráce knihovny s galeriemi moţná je, uţ nyní uveřejňujeme na 

knihovním facebooku tipy na zajímavé aktuální výstavy. Ze strany galerií by pak mohlo jít o 

poskytnutí prostoru pro informační materiály knihovny.  

Ţádná z výše zmíněných galerií nemá zadanou cenu vstupného. Knihovna by mohla 

tuto nepřímou konkurenci sledovat a případně se nechat inspirovat výběrem umělců. V 

knihovně se nachází i výstavní prostory. První je Galerie Na Schodišti, coţ je prostor na 

zdech kolem schodiště, čtenáři si tak mohou prohlédnout výstavu při stoupání do vyšších 

pater budovy. Druhým místem je Galerie v dospělém oddělení, kde se dá vyuţít drátěných 

konstrukcí lemujících patro.  

Muzeum Lega vzniklo v Táboře v roce 2012 a nachází se v historickém centru města. 

Expozice sestavených stavebnic je v prostorech o výměře 200 m
2
 s hernou, prodejním koutem 

a místností na občerstvení. V letních měsících je muzeum otevřeno od deseti hodin dopoledne 

do šesti hodin odpoledne. Mimo prázdninových měsíců má muzeum otevřeno jen o 

víkendech. Vstupné pro dospělého stojí 100 Kč a pro dítě pod 150 cm 70 Kč, za dítě nad 150 

cm zaplatí návštěvník 80 Kč. Webové stránky nepůsobí moc profesionálním dojmem, na 

Facebooku má ale muzeum stránku, kde přispívá přibliţně jednou za den aţ ob den. Na 

komentáře fanoušků k příspěvkům odpovídá a má kolem šesti tisíců fanoušků. Městská 

knihovna Tábor by se mohla inspirovat u Knihovny města Hradce Králové, která do svého 

fondu nově zařadila i hračky k vypůjčení. "Hračkotéka", jak soubor nazývají, se nachází v 

dětském oddělení knihovny.  

Muzeum Čokolády a marcipánu Tábor je velice oblíbeným a vyhledávaným 

místem turisty i stálými občany města Tábora. Uvnitř muzea se nachází menší přednáškový 

sál s kapacitou cca čtyřicet osob, dále je zde kreativní dílna pro děti. V dílně se platí pouze 

poplatky za suroviny a ne za vstup. V přízemí domu se nachází čokolaterie, kde je moţné 
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posedět u ochutnávky různých druhů čokolád. Nechybí ani prodejní místo a naproti muzeu se 

nachází kavárna Budík. Muzeum kaţdoročně pořádá v Táboře oblíbený festival čokolády         

a také cukrářské kurzy. Vstupné je pro dospělého 130 Kč a pro děti do čtrnácti let 90 Kč. 

Webové stránky instituce jsou jednoduché a přehledné, na Facebooku má muzeum jedenáct 

tisíc fanoušků, přispívá s frekvencí příspěvek ob den, na příspěvek má v průmětu patnáct like, 

dvě aţ tři sdílení a docela dost komentářů, coţ dobře podporuje šíření obsahu stránky.  

Muzeum čokolády a marcipánu je silnou nepřímou konkurencí. Pro děti bude vţdy 

přitaţlivější představa čokolády, neţ představa knih. Knihovna by se mohla inspirovat            

a uspořádat ve svých prostorách cukrářský kurz pro veřejnost právě ve spolupráci s Muzeem 

čokolády a marcipánu.  

Do táborského středověkého podzemí se vstupuje z Husitského muzea, které má 

celkem pět stálých expozicí věnující se husitům, ţivotu ve středověku a patří sem i vyhlídka    

z věţe hradu Kotnov. Muzeum nabízí programy pro školy, exkurze i přednášky pro veřejnost. 

Populární také jsou kostýmované nebo noční prohlídky hradu. Husitské muzeum se účastní 

celostátní akce Muzejní noc. Vstupné se pohybuje od 60 - 120 Kč za dospělého podle toho, 

jaké expozice chce navštívit, a mezi 40 - 80 Kč za dítě (studenta do dvaceti šesti let a ZTP). 

Muzeum má poměrně nepřehledné webové stránky, na Facebooku registrované je, má 

přibliţně tisíc fanoušků, ale přispívání příspěvků je nerovnoměrné. V některém příspěvku 

muzeum zveřejňuje dva příspěvky za den, v dalším týdnu se pak návštěvníci stránky dočkají 

pouze dvou příspěvků. Příspěvky mají v průměru kolem jednoho aţ tří like a jedno sdílení, 

potenciál komentářů muzeum nevyuţívá naplno, kdyţ uţ nějaký komentář u příspěvku mají, 

vůbec na něj nereagují. Muzeum s knihovnou spolupracuje například při festivalu malých 

nakladatelů Tabook, kdy při posledním ročníku byl v jeho prostorech uspořádán knihovnický 

seminář. 

Strašidelné podzemí Tábor najdeme ve středověkých katakombách pod domem na 

Ţiţkově náměstí, podzemí je otevřeno o víkendech a po domluvě i v jiné dny. Opravdu jde o 

síť podzemních chodeb stylizovanou pomocí různých strašidelných prvků, zvukových            

a světelných efektů a pohyblivých loutek. Vstupné pro dospělého je 60 Kč, děti zaplatí za 

vstup 40 Kč. Cena vstupného se ale na facebookovém profilu a na webových stránkách liší, 

coţ můţe vést ke zmatení zákazníka. Strašidelné podzemí má amatérsky udělané webové 

stránky, na facebookovém profilu mají tisícovku fanoušků, kteří v hodnocení nešetří chválou. 

Na stránku správce přispívá hlavně v sezóně prázdnin, jinak se frekvence příspěvků pohybuje 

kolem jednoho za měsíc. Pokud se ale fanoušek na něco pod příspěvkem zeptá, je mu ještě ten 
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den odpovězeno. Moţná spolupráce knihovny a Strašidelného podzemí by mohla být soutěţ 

uspořádaná v oddělení pro děti o vstupenky do podzemí.  

Muzeum hudby Tábor je spíše ukázkou srdeční záleţitosti, neţ atrakcí pro masy, 

přesto ho ale vy výčtu chci jmenovat z důvodu jeho zaměření na vinylové desky. Majitel 

muzea Pavel Neufus je sběratelem LP, které nakupuje na světových burzách. Ve sbírce jich 

má kolem milionu, coţ je úctyhodný počet a řadí se tak mezi největší sběratele LP v Evropě. 

Webové stránky muzea jsou velice jednoduché, zajímavý je odkaz na odborný blog                

v angličtině, na který Neufus pravidelně přispívá. Facebookové stránky muzeum má, ale má 

jen sto padesát fanoušků a přispívá velmi nepravidelně s malou odezvou. Knihovna ve svém 

fondu LP ještě stále má, ale jejich půjčování je minimální, moţná by se zde mohla inspirovat 

a najít pro LP zapsané ve fondu i jiné vyuţití. Trochu je vystavit nebo moţná pouţít při 

kulturních akcích. Muzeum hudby nese jasné sdělení, ţe LP nejsou mrtvým nosičem.  

Divadlo Oskara Nedbala nabízí svým návštěvníkům malý a velký sál, divadelní 

kavárnu a malou výstavní místnost. Kapacita jednotlivých sálů je 350 a 650 míst k sezení, 

Tábor nemá stálý divadelní spolek a koncept divadla je tak závislý na dobré dramaturgii         

a moţnosti vyuţití hostujících divadelních spolků. Průměrně je v divadle kolem osmnácti 

představení za měsíc. Na levnější představení či komponované večery stojí lístek kolem 150 

Kč, draţší představení pak návštěvníka vyjdou kolem 280 Kč za vstupenku. Divadlo Oskara 

Nedbala pro své předplatitele nabízí celkem sedm různých skupin předplatného, je tedy          

z čeho vybírat. Divadlo nedávno spustilo nové webové stránky, které se s těmi starými vůbec 

nedají srovnat, nové stránky jsou přehlednější, hezčí a návštěvník se na nich lépe orientuje. 

Také se zde dají udělat rezervace na představení. Na Facebooku divadlo registrované je, ke 

stránce se hlásí sedm set fanoušků, kteří divadlo čtyřicet sedmkrát pozitivně ohodnotili. 

Správce stránek přidává dva aţ tři příspěvky týdně, like dávají dva aţ čtyři fanoušci, 

komentáře jsou vzácné, ale i tak na ně divadlo velmi dobře reaguje. Městská knihovna            

s divadlem kooperuje, zaměstnanci divadla nosí do knihovny plakáty, které jsou v knihovně 

umístěny na nástěnkách a programy o divadelních představeních, které knihovnice nabízí 

čtenářům. Zpětně pak divadlo poskytuje knihovně moţnost výlepu jejích plakátů na konané 

akce, po městě má celkem pět ploch určených pro výlep na frekventovaných místech Tábora.  

Táborská knihovna má tak ve svém okolí konkurence více neţ dost. Město navíc          

v průběhu roku pořádá další různé jednorázové kulturní programy a akce. Pro skupinu dětí do 

třinácti let je tu ZOO, kino, Muzeum lega, Muzeum čokolády a marcipánu a Strašidelné 

podzemí. Pro knihovnu je kritická skupina teenagerů, kdy právě v období puberty děti do 
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knihovny přestávají chodit a hledají si jiné záliby. Bylo by dobré, kdyby knihovna dokázala 

pro tuto skupinu vyvinout zajímavý program, který by je v jejím prostředí udrţel a ukázal jim, 

ţe knihovna není jen označení pro místo, kam si musí chodit pro povinnou školní četbu. Pro 

skupinu dospělých je v Táboře široké kulturní vyţití, ale na všech výše zmíněných místech se 

musí platit poměrně vysoké vstupné. Knihovna nabízí kulturní vyţití pro své registrované 

návštěvníky za sto korun za rok. Vítaní jsou ale i návštěvníci v knihovně neregistrovaní. Je 

jen a jen úkolem knihovny, aby svůj program dokázala dostatečně a kvalitně propagovat              

a nalákala další návštěvníky. 

Nepřímá konkurence pro knihovnu se v Táboře pořád pohybuje na poli kultury. 

Existuje zde dost moţností k navázání nové spolupráce. Mezi kulturními neziskovými i 

ziskovými organizacemi ve městě nevládnou nepřátelské vztahy a tak je moţná vzájemná 

inspirace a kooperace.    
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2.5. Analýza potenciálních partnerů pro kooperaci 

 

V této části bude zmíněn a vysvětlen termín fundraising a následně bude zdůvodněno, 

v čem se tato činnost můţe knihovnám hodit. Následuje seznam institucí, neziskových 

organizací, se kterými městská knihovna jiţ spolupracuje a nebo by spolupracovat mohla       

a jakým směrem by se spolupráce mohla rozvíjet.  

Fundraising 

"Co je to vlastně fundraising? Obecně se definuje jako systematická činnost, 

prostřednictvím které jsou získávány prostředky pro projekty nebo pro provoz organizace. 

Tyto prostředky přitom nemusí být pouze finanční. Můţe to být například také materiál, 

občerstvení, partnerství, kontakty, záštita a podobně." [Konířová, 2014] 

Pro začátek je ve fundraisingu důleţité pojmenovat charakter projektu, jeho zaměření 

a cílovou skupinu. Od toho se bude odvíjet hledání partnerů pro spolupráci a hlavně tvorba 

tzv. fundraisingového argumentu, tedy důvodu, proč by oslovený subjekt na provoz či akci 

měl přispět.  

Prostředky mohou být nalezeny ve čtyřech základních oblastech. První oblastí jsou 

veřejné zdroje, sem patří jakékoliv granty a dotace z fondů EU. Zásadní je zjistit a dodrţet 

všechny podmínky při ţádání o tento způsob podpory. Je třeba dodrţovat termíny a splnit 

všechny důleţité administrativní kroky. Při pochybení v těchto procesech můţe být ţádost     

o grant zamítnuta. Druhou oblastí jsou nadace nestátních neziskových organizací. Oproti 

státnímu jasně danému prostředí se zde podmínky jednotlivých ţádostí o grant mohou 

zásadně lišit. Administrativní stránka těchto ţádostí ale naopak nebývá tolik náročná, jako     

u ţádostí ve veřejném sektoru. Je třeba ale neustále dávat pozor na podmínky a kontrolovat 

termíny. Třetí oblastí je komerční sféra. Bývá povaţována za nejobtíţnější část fundraisingu. 

Pokud chce subjekt uspět s ţádostí o podporu v komerční sféře, je důleţité přímé osobní 

jednání s potencionálním partnerem. Dále je dobré je sledovat a vyuţít nadačních fondů, které 

některé komerční subjekty vytváří. Posledním a čtvrtým sektorem, kde lze získat prostředky 

je individuální dárcovství. V případě knihovny by se mohlo jednat o vyuţití crowdsourcingu. 
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V tomto roce proběhlo průzkumné šetření PR v českých knihovnách, které vedla Petra 

Šicová v rámci své diplomové práce. Jednou z hypotéz, kterou měl výzkum potvrdit nebo 

vyvrátit bylo: "Existuje statisticky významná závislost mezi existencí samostatného PR 

oddělení nebo PR specialisty v knihovně a realizovanými aktivitami v oblasti fundraisingu." 

[Šicová, 2015] 

  Vzorek průzkumu byl tvořen třemi sty profesionálních knihoven, do výzkumného 

vzorku byly zahrnuty velké a významné knihovny, všechny krajské knihovny v České 

republice a městské profesionální knihovny. Městská knihovna Tábor se výzkumu zúčastnila 

také. Průzkum byl realizován formou online dotazníku ve dvou týdnech určených pro sběr 

dat. Konečná návratnost dotazníku byla 51 %. Dvě třetiny knihoven, které na dotazník 

odpověděly, se podle svých slov aktivně fundraisingu věnují. Stále ale podle výzkumu 

fundraising patří mezi tří nejslabší oblasti PR, stojí tak vedle informačních a propagačních 

materiálů a prezentace  a propagace knihoven v masmédiích. Odpovědi všech knihoven v 

dotazníku vyznívaly tak, ţe cítí prostor ke zlepšení, rozšíření a zefektivnění fundraisingových 

aktivit. Knihovny si jednoduše výhody spolupráce uvědomují a chtějí se v této oblasti 

zdokonalit. Na konci výzkumu byla hypotéza týkající se závislosti PR specialisty či oddělení 

a aktivním fundraisingem v knihovnách potvrzena. "Testem byla prokázána statisticky 

významná závislost mezi existencí samostatného PR oddělení nebo PR specialisty v knihovně 

a realizací aktivit v oblasti fundraisingu." [Šicová, 2015] 

Městská knihovna Tábor si je vědoma výhod fundraisingu. Získaných prostředků by se 

dalo vyuţít na podporu kaţdoročních akcí pořádaných knihovnou jako je například Noc 

literatury. Knihovna se snaţí prostředky prostřednictvím fundraisingu sehnat hlavně z grantů 

a dotací, dalším oblastem by se mohl věnovat PR pracovník poté, co mu bude rozšířen 

úvazek.  

 

Níţe následuje jistě neúplný výčet neziskových organizací, příspěvkových organizací   

a soukromých firem, které buď s knihovnou jiţ spolupracují a tato spolupráce se dá rozvíjet   

a nebo jsou vhodným partnerem pro spolupráci.  
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Neziskové organizace 

Knihovna se zaměřuje na spolky a neziskové organizace, kterým můţe poskytnout 

prostor k propagaci ať uţ formou výstavy nebo besedy. V minulosti v knihovně vystavovala 

například skupina The Tap Tap. To, ţe knihovna dává prostor neziskovým projektům 

knihovně, podporuje její dobré jméno a působí pozitivně na návštěvníky knihovny. 

Jedním z partnerů pro bliţší spolupráci je nestátní nezisková organizace FOKUS 

Tábor, která se zaměřuje na odbornou pomoc lidem s váţným duševním onemocněním, jako 

je schizofrenie a další duševní poruchy psychotického rázu. Knihovna s FOKUSem 

spolupracovala při Noci literatury v roce 2015, kdy FOKUS dodával na akci občerstvení. 

Nezisková organizace totiţ zaloţila roku 2014 první sociální firmu v Táboře s názvem 

Futurum F s.r.o., která zaměstnává osoby s duševním onemocněním a i jinak zdravotně či 

sociálně znevýhodněné osoby. Mimo textilní výroby a úklidových a zahradnických prací 

firma Futurum F s.r.o. vyrábí "Smyslůplné bagety". Dále FOKUS Tábor pořádá v Městské 

knihovně Tábor několikrát do roka výstavy prací svých klientů, které se liší tak, jako sami 

jejich autoři a  autorky. Je zvykem, ţe po dobu výstavy neziskové organizace je u výpůjčního 

pultu připravená zapečetěná kasička pro výběr dobrovolných příspěvků na chod organizace. 

Domácí hospic Jordán, o.p.s. je neziskovou organizací, která poskytuje na Táborsku 

paliativní péči. Hlavním cílem hospicu je dát lidem s nevyléčitelným onemocněním                   

v pokročilém a konečném stadiu nemoci moţnost zůstat v kruhu svých nejbliţších. 

Organizace se umírajícím snaţí ulevit od bolesti fyzické i psychické, poskytuje domácí 

hospicovou péči, poradnu, terénní sluţby, ale i kurzy pro pečující a péči o pozůstalé. [Domácí 

hospic Jordán, © 2015] Městská knihovna se snaţí podpořit propagaci hospicu a proto na 

svých facebookových stránkách sdílí pozvánky na akce a události, které se konají na podporu 

organizace. Na knihovní nástěnky jsou umisťovány pozvánky na setkávání pečujících. 

Podpora obou organizací na sociálních sítích je vzájemná. Hospic také v knihovně uspořádal 

v roce 2014 několik přednášek pro veřejnost týkající se paliativní péče s informacemi pro 

pečující. 

"Diakonice ČCE středisko Rolnička Soběslav je typem neziskové organizace, která 

nabízí zejména sociální sluţby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 

postiţením. Rolnička podporuje integraci lidí s postiţením do většinové společnosti." 

[Diakonie Českobratrské církve evangelické ©2015] Rolnička v Soběslavi provozuje centrum 

denních sluţeb, speciální školu, chráněnou dílnu, čajovnu a kavárnu, sociálně terapeutickou 
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dílnu a chráněné bydlení. Právě výrobky ze sociálně terapeutické dílny jsou prodávány v 

několika měsících v roce v knihovně v dospělém oddělení. Podobně jako u FOKUSu, i 

Rolnička má k výstavě a prodeji výrobků připravenou zapečetěnou kasičku, do které je moţno 

na provoz organizace přispívat libovolnými částkami.  

Podpora neziskových organizací celkově přispívá k udrţení dobrého jména knihovny  

a přináší a obohacuje prostředí knihovny o sociálně-lidský rozměr. 

"Posláním APLA JČ, je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny 

poskytováním odborných sluţeb a předáváním speciálních metod práce." [Apla Jiţní Čechy 

©2015] Organizace poskytuje poradenství týkající se péče o děti s autismem, pedagogickou 

péči, při které rodiče mohou nechat dítě vyšetřit a nechat pro něj sestavit individuální 

vzdělávací plán. Mezi další sluţby APLA JČ patří terapie problémového chování, 

individuální terapie, základní sociální poradenství, vzdělávání a i pořádání letních táborů. 

Spolupráce Městské knihovny a APLA JČ byla navázána při druhém ročníku Noci literatury, 

kdy jedno ze čtení probíhalo právě v prostorech organizace. Městská knihovna ráda lidem 

prostřednictvím tohoto záţitku zprostředkovala informace o chodu a smyslu této organizace. 

Další spolupráce by byla moţná podobně jako s Hospicem, v pořádání přednášek v knihovně, 

případně by APLA JČ opět mohla poskytnout některé prostory k akcím knihovny a představit 

se tak lidem, kteří by si jí jinak nevšimli.  

Cheiron T o.p.s. je komunitní centrum pro děti a mládeţ v Táboře s devatenáctiletou 

tradicí. Komunitní centrum pracuje s dětmi a mládeţí, která se nachází v těţké ţivotní situaci 

nebo v nepříznivé sociální situaci. Konkrétně Cheiron T provozuje komunitní centrum pro 

děti a mládeţ, má terénní program, pracuje s předškolními dětmi, věnuje se komunitní práci s 

rodinami a romskou menšinou, pracuje s veřejností a třídními kolektivy. Knihovna je 

spolupráci s Cheironem T otevřená, jiţ několikrát se knihovnice účastnily Dní slovenské 

kultury s mobilní knihovnou, které centrum pořádá. Dále knihovna s centrem v momentální 

době komunikuje, ohledně sbírky pro uprchlíky, výstavy fotografií v knihovně týkající se 

tématu a panelové diskuze na téma uprchlictví a migrace. Knihovna si klade za cíl zaujmout k 

uprchlické krizi postoj informační, má snahu nabídnout široké veřejnosti objektivní 

informace. Cheiron T knihovně v přípravě panelové diskuze pomáhá a komunikuje s ní 

moţné účastníky a celou organizaci akce. Cheiron T k tomuto tématu vztáhl i svoji 

kaţdoroční akci Týdny proti rasismu a xenofobii.  Spolupráce s Cheironem T plní 

informačně-vzdělávací cíl knihovny jako instituce.  
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Okrajově Městská knihovna spolupracuje s Ochranou fauny ČR, jejímţ hlavním cílem 

je ochrana volně ţijících ţivočichů, ochrana jejich biotopů a ekologická výchova veřejnosti. 

Knihovna poskytuje organizaci místo pro výstavy a podporuje tak její propagaci.  

 

Příspěvkové organizace, se kterými by bylo možné spolupráci navázat 

 

Mimo škol a knihovny je další příspěvkovou organizací v Táboře společnost TZMT 

s.r.o., se kterou knihovně nabízí moţnost spolupráce. Pod TZMT (Tělovýchovná zařízení 

města Tábora ) spadá kino, bazén, sportovně-odpočinková zóna Komora, zimní stadion          

a další sportoviště. Spolupráce se nabízí v moţnosti barterů, výměnou za propagaci                 

a umisťování informačních letáků v knihovně můţeme poţádat o volné lístky na promítané 

filmy do kina, vstupenky do bazénu nebo do odpočinkové zóny Komora, kde se nachází 

například sauna. Tyto bonusy ve formě vstupů by se pak mohly čtenářům rozdávat v rámci 

jakéhosi "věrnostního programu" a nebo by o ně mohli soutěţit na internetu i mimo něj. 

Spolupráce s TZMT s.r.o., jiţ byla nějaký čas rozjednaná, ale momentálně se ve společnosti 

vyměnil jednatel a to celý proces zastavilo.   

Kooperace s další příspěvkovou organizací můţe městu jako subjektu také ukázat, ţe 

spolu táborské organizace dokáţí spolupracovat, komunikovat a podporovat se navzájem. 

Spolupráci si obě organizace mohou zvýšit dosah propagace a získat přístup k lidem, kteří by 

jedno či druhé místo třeba nikdy nenavštívili.  

Jako další partner pro spolupráci se nabízí Divadlo Oskara Nedbala. S divadlem 

knihovna jiţ úzce spolupracuje, ale jde spíše o spolupráci jednostrannou, kdy u nás divadlo 

kaţdý měsíc nechává svoje propagační materiály a programy. Na oplátku nechává knihovně 

vylepovat plakáty na akce na své výlepní plochy. Knihovna tolik akcí, ke kterým by dělala 

plakáty vhodné na výlep ale nemá. Také by bylo vhodné začít komunikací o barterové 

spolupráci ve formě volných vstupenek na divadelní představení, o které by se opět mohlo 

soutěţit a nebo je věnovat "věrným čtenářům".     

Druhou příspěvkovou organizací, se kterou by Městská knihovna Tábor měla zváţit 

navázání spolupráce, je městské středisko kultury a sportu MěXus Sezimova Ústí, městyse, 

který s Táborem těsně sousedí. Pod toto středisko kultury a sportu spadá kino Spektrum, letní 

kino, Kozí Hrádek a obě knihovny města Sezimovo Ústí.  Spolupráce by byla moţná opět 
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prostřednictvím barterů, jako třeba volné vstupy na filmová představení a také rozšířením 

informačních materiálů do dalších oblastí kolem Tábora.  

 

Soukromníci - buď s nimi nějaká spolupráce navázána je a nebo by mohla být: 

Níţe následuje souhrn soukromých podnikatelů, se kterými knihovna buď spolupráci 

navázala a nebo by byli vhodným partnerem pro spolupráci.  

Hlavní partneři jsou knihkupectví, ať uţ se jedná o soukromníky a nebo pobočky 

velkých firem. Z táborských knihkupectví je třeba zmínit Centrum Regenerace, které se 

orientuje na duchovní rozvoj a vývoj člověka v jakémkoliv věku. Knihovna má s Centrem 

Regenerace vyjednaný rabat na nákup knih přibliţně deseti procent, ale dlouhodobá 

plánovitější spolupráce navázána zatím není. Je to škoda, protoţe by knihovna mohla centru 

poskytnout své prostory pro programy a přednášky.  

Dále je v Táboře provozováno knihkupectví Baobab, které sídlí jednou pobočkou        

v Krymské ulici v Praze a v Táboře provozuje dílnu spojenou s knihkupectvím. Zde uţ byla 

snaha o spolupráci, ale bohuţel se jednání zatím v postatě nedostalo nikam. V knihkupectví je 

vyjednán rabat patnáct procent při nákupu knih, ale zatím nějaká delší propracovaná 

spolupráce není moţná. V dílně letošní léto probíhaly čtenářské kluby, které Městská 

knihovna Tábor pravidelně pořádá, od této spolupráce se ale upouští. Knihkupectví má velké 

problémy s komunikací prakticky s kýmkoliv. 

Další knihkupectví, se kterým městská knihovna spolupracuje, je knihkupectví Orion, 

které má v Táboře dvě pobočky. Knihovna má vyjednaný rabat patnáct procent na nákup 

knih, ale není součástí knihovní akviziční politiky toto knihkupectví při nákupu 

upřednostňovat, v tomto výčtu je zmíněno hlavně proto, protoţe sám majitel uţ několikrát 

knihovně nabízel navýšení rabatů, ale nabídka nikdy nenabyla oficiální podoby. S tímto 

knihkupectvím podobně jako s pobočkou společnosti Kanzelzsberger je moţné spolupráci 

rozvíjet spíše v obchodní sféře ţádostmi a jednáním o navýšení rabatu spíše neţ barterovou 

spoluprácí.  

Antikvariát a galerie Bastion spolupracuje s Městskou knihovnou Tábor hlavně po 

stránce obchodní, s majitelem máme domluvený desetiprocentní rabat na nákup knih              

a spolupráce běţí bezproblémově. Je moţné jednat o navýšení rabatu, případně o rozšíření 

sluţeb. Často je na veřejných internetových prodejních fórech vystavena kniha, kterou by 
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knihovna potřebovala do fondu, jedná se hlavně o starší tituly bez dotisků. Knihovna ale 

nemůţe tituly zakoupit, protoţe do účetnictví potřebuje doklad o koupi, který ji dané osoby 

vystavit nemohou. Antikvář by mohl slouţit knihovně jako prostředník při tomto obchodu. 

Pokud akvizitér najde knihu, kterou by potřeboval koupit, dal by na ni odkaz antikváři, který 

by knihu koupil a knihovně následně prodal. Antikvariát vydělá na prodeji a knihovna bude 

mít knihu, ke které by se jinak nedostala. 

Nejnovějším spolupracujícím subjektem je kavárna a prodejna kávy Kávová 

zastávka, s tou knihovna navázala spolupráci při minulém ročníku Noci literatury. Provozní a 

majitelka v jedné osobě poskytla prostory pro jednu čtecí zastávku v rámci nejdůleţitější 

kulturní akce, kterou knihovna kaţdoročně pořádá. Protoţe kavárna funguje teprve od roku 

2015, i pro ni byla tato akce úspěšná, co se propagace týče. Knihovna bude Kávovou zastávku 

kvůli Noci literatury opět kontaktovat a také bude komunikovat další moţnosti spolupráce. 

Kávová zastávka by byla vhodným místem pro autorská čtení. Oproti kavárně působí táborská 

knihovna sterilním a odosobněným dojmem. 

 Knihovna navázala spolupráci s dostatečným mnoţstvím pro ni důleţitých organizací  

a subjektů v Táboře a okolí, nyní je jejím úkolem zváţit moţnost dalších partnerů a stávající 

spolupráce rozvíjet a podporovat. Toto by mělo být další částí náplně práce PR pracovníka, 

který by se měl aktivně věnovat komunikaci se stávajícími partnery, následně také neustále 

vyhledávat nové moţnosti pro další spolupráci a moţnosti fundraisingu.   
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 2.6. Návrh marketingové strategie 

 

Marketing či marketingový plán neurčuje strategické cíle, misi a vizi organizace, to si 

musí kaţdá organizace určit sama. Marketingový plán můţe organizaci pomoci k dosaţení 

jejích cílů. Marketingový plán je kombinací všech strategií pomáhající organizaci dosáhnout 

cílů, které povaţuje za vhodné. Při momentální situaci je, kromě dalších, pro Městskou 

knihovnu Tábor vhodná komunikační strategie.  

"Komunikační strategie přispívají k dobré informovanosti zákazníka a k úspěšnému 

prodeji zboţí. Bez komunikace se nemůţe informace o existenci naší firmy, či našeho 

výrobku či sluţeb dostat k zákazníkům či dalším firmám. V marketingové komunikaci je 

důleţité si vţdy jasně stanovit komunikační cíl, kterého chceme dosáhnout, a pak většinou 

není těţké zvolit odpovídající metodiku ověření jeho dosaţení." [Blaţková, 2007] 

Při podnikovém strategickém plánování si firma musí uvědomit, proč existuje             

a definovat svoje vize a poslání. Dále si musí ujasnit, čeho chce dosáhnout a jak. Pomůţe si 

tím definováním podnikových cílů a strategií. V rámci komunikační strategie si firma 

ujasňuje své vztahy vůči zaměstnancům, zákazníkům, veřejnosti a obchodním partnerům.  

 

Hodnoty Městské knihovny Tábor jsou následující: 

 Poskytujeme zaměstnancům ty nejlepší moţné pracovní podmínky s další moţností 

vzdělávání a osobního růstu. 

 Váţíme si našich návštěvníků, chováme se k nim vstřícně a s úctou bez rozdílu. 

 Sledujeme nejnovější trendy v oborech knihovnictví, informatiky a kultury a 

implementujeme je do chodu knihovny. 

 Doplňujeme kulturní dění v Táboře originálními akcemi pro veřejnost. 

 Přispíváme ke smysluplnému trávení volného času všech věkových skupin obyvatel 

Tábora. 

 Klíčová je pro nás kvalitní sluţba s přidanou hodnotou směrem ke čtenáři.  
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Vize Městské knihovny Tábor: 

Vize Městské knihovny Tábor je být optimální kulturně-vzdělávací informační 

institucí drţící krok s nejnovějšími trendy ve svém oboru. Knihovna chce být otevřeným a 

příjemným místem s kvalitní nabídkou fondu a programu pro kaţdého, kdo ji navštíví. V 

pracovním kolektivu mají být zaměstnaní sebevědomí, erudovaní a kompetentní 

profesionálové, kteří poskytnou tu nejlepší moţnou sluţbu. Alespoň 40 % obyvatel města 

Tábora aktivně dochází do knihovny.  

 

Mise Městské knihovny Tábor jsou následující: 

 Přispívat k vyšší vzdělanosti a informovanosti obyvatel města Tábora. 

 Poskytovat volný přístup k informacím naprosto všem bez omezení a v různých 

formách. 

 Být zde pro obohacení návštěvníků po nemateriální stránce, nabízet především 

kulturní a myšlenkové vyţití pro kohokoliv. 

 Nabízet kvalitně a odborně vybraný fond knih a další dokumentů. 

 

Návrh komunikační strategie: 

Knihovna zvýší povědomí o sobě a své činnosti i mezi neregistrované občany. Mezi čtenáři je 

informovanost dobrá, to vyplývá ze sociologického šetření z listopadu 2015. 

 

Cíle: Dosáhnout vyšší informovanost o existenci knihovny. Přesvědčit osoby k vyuţití sluţeb 

knihovny, oddělit rodiče od dětských legitimací a přesvědčit je, aby si zaloţili legitimaci 

vlastní. Navýšit počet čtenářů o 20 % v průběhu 2 let.  

 

Cílové skupiny: Blízcí našich registrovaných čtenářů, kteří knihovnu ještě nenavštěvují. 

 

Prostředky: 

 

 Knihovnice ve sluţbách budou nabízet moţnost samostatné registrace pro dospělého 

čtenáře - rodiče - soustředěno na dětské oddělení.  

 Letáčková kampaň vytvořená profesionální grafičkou s texty jako: " 5 důvodů, proč je 

dobré chodit do knihovny." 
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 Reklama na Městskou knihovnu Tábor na LED světelné obrazovce na Křiţíkově 

náměstí v Táboře.  

 Měsíční plakát knihovny s akcemi a základními informacemi o knihovně. 

 Podpora prodeje akcí: "Přiveď známého do knihovny a roční registraci máte oba 

zdarma." 

 

Sdělení: "Do knihovny chodí vaši blízcí, tak proč ne vy? V 21. století knihovna nabízí kromě 

knih i e-knihy, DVD, hudbu a moţnost sebevzdělávání." 

 

Načasování: 

 1 za měsíc při pravidelných autorských čteních přímým oslovováním potencionálních 

zákazníků 

 1 za měsíc při Čtenářském klubu přímým oslovováním potencionálních zákazníků 

 1 za měsíc prostřednictvím měsíčního letáku s akcemi Městské knihovny Tábor, který 

bude vylepen na plochách města Tábor 

 Po celý rok poběţí letáčková kampaň s originálními texty 

 1 za rok v Březnu při akci Březen měsíc čtenářů. V rámci akce bude registrace dvou 

čtenářů stát za cenu jednoho. 

 1 za rok v červnu při Noci literatury. Pokud donesou návštěvníci po akci k 

výpůjčnímu pultu vyplněné mapky, bude jim prominut na příští rok registrační 

poplatek a pokud se bude jednat o neregistrované čtenáře, budou zdarma 

zaregistrováni. 

 V letních měsících červen aţ srpen bude probíhat propagace Městské knihovny Tábor 

prostřednictvím mobilní knihovny na plaveckém stadionu v Táboře. 

 1 za rok v listopadu v rámci akce Den pro dětskou knihu. Rodiče, kteří přivedou své 

dítě na program pro děti pořádaný městskou knihovnou a nebudou registrovanými 

čtenáři, se budou moci zdarma zaregistrovat. 

 1 za rok v průběhu prosince proběhne podpora prodeje prostřednictvím dárkových 

poukazů na členství, které mohou registrovaní čtenáři zakoupit jako vánoční dárek pro 

své blízké.  
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Zpětná vazba: Navrhovaná komunikační strategie poběţí jeden rok, následovat bude 

závěrečné dotazníkové šetření. Kontrola růstu registrovaných čtenářů bude probíhat čtvrtletně.   

 

Rozpočet: Podklady pro přípravu rozpočtu budou předány ekonomickému oddělení, kterým 

knihovna disponuje. 

 

Zodpovědnost: Celková za správné provedení komunikační strategie - Libuše Turecká. Dílčí 

propagace na jednotlivých akcích - garanti akcí - budou pověřeni a instruováni L. Tureckou. 
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3. Výstupy ze získaných informací a souhrn zjištění 

 

Městská knihovna Tábor je instituce s dlouholetou tradicí, která je jako jiné 

příspěvkové organizace závislá na svém zřizovateli. 

 Hlavní silné stránky knihovny jsou stabilní postavení knihovny ve městě, osobnost 

paní ředitelky Evy Měřínské a soustředění se na PR. Slabými stránkami knihovny je slabé 

zaujetí zaměstnanců, nejednotné sdělení knihovny, kapacita a organizace budovy. Mezi 

příleţitosti patří moţnosti externí komunikace a největší hrozbou je sníţení rozpočtu 

zřizovatelem. V rámci této hrozby si knihovna spočítala ROI s výborným výsledkem.  Dále je 

třeba se soustředit na vzdělávání zaměstnanců a jejich motivaci. Rekonstrukce budovy je 

zahrnuta ve strategickém plánu rozvoje města Tábor mezi lety 2014-2020. 

Knihovna poskytuje svým návštěvníkům celkem 13 doplňkových sluţeb. Zásadní 

změnou je zavedení nového knihovního řádu od března 2014, díky kterému dochází k 

vyššímu pohybu fondu a čtenáři jej hodnotí pozitivně. 

Městská knihovna má přes sedm tisíc registrovaných čtenářů, coţ tvoří pěkných 20 % 

z celkového počtu obyvatel města. Poslední sociologický průzkum čtenářské spokojenosti 

proběhl v roce 2012, aktuálně si knihovna nechala vytvořit nový, jehoţ výsledky budou 

známy na konci roku 2015.  

Nepřímou konkurenci pro knihovnu tvoří celkem 11 subjektů, u kaţdého z nich je 

uvedena moţnost kooperace a jejich cenová nákladnost na rozdíl od nákladů na návštěvu 

knihovny. 

V kapitole věnující se potencionálním partnerům je zmíněna moţnost fundraisingu, 

dále jsou vyjmenované neziskové organizace, se kterými knihovna spolupracuje a moţnosti 

spolupráce s organizacemi příspěvkovými.  

V závěru je pro knihovnu navrţena komunikační marketingová strategie, která podpoří 

sjednocení sdělení knihovny směrem k veřejnosti. Zmíněny jsou i hodnoty, mise a vize 

Městské knihovny Tábor. Bakalářská práce je pro knihovnu přínosem, protoţe se jedná o 

první celkový marketingový audit instituce. Analýzy a SWOT jsou provedeny pečlivě a 

vyčerpávajícím způsobem. Komunikační marketingová strategie posílí slabé stránky 

knihovny. 
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