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1 Úvod 

Když jsem se rozhodovala pro téma své bakalářské práce, pořádně mě nic moc 

nenapadalo, a tak jsem zamířila do knihovny a hledala inspiraci. Právě v knihovně mě 

napadlo ono téma: měření spokojenosti se službami poskytovanými knihovnou, konkrétně 

s Městskou knihovnou v Hlučíně. 

Existuje nespočet výroků a citátů o vztahu člověka ke knihám či o samotné 

moudrosti knih např. „Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví  

a naše duše odpovídá.“ (André Maurois) nebo „Skutečná univerzita dnešní doby je sbírka 

knih.“ (Thomas Carlyle), a přesto se všude mluví, potažmo píše o úbytku čtenářů  

a návštěvníků knihoven, zvláště pak z řad mladších čtenářů. Stále více se knihy vytrácejí 

z každodenního života a jejich místo zastupuje televize nebo ještě větší fenomén dnešní doby 

internet. Knihovny nemohou internetu dostatečně konkurovat, a proto jej zařadily do služeb, 

které poskytují, přístup k internetu se tak stal důležitou součástí jejich služeb. 

Dnešní knihovny již nenabízejí pouze výpůjčku knih, ale rozšiřují portfolio svých 

služeb, jak se dá. Například hlučínská knihovna přestala být samostatnou institucí a zapojila 

se do příspěvkové organizace Kulturní centrum města Hlučína, kde spolupracuje s dalšími 

institucemi a stává se tak skutečným kulturním střediskem, které organizuje nebo se podílí na 

organizaci množství kulturních akcí. 

Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na případné rezervy v poskytování 

knihovnických služeb a docílit tak zformulování určitých návrhů, jejichž prostřednictvím by 

knihovna mohla úroveň poskytovaných služeb zlepšit. Měření spokojenosti proběhne za 

pomoci marketingového výzkumu, kde se respondenti budou vyjadřovat k míře jejich 

spokojenosti s jednotlivými aspekty knihovny. 
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1.1 Charakteristika knihovny 

1.1.1 Historie hlučínské knihovny 

První zmínky o knihovnictví v Hlučíně jsou z doby před více než 160 lety.  

V časopise Květy z r. 1842 byl uveřejněn dopis tohoto znění [13]: 

„V Hul čině dne 26ho února 1842. V Hulčině založil sem školní knihovnu, která 

nyní 180 čísel samých českých knih počítá; čtenářův jest v zimě okolo 30, v létě jenom 

okolo 10. Na týden se platí paták, což jest  ¼  zdejšího českého a za vytržené peníze se 

nové knihy zase kupují“, píše Cyprián Lelek A. V. Šemberovi (originál uložen v Šemberově 

pozůstalosti v městském muzeu ve Vysokém Mýtě).  

Tvrdý Bismarkův Kulturkampf sledoval od r. 1872 na Hlučínsku jediný cíl – naučit 

hlučínský lid mluvit a psát jen německy. Všechny moravské knihovny, které se na školách  

od r. 1848 udržely, byly najednou odstraněny. Za zničené moravské školní a farní knihovny 

organizovala pruská vláda systém krajských a obvodních knihoven. Knihovny byly stále více 

germanizovány. Knihovna v Hlučíně tehdy obsahovala 1 481 svazků německých knih.  

Po připojení Hlučínska k Československu začal stát s organizací veřejných obecních knihoven 

na Hlučínsku na základě knihovnického zákona z r. 1919. Knihovny na Hlučínsku zakládala 

Matice opavská, která knihovnám rozesílala početné knižní dary. V roce 1937 zahájila činnost 

nově zřízená Státní obvodová knihovna dr. Riegra v Hlučíně. Knihovna byla přemístěna do 

vlastních místností a byla otevřena 2x týdně. Za okupace v roce 1938 prohlásili Němci 

Hlučínsko za součást Říše a obyvatele za říšské občany. České veřejné obecní knihovny byly 

zrušeny, knihy odvezeny a zničeny. Němci umístili knihovny většinou ve školách, svěřili je 

učitelstvu a naplnili nacistickou literaturou. Po osvobození Hlučínska v dubnu 1945 byly tyto 

knihovny zrušeny. [13]  

Dne 1. listopadu 1945 byla v Hlučíně opět otevřena veřejná knihovna, která byla  

v roce 1950 profesionalizována a z titulu Okresní knihovny zabezpečovala putovní soubory 

knih i pro ostatní knihovny na Hlučínsku. V roce 1966 se knihovna stává „střediskovou“  

pro deset okolních obcí. Tuto funkci plní postupně pro další knihovny v okolních obcích  

pod řízením Okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě až do r. 1997. Od 1. ledna 1997 přešla 

knihovna pod správu Městského úřadu v Hlučíně jako součást kulturního domu. Zpracováním 
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knižního fondu byla vytvořena databáze 24 000 záznamů, které umožnily knihovně přejít  

v září 1998 na plně automatizovaný provoz. K 1. lednu 2000 dochází k vytvoření příspěvkové 

organizace Kulturní centrum Hlučín, jehož součástí je i městská knihovna s pobočkami  

v Bobrovníkách a Darkovičkách. V lednu roku 2005 se přestěhovala do nových prostor  

v hlučínském zámku, do té doby byla knihovny umístěna na Mírovém náměstí v Hlučíně. 

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína, která byla zřízena 

sloučením několika subjektů působících ve městě (Kulturní dům, Městská knihovna, Kino 

Mír, Evangelický kostel a Zámek) a to za účelem organizování kulturního a společenského 

života ve městě Hlučíně a jeho okolí. [13] 

1.1.2 Současnost Hlučínské knihovny 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. 

(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez 

rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. 

[14] 

Oficiální název knihovny zní Městská knihovna Hlučín. Sídlo knihovny se nachází 

na adrese: Zámecká 4, 748 01 Hlučín. [14] 

Knihovna zaměstnává 4 stálé zaměstnance: Ludmila Rimlová, Bc. Světlana 

Honzková, Jana Kostková, Bc. Lucie Kostková. [14] 

Knihovna nakupuje nové knihy zhruba v týdenních intervalech zejména od dealerů  

a to až po reálném fyzickém kontaktu pracovníků knihovny se samotnou knihou. Výtisky jsou 

pořizovány většinou v jednom exempláři. Každým rokem je v knihovně zaznamenáván mírný 

nárůst počtu nakoupených knih v roce 2007 činil tento počet 1 753 ks, v roce 2008 pak dosáhl 

počtu 2 007 ks. [14] 

V roce 2007 bylo v knihovně zaregistrováno 1 724 čtenářů, celkový počet 

návštěvníků pak činil 25 521. Za rok 2008 knihovnu navštívilo 32 441 lidí, z toho 

zaregistrovaných čtenářů bylo 2 597. [14] 
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1.1.3 Poskytované služby 

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak 

jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména [14]: 

a) Výpůjční služby 

b) Meziknihovní služby 

c) Informační služby (informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, 

informace z oblasti veřejné správy, ústní informace bibliografického  

a faktografického charakteru, přístup na Internet) 

Placené služby (registrace čtenářů, reprografické služby, meziknihovní službu  

a přístup na Internet) knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona  

č. 257/2001 Sb., knihovního zákona tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše 

skutečně vynaložených nákladů. [14] 

Internetové stránky Městské knihovny v Hlučíně popisují poskytované služby 

následovně: půjčování knih z oblasti krásné i naučné literatury, půjčování časopisů, půjčování 

CD, které jsou přílohou odebíraných časopisů, rezervování knih, zajišťování meziknihovní 

výpůjční služby, knihovnické lekce pro MŠ a ZŠ, prodej vyřazených knih a časopisů, přístup 

na internet, kopírování z materiálů knihovny, zprostředkování služby Ptejte se knihovny. [13] 

1.1.4 Ekonomická charakteristika knihovny 

Městská knihovna v Hlučíně je součástí Kulturního centra, které je příspěvkovou 

organizací při městě Hlučíně. Tato příspěvková organizace je tedy financována z městského 

rozpočtu, který je každoročně schvalován městskou radou. Samotné knihovně je poté 

přidělena část z celkového rozpočtu organizace. Knihovna na začátku roku, kdy ještě nemá 

vedením města schválený návrh rozpočtu, hospodaří v rámci tzv. provizoria. Není výjimkou, 

že knihovna s plánem hospodaří ještě v dubnu. [14] 

V roce 2007 byly celkové příjmy knihovny 2 009 841,- Kč, z toho příspěvek  

na provoz z rozpočtu obce činilo 1 815 990,- Kč, zbylých 193 851,- Kč byly vlastní příjmy 

knihovny, vybrané z poplatků od čtenářů. Na náklady pro pořízení knihovního fondu bylo 
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z celkových příjmů knihovny vyčleněno 359 385,- Kč, z toho 299 421,- Kč na knihy  

a 59 964,- na časopisy. [14] 

V roce 2008 dosáhly příjmy knihovny výše 2 095 682,- Kč, z toho příspěvek  

na provoz z rozpočtu obce byl 1 862 363,- Kč a 233 319,- Kč činily vlastní příjmy z provozu 

knihovny. Náklady pro pořízení knihovního fondu činily 393 181,- Kč, z toho 332 362,- Kč 

bylo použito na nákup knih a 60 819,- Kč na zakoupení časopisů. [14] 

Podle norem VKIS1 z Metodického pokynu Ministerstva kultury2 by měl příspěvek 

na pořízení knihovního fondu na jednoho obyvatele v městě Hlučíně činit 25 – 35 Kč.  

Po přepočtení činil v hlučínské knihovně tento příspěvek v roce 2007 25,25 Kč, v roce 2008 

se pak zvýšil na 27,64 Kč. [14] 

                                                 
1 veřejné knihovnické a informační služby 

2 Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb 

poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Služby 

2.1.1 Definice služeb 

Američtí autoři Kotler a Armostrong vysvětlují podstatu služeb takto: „Služba je 

jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě 

nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena 

s hmotným produktem.“ [4] 

Podobně definuje služby i Americká marketingová asociace: „Služby jsou 

samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb 

a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, 

ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu 

vlastnictví tohoto hmotného zboží.“ [4] 

2.1.2 Vlastnosti služeb 

Specifické vlastnosti služeb ve velké míře ovlivňují marketingovou strategii 

organizací, které je poskytují. Mezi nejběžnější charakteristiky služeb patří: nehmotnost, 

neoddělitelnost, heterogenita, zničitelnost a nemožnost vlastnictví. [12] 

Nehmotnost 

Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze si ji před koupí 

prohlédnout a jen v málo případech ji lze vyzkoušet. Vlastnosti a kvalitu nabízené služby 

zjistí zákazník většinou až při její spotřebě. Zákazník se při nákupu nehmotných služeb obává 

rizika, a proto klade důraz na osobní zdroje informací a jako základ pro hodnocení kvality 

služby používá cenu. [12] 

Neoddělitelnost 

Poskytovatel služby a zákazník se musí setkat v místě a čase tak, aby výhoda, kterou 

zákazník získává poskytnutím služby, mohla být realizována. Služba nemůže existovat 
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odděleně od svého poskytovatele a je produkována v přítomnosti zákazníka. Zákazník 

zpravidla nemusí být přítomen po celou dobu poskytování služby, avšak přítomnost zákazníka 

obvykle vyžadují některé veřejné služby. Zatímco zboží bývá nejdříve vyrobeno, potom 

nabídnuto k prodeji a nakonec prodáno a spotřebováno, neoddělitelnost může způsobit to,  

že je služba nejprve prodána, pak produkována a ve stejný čas i spotřebována. [12] 

Heterogenita 

Heterogenita služeb souvisí především se standardem kvality služby. V procesu 

poskytování služeb jsou přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé. Protože chování zákazníků 

lze jen těžko předvídat a kvalita zaměstnanců se může značně lišit a to i v rámci jedné firmy, 

může být stejná služba vnímána různě. Zákazník nemusí pokaždé obdržet stejnou kvalitu 

služby. Tato vlastnost se nazývá heterogenita, proměnlivost popřípadě variabilita. 

Proměnlivost služeb a větší účast lidí vedou k tomu, že vstup na trh služeb je snadnější a je 

zde více konkurentů. Je to důsledek nižší patentové ochrany výstupů a nižší potřeby vstupního 

kapitálu. [12] 

Pomíjivost 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat nebo vracet. Pro daný okamžik jsou ztracené, neboli zničené. Neznamená to však,  

že špatně poskytnuté služby nelze reklamovat. Pouze v některých případech již nelze 

nekvalitní službu nahradit službou kvalitní. Většinou lze jako náhradu vrátit zaplacenou cenu 

služby, případně poskytnout slevu z ceny. Zničitelnost neboli pomíjivost služby je příčinou, 

že zákazník službu obtížně reklamuje. [12] 

Nemožnost vlastnictví 

Nemožnost vlastnictví souvisí s nehmotností a zničitelností služby. Zákazník 

nezískává směnou za své peníze žádné vlastnictví, ale kupuje si pouze právo na poskytnutí 

služby. Nemožnost službu vlastnit ovlivňuje volbu distribučních kanálů, které bývají většinou 

přímé a velmi krátké. [12] 
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2.1.3 Poskytovatelé služeb 

Sektor služeb je nesmírně rozsáhlý. Nejvíce služeb poskytuje téměř ve všech zemích 

stát. Jedná se o vzdělávání, služby z oblasti zákonodárství a výkonu práva, zdravotní služby, 

obranu státu a bezpečnost občanů. Stát rovněž provádí správu veřejných financí, tedy finanční 

služby, sociální služby, dopravní služby a některé informační služby. V sektoru působí  

i neziskové organizace, jako jsou nadace, různé charitativní organizace, občanská sdružení, 

církve a další. Neziskové organizace vyplňují prostor mezi občanem a státem a umožňují mu 

participovat na veřejné politice jiným způsobem než prostřednictvím voleb. Podnikatelský 

sektor poskytuje služby, za které realizuje přiměřený zisk. Podnikatelská oblast služeb  

se zaměřuje na banky, pojišťovny, hotely, leteckou dopravu, marketingový výzkum, některé 

lékařské služby, cestovní ruch, právní a komerční poradenství, soukromou dopravu, osobní  

a opravárenské služby. [12] 

2.1.4 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový 

manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může 

marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží stejnému cíli: 

uspokojit potřeby zákazníků a přinést organizaci zisk. [3] Jestliže v sektoru soukromém je 

primárním cílem hlavně zisk, ve veřejném sektoru je kladen důraz především na kvalitu. [1] 

Původně obsahoval marketingový mix čtyři prvky: produkt, cenu, distribuci  

a marketingovou komunikaci. Aplikace marketingové orientace v organizacích poskytujících 

služby ukázala, že tyto čtyři složky pro účinné vytváření marketingových plánů nestačí. 

Příčinou jsou především vlastnosti služeb, o kterých jsme se již zmínili. Proto bylo nutné 

k tradičnímu marketingovému mixu připojit další 3 prvky: materiální prostředí, lidé a procesy. 

[12] 

2.1.4.1 Produkt 

Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho 

hmotných i nehmotných potřeb. U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý proces, 

často bez pomoci hmotných výsledků. Tímto termínem se označuje celková nabídka 
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zákazníkovi – tedy nejen zboží nebo služba samy o sobě, ale také další abstraktní nebo 

symbolické skutečnosti, jako prestiž výrobce či prodejce, obchodní značka, kultura prodeje  

a další. [12] 

Podle Sassera obsahuje pojem služba tři prvky [12]: 

Materiální prvky  – jsou to hmotné složky služby, které službu doplňují nebo 

umožňují její poskytnutí. 

Smyslové požitky – ty rozpoznáváme našimi smysly: zvuky, ticho, vůně, barvy. 

Psychologické výhody nabídky – určení této výhody je subjektivní a pro každého 

zákazníka jiné. 

Stejně jako výrobky prochází i služba, tedy produkt, následujícími etapami: zavádění 

na trh, růst, zralost a útlum, přičemž může docházet k některým modifikacím tzn., že některé 

etapy jsou kratší nebo je lze zcela vynechat. [3] 

2.1.4.2 Cena 

Pro většinu spotřebitelů je cena mírou hodnoty výrobku, neboť udává, jakého 

množství peněz se musí vzdát, aby výměnou získal nabízený produkt. Výše ceny úzce souvisí 

se stimulací odbytu: nízké ceny obvykle motivují ke koupi ekonomicky uvažující spotřebitele, 

vysoké ceny luxusního zboží jsou naopak symbolem výjimečnosti nebo exkluzivnosti  

a podněcují ty zákazníky, kteří vlastnictvím daného produktu vyjadřují své sociální postavení, 

životní styl apod. Výše ceny je omezena náklady na jedné straně a poptávkou na straně druhé. 

Vzhledem k nehmotnému charakteru služeb se cena stává významným ukazatelem kvality. 

[12] 

Pro účely tvorby cen používáme následující klasifikaci služeb [12]: 

 Služby podléhající veřejné regulaci (jejich příkladem jsou služby vzdělávací  

a zdravotní; jedná se o veřejné služby; při rozhodování o regulaci cen mají přednost sociální  

a politická hlediska před ekonomickými úvahami), 
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 Služby podléhající samoregulaci (mnohé služby jsou předmětem regulace různých 

profesních institucí a asociací; tyto zásahy do cenové tvorby jsou zpravidla předmětem kritiky 

a často dochází v tomto smyslu k deregulacím), 

Služby tržní, s plnou liberalizací cenové tvorby (tvorba cen a jejich výše závisí  

na mnoha faktorech, kromě nákladů je to vnímání hodnoty služby zákazníkem, konkurence, 

úroveň poptávky, urgence potřeby nakupujícího, jeho preference a další). 

2.1.4.3 Distribuce 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. 

Souvisí s místní lokalizací služby, s volbou případného zprostředkovatele dodávky služby. 

Kromě toho služby více či méně souvisí s pohybem hmotných prvků, tvořících součást 

služby. [3] 

Vzhledem k neoddělitelnosti služeb od zákazníků nelze rozhodovat o umístění 

provozovny poskytující jakékoli služby bez zvažování potřeb zákazníků. Rozhodování  

o umístění služby bývá často kompromisem mezi potřebami producenta a požadavky 

zákazníka. [12] 

Úloha zprostředkovatelů ve službách je spojena s problémy, které souvisejí se 

základními vlastnostmi služeb [12]: 

• služby nelze vlastnit, proto nelze hovořit o transferu vlastnictví 

prostřednictvím distribučních kanálů, 

• čisté služby jsou nehmotné a zničitelné, neexistují proto zásoby, 

• neoddělitelnost služeb vyžaduje, aby se zprostředkovatel stal  

i poskytovatelem služby, nebo aby existoval pouze přímý distribuční kanál. 

Zprostředkovatelé jsou v přímém kontaktu se zákazníkem a znají všechny jeho 

potřeby, mohou na místě přizpůsobit nabídku zákazníkovi. Poskytují tedy i doplňkové služby 

ke službě základní. Zprostředkovatelé jsou v důsledku své blízkosti zákazníkovi primárním 

zdrojem informací pro poskytovatele služby. Tyto informace lze využít při marketingovém 
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výzkumu. Zprostředkovatelé lépe znají trh a mohou se spojit s potenciálními zákazníky – 

slouží tedy při rozšiřování trhů [12]. 

2.1.4.4 Komunikace 

Představuje činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či služby a jejich přednosti 

klíčovým zákazníkům a přesvědčují je k nákupu. Marketingová komunikace je dnes 

prostředkem interaktivního dialogu, který se odehrává mezi firmou a jejími zákazníky. [3] 

Komunikační mix 

Pro producenty služeb je nejdůležitější ústní reklama tzn., když sami zákazníci mluví 

o jeho službách pochvalně. V současné době však producenti služeb nevystačí pouze s ústní 

reklamou. Musí se naučit komunikovat se svými současnými i potenciálními zákazníky  

a dokonce se širokou veřejností. K tomu musí vědět, jak komunikovat, jaké nástroje  

a prostředky k tomu použít, co a komu a také kdy sdělit. [12] 

Marketing zde používá celou škálu nástrojů. Tradičně jsou tyto nástroje 

komunikačního mixu rozděleny do těchto skupin [12]: 

Reklama – placená forma neosobní, masové komunikace uskutečňována 

prostřednictvím tiskových médií, rozhlasu a televize, plakátů atd., jejím cílem je informování 

širokého okruhu spotřebitelů se záměrem ovlivnění jejich kupního chování. 

Podpora prodeje – zahrnuje aktivity stimulující prostřednictvím dodatečných 

podnětů prodej služeb, pro spotřebitele se stává nákup přitažlivější prostřednictvím kupónů, 

prémií, soutěží atd. 

Osobní prodej – forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými 

zákazníky, jeho cílem je dosažení prodeje, obsah a forma sdělení může být přizpůsobena 

konkrétnímu zákazníkovi a situaci. 

Public relations – neboli vztahy s veřejností, představují neosobní formu stimulace 

poptávky po službách či aktivitách organizace publikováním pozitivních informací, cílem je 

vyvolat kladné postoje veřejnosti k podniku. 
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V posledních letech došlo k vyčleňování dalších nástrojů komunikačního mixu 

z těchto skupin. Mezi tyto nové nástroje komunikačního mixu, které již získaly 

v marketingové komunikační praxi své nezastupitelné místo, můžeme zařadit [12]: 

Direkt marketing – neboli přímý marketing, je přímá adresná komunikace mezi 

zákazníkem a prodávajícím, je zaměřena na prodej zboží a služeb a je založena na reklamě 

uskutečňované prostřednictvím pošty, telefonu, televizního či rozhlasového vysílání, novin  

a časopisů. 

Internetovou komunikaci – internetová komunikace prochází prudkým rozvojem. 

Užívá se mnoho forem internetového marketingu a reklamy, ty mají za cíl jednak informovat 

veřejnost o produktech a službách jednak ji přesvědčit k návštěvě webových stránek nebo si 

zboží rovnou objednat nebo rezervovat. Mezi zavedené způsoby internetové reklamy patří 

reklamní proužky – bannerová reklama, e-mail marketing (zasílání reklamy okruhu zájemců) 

a spam, což je nevyžádaná reklama, která může vést i k poškození firemní image. 

V současné době dochází k obohacování nástrojů marketingové komunikace o zcela 

nové způsoby [6]: 

Marketing událostí – neboli jak dostat emoce na svou stranu, se rozumí zinscenování 

zážitků, stejně jako jejich plánování a organizace v rámci firemní komunikace, cílem je 

vyvolat psychické a emocionální podněty, jež podpoří image firmy a produktů a tím  

i obchodní záměry, v praxi se zaměřuje na organizování různých kulturních, společenských  

či sportovních akcí. [10] 

Guerilla marketing – toto nové pojetí reklamní mediální kampaně můžeme vysvětlit, 

jako myšlenkově bohaté a vtipné reklamní akce na neobvyklých místech a s tím spojený efekt 

překvapení. 

Virální marketing – představuje metodu sloužící k dosažení exponenciálního růstu 

povědomí o značce nebo produktu (službě) prostřednictvím neřízeného šíření informací mezi 

lidmi, obdobně jako je tomu při epidemii, odtud název metody. V praxi se nejčastěji jedná  

o různé druhy přeposílaných e-mailových zpráv, přičemž motiv k jejich poslání může 
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vycházet buď ze samotného obsahu e-mailu, nebo se jedná o odkaz na zvláštní webovou 

stránku. 

Product placement – je záměrné a placené umístění značkového výrobku  

do audiovizuálního díla (film, počítačové hra atd.), za účelem jeho prezentace. Kvalitní 

product placement zasazuje výrobek (službu) právě do pozitivního kontextu a například 

ukazuje, že jeho užívání je běžnou součástí života hrdiny filmu. 

2.1.4.5 Lidé 

Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli služby. Proto se lidé stávají jedním z významných prvků marketingového 

mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Organizace se musí zaměřovat na výběr, 

vzdělávání a motivování zaměstnanců. Stejně tak by měla stanovovat určitá pravidla pro 

chování zákazníků. Vzhledem k tomu, že zákazník je součástí procesu poskytování služby, 

ovlivňuje její kvalitu i on. Obojí hledisko je důležité pro vytváření příznivých vztahů mezi 

zákazníky a zaměstnanci. [3] 

Podíl lidí na nabídce služeb má tři základní formy [12]: 

• účast zaměstnanců organizace, která službu nabízí, 

• aktivní zapojení zákazníka, který se stává spoluproducentem služby, 

• referenční trhy, které představují samotní zákazníci jejich rodiny, přátelé  

a známí. 

2.1.4.6 Materiální prostředí 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže posoudit dostatečně službu 

dříve, než ji spotřebuje. Materiální prostředí je svým způsobem důkazem o vlastnostech 

služby. Může mít mnoho forem – od vlastní budovy či kanceláře až po brožuru vysvětlující 

různé typy pojištění. Důkazem o kvalitě služby je i oblečení zaměstnanců, mnohdy typické 

pro sítě organizací poskytujících služby. [3] 
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Prostředí představuje spolupůsobení hmotných a nehmotných prvků v místě, kde je 

služba prováděna a ve kterém spolu jednají organizace služeb a zákazník. Proto zahrnuje 

každé příslušenství, jež ovlivňuje výkon a komunikaci dané služby. [12] 

Rozlišujeme dva druhy materiálního prostředí [12]: 

Periferní prostředí 

Je součástí koupě služby. Nemá vlastní hodnotu. Užití drobných materiálových 

podnětů, které samy o sobě nemají výraznou hodnotu, může v očích zákazníka často 

představovat důležitou množinu atributů, které mu napomáhají k odlišení konkurujících si 

služeb. 

Základní prostředí 

Na rozdíl od periferního jej nemůže zákazník vlastnit. Přesto může mít základní 

prostředí podstatný vliv na poskytovanou službu, že ho lze považovat za součást služby. 

2.1.4.7 Procesy 

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování služby je 

důvodem podrobnějšího zaměření se na to, jakým způsobem je služba poskytována. Je nutné 

provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a postupně zjednodušovat 

jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají. [3] 

Můžeme charakterizovat tři systémy procesů poskytování služeb [12]: 

Masové služby 

Charakterizuje je nízká osobní interakce, vysoká standardizace poskytovaných služeb 

a možnost nahrazení pracovní síly mechanizací a automatizací. Jedná se o bankovní a finanční 

služby, některé typy stravovacích služeb, služby z oblasti cestovního ruchu a dopravy. 
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Zakázkové služby 

Jsou charakteristické vysokou mírou přizpůsobivosti alespoň některých prvků 

nabídky potřebám zákazníků. Existuje zde střední míra kontaktu se zákazníkem. Můžeme zde 

zařadit služby opraven, montážní služby a některé typy osobních služeb. 

Profesionální služby 

Jedná se o služby poskytované specialisty, s vysokým zapojením poskytovatele  

i příjemce služby do procesů s vysokou intenzitou práce. Příkladem mohou být právnické 

služby, zdravotnické a poradenské služby. 

2.2 Spokojenost 

2.2.1 Maslowova pyramida potřeb 

Teorie pyramidy potřeb, kterou vytvořil Abraham Maslow, je založena na těchto 

základních předpokladech [7]: 

Člověk je neustále nespokojený a jeho potřeby se odvíjí od toho, co již má. Potřeba, 

která je u zákazníka uspokojená, již není motivátorem. Výrobce nebo poskytovatel služby tak 

musí hledat další možnosti uspokojení potřeb zákazníka. 

Potřeby lze řadit hierarchicky, jakmile je jedna potřeba uspokojena, objeví se druhá, 

která zajišťuje vyšší stupeň kvality života. Maslowova pyramida vychází z toho, že každý 

člověk má konkrétní potřeby, které nejsou uspokojeny, a proto vždy pociťuje určitou 

nespokojenost se svoji momentální situací. [7] 
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Zdroj: NOVÝ, Ivan, PETZOLD, Jörg. (Ne)spokojený zákazník - náš cíl?!: Jak získat 
zákazníka špičkovými službami. [7] 

2.2.2 Definice spokojenosti 

Spokojenost klienta je vnímání a pochopení zákazníkových očekávání, které 

dodavatel svou činností naplnil nebo měl naplnit a překročil nebo měl překročit. Je to proces 

uspokojování potřeb a očekávání zákazníka po dobu životnosti výrobku nebo služby. [5] 

Spokojenost zákazníka s nákupem závisí na přínosu produktu v porovnání 

s očekáváním zákazníka. Zákazník může dosáhnout různých stupňů spokojenosti. Pokud 

přínos produktu nedosáhne očekávání, je zákazník nespokojen. Pokud produkt očekávání 

splní, zákazník je spokojen. Pokud je předčí, je velmi spokojen nebo nadšen. [4] 

Je důležité, aby se při hodnocení spokojenosti zákazníka vycházelo ze skutečných 

názorů a pocitů zákazníka, a ne z představ organizace o jeho přáních a požadavcích. [5] 

2.2.3 Spokojenost a důležitost 

Vztah mezi spokojeností a důležitostí jednotlivých faktorů výrobku či služby, jak je 

vnímá zákazník, můžeme graficky znázornit pomocí poziční mapy.  

Analýzou poziční mapy můžeme identifikovat případné podnikatelské příležitosti  

na daném trhu. [2] 

Obr. 2.1: Maslowova pyramida potřeb 
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Poziční mapa je rozdělená do čtyř kvadrantů, které se nazývají: 

Přeinvestované faktory - faktory, které se nacházejí v tomto kvadrantu, se vyznačují 

u zákazníků vysokou spokojeností, ale poměrně nízkou významností. Pro firmu je vhodné 

snížit investice do zvyšování kvality těchto prvků. 

Motivátory - zde jsou faktory s vysokou spokojeností a relativně vysokou 

významností. Je důležité udržovat kvalitu faktorů nalézajících se v tomto kvadrantu, protože 

z hlediska zákazníka jde o velmi důležité atributy produktu či služby. 

Faktory marginálních příležitostí - jedná se o faktory s nízkou spokojeností a nízkou 

důležitostí. Firma by měla udržovat nebo mírně zvyšovat jejich kvalitu bez výrazného 

zvyšování investic. 

Faktory konkurenčních příležitostí - kvadrant se vyznačuje nízkou spokojeností  

ale vysokou významností. Organizace musí všechny své síly soustředit a výrazně zvýšit 

kvalitu faktorů nalézajících se v této oblasti. Jedná se o faktory, které mohou zvýšit 

konkurenceschopnost podniku. 

Zdroj: SPÁČIL, Vojtěch. Sylaby z business marketingu. [11] 

Obr. 2.2: Poziční mapa spokojenosti a důležitosti 
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3 Metodika 

Tato kapitola je věnována metodice výzkumu, pomocí které jsem získávala 

informace a údaje o spokojenosti návštěvníků a čtenářů hlučínské knihovny. 

Marketingový výzkum se skládá z přípravné a realizační fáze. 

3.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze se skládá z hlavních kroků a to z definování problému a cílů výzkumu 

a plánu výzkumu. 

3.1.1 Definování problému a cílů výzkumu 

Hlučínská knihovna poskytuje knihovnické služby široké veřejnosti. Všeobecně však 

zájem o četbu v posledních letech stále klesá. 

Ve svém marketingovém výzkumu se zaměřím na spokojenost čtenářů a návštěvníků 

hlučínské knihovny s poskytovanými službami. Na základě výsledků výzkumu se pokusím 

zpracovat návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zvýšení frekvencí návštěv čtenářů. 

Definice hypotéz 

Hypotéza č. 1 

Alespoň 50 % dotázaných navštěvuje knihovnu jednou měsíčně. 

Hypotéza č. 2 

Minimálně 50 % respondentů již navštívilo internetové stránky hlučínské knihovny. 

Hypotéza č. 3 

Méně než 60 % návštěvníků je spíše spokojeno s otevírací dobou knihovny. 
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Hypotéza č. 4 

20 % až 40 % návštěvníků využívá kromě služby výpůjčky knih také přístupu  

na internet. 

3.1.2 Plán výzkumu 

Zdroje dat 

Pro výzkum použiji primární i sekundární údaje.  Primární informace získám  

za pomoci osobního dotazování. Sekundární informace budou zajištěny z interních materiálů 

knihovny a internetových stránek knihovny. 

Metoda výzkumu 

K měření spokojenosti čtenářů využiji kvantitativní výzkum. Pro získání informací 

od respondentů bude použita metoda osobního dotazování prostřednictvím strukturovaného 

dotazníku. 

Dotazník se skládá z úvodu, kde vysvětluji, k čemu budou údaje použity a kde je také 

návod k tomu, jak dotazník vyplnit. Druhou část pak tvoří soubor patnácti otázek. Většina 

otázek se zaměřuje na zjištění míry spokojenosti s poskytovanými službami (otázky typu 

baterie se škálovým hodnocením) popřípadě na míru využívání služeb, tři otázky v dotazníku 

jsou identifikační týkající se pohlaví, věku a místa bydliště. 

Základní soubor je tvořen čtenáři a návštěvníky od 16 roku věku. 

Velikost výběrového vzorku je 150 respondentů. Respondenti byli vybírání metodou 

vhodné příležitosti. 

Dotazování proběhne v městě Hlučíně v prostorách knihovny a bude probíhat 

v lednu a únoru roku 2009. Tazatelem bude Zuzana Borzutzká. 
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Pilotáž 

Abych měla jistotu, že jsou otázky v dotazníku srozumitelné a jasné provedla jsem 

jeho kontrolu. Pilotáž dotazníku byla provedena na 10 lidech. Jednalo se o přátele a známé. 

Vzorek 10 zkušebních respondentů neměl s pochopením a zodpovězením otázek problém, 

proto nebyl důvod dotazník pozměňovat. 

Rozpočet výzkumu 

 Plánované náklady na realizaci výzkumu jsou uvedeny v tabulce a budou hrazeny 

autorkou práce Zuzanou Borzutzkou. 

Tab. 3.1: Plánovaný rozpočet marketingového výzkumu 

Náklady na tisk dotazníků (150 ks) 750,- 

Náklady na kancelářské potřeby 300,- 

Cestovné 300,- 

Ohodnocení vlastní práce 2000,- 

Celkem 3350,- 

Zdroj: vlastní 

Časový harmonogram 

Činnosti týkající se přípravy a realizace výzkumu jsou taktéž uvedeny v následující 

tabulce. 

Tab. 3.2: Harmonogram činností 

Činnosti 

Datum realizace 

5.1.  –  
9.1. 

26.1. – 
13.2. 

16.2. – 
22.2. 

23.2.   –  
1.3. 

2.3.  –  
8.3. 

9.3.  – 
15.3. 

16.3. –  
29.3. 

30.3. –  
5.4. 

Definování problému a cílů  X       

Stanovení hypotéz  X       

Tvorba dotazníku X        

Pilotáž   X      
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Sběr údajů    X X X   

Zpracování údajů     X X   

Analýza údajů      X X  

Závěrečná doporučení        X 

Zdroj: vlastní 

3.2 Realizační fáze 

Po dokončení přípravné fáze jsem započala s fází realizace marketingového 

výzkumu.  

Skutečná velikost výběrového vzorku 

Pro zpracování marketingového výzkumu jsme použila dotazníky, které jsem 

nechávala vyplnit 150 návštěvníků hlučínské knihovny. Z toho bylo opravdu vyplněno  

128 dotazníků. Tudíž návratnost činí 85,3 %. Z důvodu špatného vyplnění jsem musela 

vyřadit 6 dotazníků. Konečný počet správně vyplněných dotazníků tedy činí 122.  

Struktura výběrového vzorku 

Z celkového počtu 122 respondentů, byli muži zastoupeni 31 % a ženy tvořily 

zbývajících 69 %. 

Respondenti byli dále rozděleni do věkových kategorií. V kategorii 16 – 18 let byli 

dotazovaní zastoupeni 6 %, v kategorii 19 – 35 let to bylo 28 %. Kategorie 36 – 45 let byla 

tvořena 20 % a kategorie 46 – 55 let byla zastoupena také 20 %. Do poslední kategorie  

56 a více let spadalo 26 % respondentů. 

Respondenti také uváděli místo bydliště, podle kterého byli také rozděleni. 

V odpovědích se objevilo celkem 10 měst a obcí, ze kterých respondenti pocházeli. Město 

Hlučín bylo zastoupeno 63 %, obec Bohuslavice byla zastoupena 10 % dotazovaných. Z obce 

Markvartovice bylo 6,5 % respondentů, poslední významněji zastoupeným bydlištěm bylo 

město Dolní Benešov se 4 % dotazovaných. Zbylých 16 % představuje ostatní obce, které se 

ve výzkumu nevyskytovaly více než 4 krát. 
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Sběr údajů 

Dotazování jsem prováděla osobně v prostorách hlučínské knihovny. V době své 

nepřítomnosti jsem dotazníky nechávala na stole u pracovnic knihovny, jejich návratnost však 

byla nulová. 

Zpracování údajů 

Data z dotazníků byla zpracována pomocí výpočetní techniky, konkrétně programu 

Microsoft excel. Odpovědi respondentů byly překódovány pro snadnější vyhodnocování  

a přepsány do tzv. datové matice.  

Dále bylo provedeno třídění prvního a druhého stupně podle třídících faktorů. Třídící 

faktory pro třídění druhého stupně byly pohlaví, věk a místo bydliště. 

Výsledky výzkumu jsou zobrazené pomocí grafů a poziční mapy. Jednotlivé faktory 

jsou v poziční mapě umístěny prostřednictvím statistického průměru. 
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4 Analýza výsledků výzkumu 

V rámci mé bakalářské práce jsem provedla šetření spokojenosti čtenářů  

a návštěvníků se službami poskytovanými Městskou knihovnou v Hlučíně. Na základě 

výsledků výzkumu se pokusím navrhnout případně změny, které by vedly k vyšší 

spokojenosti oněch návštěvníků. 

4.1 Vyhodnocení identifikačních otázek 

Pohlaví 

Z vyplněných dotazníků bylo 84 (tj. 69 %) vyplněno ženami a 38 (tj. 31 %) vyplněno 

muži, viz tabulka 4.1. 

Tab. 4.1: Absolutní a relativní četnosti pohlaví respondentů 

 

četnost 

absolutní relativní 

ženy 84 69 % 

muži 38 31 % 

Zdroj: vlastní 

Věkové složení 

V otázce č. 14 se dotazovaní měli zařadit do jedné z 5 věkových kategorií. 

Respondentů, kteří se zařadili do věkové kategorie 16 – 18 let bylo 7 (tj. 6 %). Do kategorie 

19 – 35 let spadalo 34 dotazovaných, což v procentním vyjádření představuje 28 %. Kategorie 

36 – 45 let zahrnovala 25 respondentů (tj. 20 %), v kategorii 46 – 55 let činil počet 

dotazovaných 24, v procentním vyjádření zaokrouhleném na celá procenta je to také 20 %.  

Do poslední věkové kategorie 56 a více let se zařadilo 32 dotázaných (tj. 26 %). Absolutní  

a relativní četnosti můžete vidět v tabulce 4.2. 
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Tab. 4.2: Absolutní a relativní četnosti věkových skupin respondentů 

 
četnost 

absolutní relativní 
16 - 18 let 7 6 % 
19 - 35 let 34 28 % 
36 - 45 let 25 20 % 
46 - 55 let 24 20 % 

56 a více let 32 26 % 

Zdroj: vlastní 

Místo bydliště 

V poslední 15. otázce dotazníku měli čtenáři a návštěvníci knihovny uvést místo 

bydliště. V dotaznících se objevilo 10 měst a obcí (Bohuslavice, Darkovičky, Děhylov, Dolní 

Benešov, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava, Závada), z toho 

významněji uváděné byly 4 (Hlučín, Bohuslavice, Markvartovice a Dolní Benešov). 

Dotazovaných, kteří byli z města Hlučína, bylo 77, což z celkového počtu respondentů 

představuje 63 %. Druhým významným bydlištěm byly Bohuslavice, kde bydlelo  

12 respondentů tj. 10 % z celkového počtu. Dalším významněji zastoupeným místem bydliště 

byly Markvartovice, které uvedlo 8 respondentů tj. 7 % a posledním častěji uváděným 

městem byl Dolní Benešov, ze kterého bylo 5 dotázaných osob, což představuje 4 %. Četnosti 

všech uváděných míst bydliště si můžete prohlédnout v tabulce 4.3. 

Tab. 4.3: Absolutní a relativní četnosti místa bydliště respondentů 

 
četnost 

absolutní relativní 
Hlučín 77 63 % 

Bohuslavice 12 10 % 
Markvartovice 8 7 % 
Dolní Benešov 5 4 % 

Kozmice 4 3 % 
Ostrava 4 3 % 
Děhylov 4 3 % 

Darkovičky 3 2 % 
Ludgeřovice 3 2 % 

Závada 2 2 % 

Zdroj: vlastní 
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Vyhodnocení dotazníků 

První respektive opakovaná návštěva hlučínské knihovny 

první otázce dotazníku, měli respondenti uvést, zda knihovnu navštívili poprvé 
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4.2.4 Spokojenost respondent
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Spokojenost respondentů s knižní nabídkou 

Nejvyšší spokojenost uvedli čtenáři s nabídkou knižních novinek (

beletrie dosáhla spokojenost průměrné známky 1,5. S vý

čili svou spokojenost známkou 2,1. V nabídce odborné a nau

rná známka spokojenosti 2,2. Nejnižší spokojenost byla zaznamen

tabulka 4.4. 

nabídkou odborné a naučné literatury se výrazněji liší podle v

kategorií, do kterých byli respondenti rozděleni. Ve věkové kategorii 16 

rné známky 3,0, s přibývajícími roky ale spokojenost stoupá, v

nad 56 let dosahuje spokojenost s nabídkou známky 1,7 - viz tabulka 4.4
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24%

12% 9%
0%

50%

9% 11%
2% 4%

48%

Využití poskytovaných služeb podle pohlaví

Využití poskytovaných služeb podle pohlaví 

nabídkou knižních novinek (průměrná známka 

výběrem v kategorii 

. V nabídce odborné a naučné 

. Nejnižší spokojenost byla zaznamenána  

ěji liší podle věkových 

ové kategorii 16 – 18 let dosáhla 

ícími roky ale spokojenost stoupá, v kategorii 

viz tabulka 4.4. Toto může být 

nou literaturu z důvodů její 

48%

Využití poskytovaných služeb podle pohlaví

muži

ženy



28 

 

Tab. 4.4: Tabulka průměrného hodnocení spokojenosti s knižní nabídkou (celkově  
a podle věkových kategorií) 

 

Zdroj: vlastní 

4.2.5 Méně zastoupené žánry 

Dotazovaní měli možnost uvést žánr/y, které jsou podle nich v nabídce knihovny 

méně zastoupené, popřípadě v ní chybí úplně. Této možnosti nevyužili všichni respondenti, 

z celkového počtu 122 se touto otázkou zabývalo pouze 33 dotázaných. Celkově se vyskytlo 

10 žánrů, nejvýznamněji byly zastoupeny knihy z oboru fantasy a odborné literatury oba 

uvedl shodný počet respondentů a to 15 %. Žánry sci-fi, historické literatury a ekonomie  

by více přivítalo 12 % čtenářů. 9 % dotazovaných by uvítalo větší nabídku psychologické  

a jazykovědné literatury. Podrobné grafické znázornění viz graf 4.6 v příloze 3. 

Pohlaví ovlivňuje výběr méně zastoupených žánrů velmi výrazně. Zatímco mužská 

část uváděla, že jí v knihovně chybí nejvíce sci-fi a odborná literatura oba žánry zmínilo 31 % 

dotázaných mužů. Jako další chybějící žánry uvedli muži ještě fantasy literaturu (23 %)  

a vědu a techniku (15 %). Ženská část respondentů zmiňovala nejvíce historickou literaturu  

a ekonomii, oba žánry se zdají 20 % žen málo zastoupeny. Dále pak ženy uváděli 

jazykovědnou literaturu a psychologii, oba obory uvedlo 15 % žen. Podrobné výsledky 

v grafu 4.7. 
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4.2.6 Návštěvnost internetových stránek knihovny

Z hlediska celkových výsledk

dotázaných, naopak 51 % tyto stránky ješt

Návštěvnost internetových stránek výrazn
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vnost internetových stránek knihovny 

ch výsledků navštívilo internetové stránky knihovny 49 % 

dotázaných, naopak 51 % tyto stránky ještě nikdy nenavštívilo. 
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55 let jsou si svými výsledky dost podobné, v obou p

nenavštívilo kolem 57 %. Respondentů ve věku 56 a více let, kteří navštívili internetové 

stránky knihovny, je pouze 18 %. 
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Zdroj: vlastní 

4.2.7 Spokojenost s charakteristikami internetových stránek 

Hodnotit charakteristiky internetových stránek mohli pouze 

navštívili, takových bylo 55. 

na stránkách 1,45. Grafickou úpravou stránek

a množství informací o knihovn

Spokojenost s charakteristikami internetových stránek knihovny je hodn

věkovými kategoriemi, údaje také v

respondenti se všemi třemi charakteristikami spokojeni 

V kategorii 16 – 18 let pak

spokojenost s množstvím informací o knihovn

spokojeni jsou respondenti z této kategorie 

3,25. Příčina rozdílů v hodnocení spokojenosti s

jednotlivými věkovými kategoriemi je podle mého názoru ve vyšších požadavcích mladších 

generací. Ty s počítačem potažmo s

charakteristik stránek se stránkami jiných institucí, které mají jednotlivé atributy stránek lépe 

zvládnuty.  
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charakteristikami internetových stránek knihovny

Hodnotit charakteristiky internetových stránek mohli pouze čtenář

navštívili, takových bylo 55. Z tohoto počtu byla celkově průměrná spokojen

. Grafickou úpravou stránek respondenti ohodnotili z

informací o knihovně známkou 1,91, viz tabulka 4.5. 

charakteristikami internetových stránek knihovny je hodn

údaje také v tabulce 4.5. Zatímco v kategorii 56 let a více jsou 

emi charakteristikami spokojeni na nejvyšší míř

18 let pak spokojenost s orientací na stránkách dosahuje známky 1,5

ím informací o knihovně vykazuje průměrnou známku
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em potažmo s internetem pracují intenzivněji a mají možnos

charakteristik stránek se stránkami jiných institucí, které mají jednotlivé atributy stránek lépe 
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Tab. 4.5: Tabulka průměrné spokojenosti s charakteristikami internetových stránek 
knihovny (celkově a podle věkových kategorií) 
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19
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 3
5 

le
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36
 -
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le
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 -
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le
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56
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e 
le
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orientace na stránkách 1,45 1,50 1,58 1,20 1,60 1,00 

grafická úprava stránek 2,02 3,25 2,23 1,90 1,60 1,00 

množství informací o knihovně 1,91 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

Zdroj: vlastní 

4.2.8 Důležitost a spokojenost se základními službami 

Důležitost faktorů 

Vzorek dotazovaných považuje za celkově nejdůležitější dostupnost knihovny  

a za nejméně důležitý označil výše registračního poplatku. V mužské části respondentů také 

převládá názor, že nejdůležitějším faktorem je dostupnost knihovny a nejméně důležitým je 

výše registračního poplatku, zatímco pro ženy je nejvíce důležitá ochota personálu jako 

nejméně důležitý faktor označily také výši registračního poplatku. 

Můžeme si všimnout rozdílů ve vnímání důležitosti jednotlivých faktorů mezi 

věkovými kategoriemi. Zatímco 4 věkové kategorie označily za nejdůležitější dostupnost 

knihovny věková kategorie 19 – 35 let označila jako nejdůležitější ochotu personálu.  

Za nejméně důležitý prvek označily opět 4 skupiny výši registračního poplatku, jen  

ve skupině respondentů ve věku 16 – 18 let se jako nejméně důležité jeví faktory dva se 

shodnou průměrnou známkou (4,25), konkrétně je pro ně nejméně důležitá odbornost 

personálu a orientační systém knihovny. Viz tabulka 4.6. 
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Tab. 4.6: Důležitost hlavních služeb celkově, podle pohlaví a věku 

m
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ce
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dostupnost knihovny 1,09 1,10 1,00 1,33 1,00 1,00 1,00 1,10 

provozní doba 1,31 1,11 1,25 1,27 1,04 1,00 1,29 1,17 

vzhled prostor knihovny 1,88 1,41 2,75 1,70 1,74 1,08 1,43 1,54 

výše registračního poplatku 2,03 2,20 4,00 2,21 3,17 1,33 1,68 2,15 

ochota personálu 1,22 1,09 2,00 1,03 1,09 1,08 1,18 1,13 

odbornost personálu 1,44 1,20 4,25 1,27 1,13 1,08 1,11 1,27 

délka výpůjční doby 1,88 1,56 4,00 2,03 1,52 1,08 1,46 1,65 

orientační systém knihovny 1,78 1,50 4,25 1,85 1,43 1,17 1,36 1,58 

Zdroj: vlastní 

Spokojenost s faktory 

Z průzkumu vyplynulo, že nejméně jsou respondenti spokojeni s provozní dobou 

knihovny, ve skupině respondentů bydlící v Hlučíně a Markvartovicích byla jako nejhorší 

hodnocena délka výpůjční doby. Naopak nejvíce byli dotazovaní spokojeni s ochotou 

personálu, ta byla nejlépe hodnocenou veličinou ve všech uvedených skupinách 

dotazovaných. Mezi další nejlépe hodnocené faktory se zařadila také dostupnost knihovny, 

odbornost personálu nebo také výše registračního poplatku. Podrobné výsledky můžete 

zhlédnout v tabulce 4.7. 

Tab. 4.7: Spokojenost s faktory knihovny podle pohlaví, místa bydliště a celková 
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dostupnost knihovny 1,19 1,14 1,16 1,36 1,25 1,00 1,00 1,15 

provozní doba 1,75 1,56 1,47 2,36 1,25 2,20 1,72 1,62 
vzhled prostor knihovny 1,28 1,35 1,29 1,36 1,25 1,40 1,50 1,33 

výše registračního poplatku 1,47 1,28 1,36 1,55 1,00 1,40 1,22 1,33 

ochota personálu 1,00 1,05 1,04 1,09 1,00 1,00 1,00 1,04 
odbornost personálu 1,09 1,14 1,16 1,18 1,00 1,00 1,06 1,13 
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délka výpůjční doby 1,47 1,48 1,50 1,55 1,38 1,40 1,39 1,47 

orientační systém knihovny 1,44 1,38 1,31 1,73 1,25 1,40 1,56 1,39 

Zdroj: vlastní 

Spokojenost se službami knihovny se dosti liší mezi jednotlivými věkovými 

kategoriemi čtenářů. Po přepočtení průměrných známek na procenta, v nejmladší skupině 

dotazovaných (16 – 18 let) byly nejlépe hodnoceny dostupnost knihovny (100% spokojenost) 

a ochota personálu (94% spokojenost), 75% spokojeností se vyznačují tří faktory, a to vzhled 

prostor knihovny, odbornost personálu a délka výpůjční doby. Hůře se pak umístila výše 

registračního poplatku (63% spokojenost) a orientační systém knihovny (50% spokojenost), 

nejhůře pak tato skupina hodnotila provozní dobu knihovny, jejich spokojenost s tímto 

faktorem byla pouze 44%. 

Naproti tomu nejstarší věková kategorie ohodnotila svou spokojenost se všemi 

faktory jako velmi vysokou. Čtyři atributy knihovny dosáhly hodnocení 100% spokojenosti 

(dostupnost knihovny, provozní doba, ochota personálu a odbornost personálu). Těsně pod 

hranicí 100 % se umístil vzhled prostor knihovny (99 %) a orientační systém knihovny  

(97 %). Délka výpůjční doby byla ohodnocena 94% spokojeností, jako poslední faktor byla 

hodnocena výše registračního poplatku, spokojenost dosáhla 88 %. Grafické znárodnění 

v grafu 4.9. 

Rozdíly mezi věkovými kategoriemi mohou být způsobeny vyšší náročností 

mladších lidí na poskytování služeb. Starší lidé jsou zvyklí se přizpůsobovat zaběhlým 

způsobům, a proto jsou zřejmě se všemi atributy knihovny velmi spokojeni. Zatímco mladí 

lidé jsou více zvyklí vyjadřovat svou nespokojenost za účelem změny. 



 

Zdroj: vlastní 
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ní mapa vyhodnocuje jednotlivé prvky služeb vzhledem ke spoko

ležitosti, kterou jim respondent přisuzuje. 

Hodnocení knihovny čtenáři a návštěvníky je znázorněno v grafu 4.

řeinvestovaných faktorů se umístila výše registra

ní doby. Faktory, které se nacházejí v tomto kvadrantu, se vyzna

spokojeností dotazovaných, ale poměrně nízkou významností. Je vhodné snížit investice 

chto prvků. 

, kde jsou umístěny tzv. motivátory, se objevila dostupnost kniho

ochota personálu, odbornost personálu, vzhled prostor knihovny a orienta

ů, které jsou charakteristické vysokou spokojeností a relativn

ůležité udržovat jejich kvalitu, protože z hlediska zá

etím kvadrantu, kvadrantu marginálních příležitostí, se nevyskytl žádný 

 knihovny. 

56 a více let

100% 99%
88%

100%

75%

94%

50%

97%

Spokojenost se službami knihovny podle věkových 
kategorií

Spokojenost se službami knihovny podle věkových kategorií

ní mapa vyhodnocuje jednotlivé prvky služeb vzhledem ke spokojenosti  

grafu 4.10. V prvním 

 se umístila výše registračního poplatku  

tomto kvadrantu, se vyznačují vysokou 

 nízkou významností. Je vhodné snížit investice  

ny tzv. motivátory, se objevila dostupnost knihovny, 

ochota personálu, odbornost personálu, vzhled prostor knihovny a orientační systém 

vysokou spokojeností a relativně 

hlediska zákazníka jde  

íležitostí, se nevyskytl žádný 

ěkových 
dostupnost knihovny

provozní doba

vzhled prostor 
knihovny
výše registračního 
poplatku
ochota personálu

odbornost personálu

délka výpůjční doby

orientační systém 
knihovny

kových kategorií 



 

2,00

s
p
o
k
o
j
e
n
o
s
t

d ů l e ž i t o s t

Poziční mapa hodnocení služeb knihovny

V posledním čtvrtém kvadrantu, se vyskytla pouze provozní doba knihovny. Faktory 

umístěné v tomto kvadrantu 

Otevírá se zde prostor pro zvýšení kvality, služeb nacházejících se v

se o faktory, které mohou zvýšit konkurenceschopnost podniku.

Zdroj: vlastní 
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4.3 Vyhodnocení hypotéz

Hypotéza č. 1 

Alespoň 50 % dotázaných navšt

Na tuto hypotézu nám odpov

respondentů navštěvuje knihovnu pravideln

0%

20%

40% 36%

0%

9%

35%

Přípomínky a nám

Obr. 4.12: Připomínky a nám

36 

ipomínkách a námětech mezi pohlavími byly evidentní
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Co se týče návštěvnosti 

 tyto stránky ještě nikdy 

 již na stránky zavítalo. Tudíž byla hypotéza 

často



 

Hypotéza č. 3 

Méně než 60 % návštěvníků je spíše spokojeno s

Vyhodnocení třetí hypotézy jsem provedla pomocí

spokojenost se službami knihovny

Známku 1 a 2, respektive velmi spokojen

po 8 % získaly známky ani spokojen ani nespokojen 

nespokojen tedy známku 5 zvolily 4 % všech respondent

Výsledky jsou graficky vyjádřeny v

Zdroj: vlastní 

Hypotéza č. 4 

20 % až 40 % návštěvník

na internet. 

K vyhodnocení čtvrté hypotézy jsem použila údaje získané z

využití poskytovaných služeb dosti malé. 50 % dotazovaných nevyužívá kro

výpůjčky knih žádné další služby. P

výpůjční službu využilo asi 13 %ˇrespondent

využívá 11 % návštěvníků. Poradenské služby pracovník

respondentů a 3 % dotázaných zažádaly o zakoupení jimi navrhované knihy

Hypotéza tedy nebyla potvrzena

8%
8% 4%

Spokojenost s provozní dobou

Obr. 4.15: Spokojenost s 
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ů je spíše spokojeno s otevírací dobou knihovny.

etí hypotézy jsem provedla pomocí údajů získaných z

pokojenost se službami knihovny, konkrétně z hodnocení spokojenosti s

Známku 1 a 2, respektive velmi spokojen/a a spíše spokojen/a zvolilo 80 % respondent

po 8 % získaly známky ani spokojen ani nespokojen a spíše nespokojen. Ohodnocení velmi 

nespokojen tedy známku 5 zvolily 4 % všech respondentů. Hypotéza byla tedy vyvrácena.

graficky vyjádřeny v grafu 4.15. 

vníků využívá kromě služby výpůjčky knih také p

tvrté hypotézy jsem použila údaje získané z otázky 

využití poskytovaných služeb dosti malé. 50 % dotazovaných nevyužívá kro

ky knih žádné další služby. Přístupu na internet využívá necelých 20 %. Meziknihovní 

ní službu využilo asi 13 %ˇrespondentů, podobně jsou na tom kopírovací služby, které 

ů. Poradenské služby pracovníků knihovny potřebovaly necelé 4 % 

 a 3 % dotázaných zažádaly o zakoupení jimi navrhované knihy

Hypotéza tedy nebyla potvrzena, ale vyvrácena. 

80%

Spokojenost s provozní dobou

1 - velmi spokojen, 2 -

3 - ani spokojen ani nespokojen

4 - spíše nespokojen

5 - velmi nespokojen

 provozní dobou knihovny 

otevírací dobou knihovny. 

 získaných z otázky č. 9 

 z hodnocení spokojenosti s provozní dobou. 

zvolilo 80 % respondentů,  

a spíše nespokojen. Ohodnocení velmi 

. Hypotéza byla tedy vyvrácena. 

ky knih také přístupu 

otázky č. 3. Celkově je 

využití poskytovaných služeb dosti malé. 50 % dotazovaných nevyužívá kromě služby 

ístupu na internet využívá necelých 20 %. Meziknihovní 

 jsou na tom kopírovací služby, které 

potřebovaly necelé 4 % 

 a 3 % dotázaných zažádaly o zakoupení jimi navrhované knihy, viz graf 4.16. 

spíše spokojen

ani spokojen ani nespokojen



 

Zdroj: vlastní 

4.4 Návrhy a doporučení

V kapitole návrhů a doporu

navrhnout doporučení, která by mohla vést ke zvýšení spokojenosti 

službami poskytovanými knihovnou.

marketingového výzkumu. 

Knižní nabídka 

Z výzkumu vyplynulo, že spokojenost s

V hodnocení spokojenosti se nejh

zejména ze strany mladších vě

knihovnou vědeckou, a proto nem

široká. Ovšem vezmeme-li v

okolních obcí, pro jejichž obč

a Opava složitá, mohla by svou nabídku rozší

knihovny stále je možnost odkázat 

ale zpoplatněna. 

3,05%

48,85%

Využití služeb poskytovaných knihovnou

Obr. 4.16: Využití služeb poskytovaných knihovnou
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čení 

ů a doporučení se budu snažit Městské knihovn

ení, která by mohla vést ke zvýšení spokojenosti čtenářů

službami poskytovanými knihovnou. Popsaná doporučení vychází z výsledk

výzkumu vyplynulo, že spokojenost s knižní nabídkou je celkov

hodnocení spokojenosti se nejhůře umístila nabídka odborné a nauč

ze strany mladších věkových kategorií čtenářů. Hlučínská knihovna samoz

deckou, a proto nemůžeme očekávat, že její nabídka odborné literatury bude 

li v úvahu, že je centrální knihovnou využívanou množstvím 

ch obcí, pro jejichž občany může být dojížďka do větších měst jako nap

a Opava složitá, mohla by svou nabídku rozšířit. Pokud by to ovšem nebylo v

knihovny stále je možnost odkázat čtenáře na využití meziknihovní výpůjč

19,85%

12,98%

11,45%

3,82%3,05%

Využití služeb poskytovaných knihovnou

přístup k internetu

meziknihovní výp

kopírování a skenování

poradenské služby pracovník

podání návrhu na zakoupení knihy

žádné další služby nevyužiji

Využití služeb poskytovaných knihovnou 

stské knihovně v Hlučíně 

tenářů a návštěvníků se 

výsledků provedeného 

knižní nabídkou je celkově dobrá. 

e umístila nabídka odborné a naučné literatury a to 

ínská knihovna samozřejmě není 

ekávat, že její nabídka odborné literatury bude 

úvahu, že je centrální knihovnou využívanou množstvím 

ěst jako např. Ostrava  

it. Pokud by to ovšem nebylo v silách vedení 

ůjční služby, která je 

Využití služeb poskytovaných knihovnou

ístup k internetu

meziknihovní výpůjční služba

kopírování a skenování

poradenské služby pracovníků

podání návrhu na zakoupení knihy

žádné další služby nevyužiji
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S nabídkou knih z žánru poezie jsou respondenti spokojeni podobně jako s nabídkou 

odborné a naučné literatury, proto bych doporučovala nabídku poezie, která je vcelku chudá, 

rozšířit.  

Respondenti se v dotazníku vyjadřovali ke knižnímu žánru, který je podle nich 

v knihovně málo zastoupen, z výsledků vyplynulo, že nejvýznamněji postrádají odbornou 

literaturu, ke které jsem se již vyjádřila výše a dále také literaturu fantasy a sci-fi, jejichž 

zastoupení je v knižním fondu knihovny poměrně malé, naproti tomu ale zájem o ně 

v posledních letech výrazně roste, proto by se knihovna měla zaměřit na doplnění knih v této 

kategorii. 

Internetové stránky knihovny 

Z výsledků výzkumu můžeme vyčíst, že internetové stránky knihovny již navštívilo 

méně než polovina dotázaných respondentů. Na těchto stránkách ovšem knihovna nabízí 

možnost prohledání katalogu knihovního fondu hlučínské knihovny, takže si čtenář může 

vyhledat, zda knihovna nabízí knihu, o kterou má čtenář zájem. Myslím si, že pokud by se 

mezi čtenáři rozšířilo povědomí o této službě, návštěvnost internetových stránek by se také 

zvýšila, proto by bylo vhodné čtenáře upozorňovat na možnost listování internetovým 

katalogem, ať už při registraci čtenářů nebo prostřednictvím e-mailové pošty rozesílané 

čtenářům, jejichž e-mailové adresy má knihovna v databázi. 

Co se týče ještě samotného obsahu internetových stránek knihovny, podstatně hůře 

byla hodnocena jejich grafická úprava, knihovna by proto mohla zlepšit jejich grafický layout 

za pomoci webdesignera, ovšem obávám se, že nalezení volných finančních prostředků  

na toto zlepšení by pro vedení knihovny nebylo prioritní. 

Provozní doba knihovny 

Jako velmi důležitý faktor v poskytovaných službách, s nímž jsou méně spokojeni, 

uvedli respondenti provozní dobu knihovny. Provozní dobu naleznete v příloze 1. 

Doporučovala bych, aby knihovna měla aspoň dvakrát v týdnu otevřeno i v době oběda tedy 

od 12 do 13 hodin, myslím si, že nespokojenost by se tak mohla snížit, protože lidé, kteří by si 

do knihovny chtěli odskočit přes svou polední pauzu, by takto mohli učinit. Dle mého názoru, 
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také není nejvhodnější úplné středeční uzavření knihovny, vedení by mohlo zvážit knihovnu 

otevřít aspoň v odpoledních hodinách. 

Připomínky a náměty čtenářů 

V otázce věnující se připomínkám a námětům čtenářů a návštěvníků se nejvíce 

objevovaly širší nabídka knih a pohodlnější sezení. O šíři nabídky knih jsem se již 

vyjadřovala výše, co se týče pohodlnějšího sezení, uvažovala bych o jeho skloubení 

s požadavkem na čítárnu. V prostorách knihovny se nachází oddělení poezie, což je jedna 

samostatná malá místnost, pokud by zde byla umístěna dvě třeba i tři pohodlná křesílka, 

domnívám se, že čtenářům postrádajícím čítárnu a pohodlnější sezení by toto zlepšení udělalo 

velkou radost. Pokud jde o přání některých respondentů umístit do prostor knihovny automat 

na kávu, myslím, že jeho splnění by přineslo užitek i samotné knihovně v podobě provize od 

provozovatele za umístění automatu. 

Jelikož z výzkumu jinak můžeme vyčíst, že dotázaní čtenáři a návštěvníci knihovny 

jsou velice spokojeni s úrovní poskytovaných služeb, bylo by vhodné, aby si knihovna 

udržovala i nadále tento vysoký standard v jejich poskytování. 

  



42 

 

5 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou spokojenosti čtenářů  

a návštěvníků se službami poskytovanými knihovnou. Konkrétně jsem se zaměřila na 

Městskou knihovnu nacházející se ve městě Hlučíně. 

Spokojenost čtenářů jsem měřila prostřednictvím kvantitativního šetření formou 

písemných dotazníků, které jsem osobně vyplňovala s oslovenými respondenty. Dotazování 

proběhlo přímo v prostorách Hlučínské knihovny. S cílem co nejvěrněji zachytit čtenářskou  

a návštěvnickou spokojenost, měli všechny otázky v dotazníku vyplnit pouze dotazovaní, 

kteří navštěvovali knihovnu opakovaně. Respondenti v dotazníku hodnotili, do jaké míry jsou 

spokojeni s poskytovanými službami či aspekty knihovny, rovněž se mohli vyjádřit ke své 

spokojenosti s nabídkou knih, popřípadě také mohli vepsat připomínky či náměty, které by 

jejich spokojenost zvýšily. 

Výsledky výzkumu se pro hlučínskou knihovnu ukázaly jako velmi pozitivní. 

Odpovědi respondentů se vyznačovaly vysokou mírou spokojenosti s poskytovanými 

službami, ovšem objevilo se několik aspektů, ve kterých má knihovna, jak se zdá, rezervy. 

Mezi faktory, které se vyznačovaly nižší mírou spokojenosti, patří např. nabídka odborných  

a naučných knih, poezie, fantasy a sci-fi literatury. Jako dalším problematickým bodem se 

ukázala provozní doba knihovny, jejíž hodnocení pokulhávalo za hodnocením ostatních 

faktorů knihovny. Zarážející je také nízká návštěvnost internetových stránek knihovny, na 

nichž se nachází důležitá služba knihovny a to elektronický katalog knižního fondu knihovny. 

Významnými a hodně podnětnými body se zabývala také otázka připomínek a návrhů 

samotných čtenářů. 

Na základě těchto problematických aspektů byla navržena doporučení, která by 

knihovna mohla realizovat za účelem zvýšení spokojenosti svých návštěvníků. 

Výsledky provedeného výzkumu jsou pro vedení knihovny důležitou zpětnou 

vazbou, za jejíž pomocí mohou zlepšovat poskytované služby nebo udržovat jejich vysokou 

úroveň. 
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lit.   literatura 
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Příloha č. 1- Fotodokumentace knihovny + provozní doba 

 

 

 

 

 

    Zdroj: internetové stránky knihovny [13] 

Obr. 2, 3, 4, 5: Vnitřní prostory knihovny 

 

 

  Zdroj: internetové stránky knihovny [13] 
 

Tab. 1: Provozní doba knihovny 

Pondělí 8 - 12   13 – 17 

Úterý 8 – 12  13 – 17 

Středa  zavřeno 

Čtvrtek   8 – 12 13 – 18 

Pátek  8 – 12  13 – 17 
Zdroj: internetové stránky knihovny [13] 

  

Obr. 1: Budova knihovny zvenčí 



 

 

Příloha č. 2 – Dotazník 

Vážení čtenáři a návštěvníci, 
jsem studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB TUO, obor Marketing a obchod. 
Vyplnění tohoto dotazníku je anonymní a výsledky budou použity v rámci mé bakalářské 
práce. 
Své odpovědi zakroužkujte, popřípadě vepište. Není-li uvedeno jinak, zvolte vždy jednu 
variantu. 
 
1. Městskou knihovnu v Hlučíně jste navštívil/a: 

□ poprvé – pokračujte, prosím, otázkou č. 13 

□ opakovaně 
 
2. Jak často tuto knihovnu navštěvujete? 

□  týdně 

□  měsíčně 

□  čtvrtletně 

□  méně často 
 
3. Které další služby knihovny, kromě výpůjčky knih, využíváte? (můžete označit více 
variant) 

□ přístup na internet 

□ meziknihovní výpůjční službu 

□ kopírování a skenování 

□ jiné, prosím, uveďte .....................................................................................................  

□ žádné jiné nevyužívám 
 
4. Vyjádřete Vaši míru spokojenosti následujícími faktory. Každému faktoru přiřaďte  
známku 1 – 5. (známkování jako ve škole, 1 – velmi spokojen/a, 5 – velmi nespokojen/a) 
 
Nabídka knižních novinek 1 2 3 4 5 
Nabídka beletrie 1 2 3 4 5 
Nabídka poezie 1 2 3 4 5 
Nabídka odborné a naučné literatury  1 2 3 4 5 
Nabídka časopisů 1 2 3 4 5 
 
 
5. Který žánr podle Vás v knihovně chybí nebo je velmi málo zastoupen? 
 
 ......................................................................................................................................................  
 
6. Navštívil/a jste již internetové stránky knihovny? 

□ ano 

□ ne – pokračujte, prosím, otázkou č. 8



 

 

7. Jak jste s jednotlivými charakteristikami těchto stránek spokojen/a? 
 
 Výborná Dobrá Dostačující Nedostačující 
Orientace na stránkách     
Grafická úprava stránek     
Množství informací o knihovně     
 
8. Ohodnoťte, prosím, jak jsou pro Vás důležité jednotlivé faktory. (známkování jako ve 
škole, 1 – velmi důležitý/á, 5 - velmi nedůležitý/á) 
 

 Důležitost 
Dostupnost knihovny 1 2 3 4 5 
Provozní doba 1 2 3 4 5 
Vzhled prostor knihovny 1 2 3 4 5 
Výše registračního poplatku 1 2 3 4 5 
Ochota personálu 1 2 3 4 5 
Odbornost personálu 1 2 3 4 5 
Délka výpůjční doby 1 2 3 4 5 
Orientační systém knihovny 1 2 3 4 5 

 
 
9. Ohodnoťte, prosím, spokojenost s vybranými faktory v této knihovně. 
(známkování jako ve škole, 1 - velmi spokojen/a, 5 - velmi nespokojen/a) 
 

 Spokojenost 
Dostupnost knihovny 1 2 3 4 5 
Provozní doba 1 2 3 4 5 
Vzhled prostor knihovny 1 2 3 4 5 
Výše registračního poplatku 1 2 3 4 5 
Ochota personálu 1 2 3 4 5 
Odbornost personálu 1 2 3 4 5 
Délka výpůjční doby 1 2 3 4 5 
Orientační systém knihovny 1 2 3 4 5 

 
 
10. Využíváte služeb internetu v knihovně? 

□ ano 

□ ne – pokračujte, prosím, otázkou č. 12 
 
11. Ohodnoťte, prosím, jak jste s jednotlivými faktory při využívání internetu spokojeni. 
(známkování jako ve škole, 1 - velmi spokojen/a, 5 - velmi nespokojen/a) 
 

 Spokojenost 
Počet internetových stanic 1 2 3 4 5 
Rychlost internetu 1 2 3 4 5 
Cena za využití internetu 1 2 3 4 5 



 

 

12. Prostor pro Vaše další připomínky a náměty, které by přispěly ke zvýšení spokojenosti se 
službami knihovny. 
 
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 
13. Jste žena / muž? 

□ žena 

□ muž 
 
 
14. Zařaďte se prosím do jedné z následujících věkových kategorií: 

 □ 16 - 18 let 

 □ 19 - 35 let 

 □ 36 - 45 let 

 □ 46 - 55 let 

□ 56 let a více 
 
 
15. Uveďte, prosím, místo Vašeho bydliště. 
 
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za Vaši spolupráci 
 
Zuzana Borzutzká  



 

Příloha č. 3 

Zdroj: vlastní 

Zdroj: vlastní 
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Příloha č. 4 – Datová matice ze zpracování dotazníků 

Tab. 1: Absolutní a relativní četnosti z datové matice ze zpracování dotazníků 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Tab. 2: Absolutní a relativní četnosti z datové matice ze zpracování dotazníků 

Zdroj: vlastní 

  

 
Četnosti / Otázky 1 2 3.I 3.II 3.III 3.IV 3.V 3.VI 

ab
so

lu
tn

í 1 10 23 26 17 15 5 4 64 

2 112 76 
      

3 
 

8 
      

4 
 

5 
      

          

re
la

tiv
n

í 1 8% 21% 20% 13% 11% 4% 3% 49% 

2 92% 68% 
      

3 
 

7% 
      

4 
 

4% 
      

 
Četnosti / Otázky 4.I 4.II 4.III 4.IV 4.V 5 6 7.I 7.II 7.III 

ab
so

lu
tn

í 

1 77 69 32 44 55 5 55 31 16 15 

2 24 26 13 23 15 5 57 23 24 30 

3 10 17 67 25 26 1 
 

1 13 10 

4 1 
  

19 12 4 
  

2 
 

5 
   

1 4 2 
    

6 
     

4 
    

7 
     

4 
    

8 
     

2 
    

9 
     

3 
    

10 
     

3 
    

            

re
la

tiv
n

í 

1 69% 62% 29% 39% 49% 15% 49% 56% 29% 27% 

2 21% 23% 12% 21% 13% 15% 51% 42% 44% 55% 

3 9% 15% 60% 22% 23% 3% 
 

2% 24% 18% 

4 1% 
  

17% 11% 12% 
  

4% 
 

5 
   

1% 4% 6% 
    

6 
     

12% 
    

7 
     

12% 
    

8 
     

6% 
    

9 
     

9% 
    

10 
     

9% 
    



 

 

Tab. 3: Absolutní a relativní četnosti z datové matice ze zpracování dotazníků 

Zdroj: vlastní 

 

Tab. 4: Absolutní a relativní četnosti z datové matice ze zpracování dotazníků 

 Zdroj: vlastní 

 

  

 
Četnosti / Otázky 8.I 8.II 8.III 8.IV 8.V 8.VI 8.VII 8.VIII 

ab
so

lu
tn

í 

1 101 103 76 52 100 92 68 74 

2 11 2 20 27 10 15 26 22 

3 
 

4 8 14 2 2 12 9 

4 
 

3 7 2 
 

1 1 3 

5 
  

1 17 
 

2 5 4 

          

re
la

tiv
n

í 

1 90% 92% 68% 46% 89% 82% 61% 66% 

2 10% 2% 18% 24% 9% 13% 23% 20% 

3 
 

4% 7% 13% 2% 2% 11% 8% 

4 
 

3% 6% 2% 
 

1% 1% 3% 

5 
  

1% 15% 
 

2% 4% 4% 

 
Četnosti / Otázky 9.I 9.II 9.III 9.IV 9.V 9.VI 9.VII 9.VIII  

ab
so

lu
tn

í 

1 101 82 84 81 108 100 65 73 

2 5 8 22 26 4 10 44 34 

3 6 9 3 4 
 

2 0 5 

4 
 

9 3 1 
  

3 
 

5 
 

4 
      

          

re
la

tiv
n

í 

1 90% 73% 75% 72% 96% 89% 58% 65% 

2 4% 7% 20% 23% 4% 9% 39% 30% 

3 5% 8% 3% 4% 
 

2% 0% 4% 

4 
 

8% 3% 1% 
  

3% 
 

5 
 

4% 
      



 

 

Tab. 5: Absolutní a relativní četnosti z datové matice ze zpracování dotazníků 

 
Četnosti / Otázky 10 11.I 11.II 11.III 12 13 14 15 

ab
so

lu
tn

í 
1 28 20 8 14 6 84 7 77 

2 84 5 9 11 8 38 34 12 

3 
 

3 3 3 8 
 

25 8 

4 
  

6 
 

2 
 

24 5 

5 
  

2 
 

3 
 

32 3 

6 
    

6 
  

3 

7 
    

1 
  

2 

8 
       

4 

9 
       

4 

10 
       

4 

          

re
la

tiv
n

í 

1 25% 71% 29% 50% 18% 69% 6% 63% 

2 75% 18% 32% 39% 24% 31% 28% 10% 

3 
 

11% 11% 11% 24% 
 

20% 7% 

4 
  

21% 
 

6% 
 

20% 4% 

5 
  

7% 
 

9% 
 

26% 2% 

6 
    

18% 
  

2% 

7 
    

3% 
  

2% 

8 
       

3% 

9 
       

3% 

10 
       

3% 

Zdroj: vlastní 


