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Spokojenost uživatelů nemusí zřizovatelům stačit 

Eva Semrádová

„Vážení čtenáři, jak hodnotíte služby knihovny?“ tak jsme se loni společně ptali v článku Spokojenost uživatelů 

knihoven,[1] kde jsme informovali o metodách, jak na tuto otázku hledat objektivní odpověď. Dnes zkusíme toto 

téma ještě rozšířit. Průzkum spokojenosti se službami mezi návštěvníky knihovny proběhl, knihovna dostala dobré 

vysvědčení. Bude to dostatečný argument pro zřizovatele ve chvíli, kdy bude rozhodovat, zda koupit nový nábytek, 

vyměnit staré počítače, adaptovat budovu, schválit mzdové prostředky na dalšího kvalifikovaného pracovníka?

„Politická reprezentace na jedné straně často hovoří o pozitivním přínosu kultury a vzdělávání, ale při reálném 

rozhodování o rozpočtech vnímá podvědomě tyto oblasti jako něco prodělečného.“ Toto sdělení zveřejnil před 

třemi lety předseda Ústřední knihovnické rady PhDr. Vít Richter,[2] ale stačí sáhnout do historie knihoven a máme 

potvrzeno, že to je postoj, který charakterizuje vztah knihovna a její zřizovatel od počátku, kdy městská či obecní 

zastupitelstva o financích pro knihovny rozhodují.

Už před 100 lety byla výroční hlášení o chodu knihoven spíš podobná účetní knize, než aby byla svědectvím o 

kvalitě knihovny, o spokojenosti návštěvníků a přínosech pro vzdělání obyvatelstva. Ani koncem 20. století 

nevidíme žádnou změnu. Vyberu z vlastních vzpomínek a můžu konstatovat, že kolem roku 1985 se rozpočet 

knihovny často poměřoval s náklady na jednu výpůjčku. Spotřebované peníze děleno počtem výpůjček, to vše 

v porovnání s celostátními parametry, bez jakýchkoli dodatků o individuálních podmínkách knihovnické práce. 

Výsledkem byla informace, zda se knihovna neprodražuje. Nutno ale dodat, že v té době vše v knihovně 

směřovalo k půjčování knih, objem jiných služeb byl minimální. Nyní by už takový jednoduchý výpočet neobstál; 

knihovny pořádají vzdělávací a kulturní programy, provozují informační centra, mají veřejný internet a 

reprografické služby. Pro zamyšlení ještě přidám postřeh, že v 80. letech přepočítávání výpůjček na peníze 

knihovníkům daleko víc vadilo. Žily ještě v knihovnické komunitě osvětové ideály? V roce 2016 určování finanční 

hodnoty knihovnických služeb nikoho nepřekvapí. Vedoucí knihoven se stavějí ke své práci pragmaticky a sami 

hledají, jak společenskou potřebnost své organizace prokázat, aplikují postupy známé z ekonomie a počítají.

Měření hodnoty knihovnické služby metodou ROI

V knihovnickém slovníku se objevují nové termíny, jako hodnota veřejné služby, analýza efektivnosti knihovny, 

rentabilní knihovna. Celostátní koncepce knihoven v ČR na léta 2011-2015[3] podpořila spolupráci knihovníků 

s ekonomy a sociology, proběhl výzkum ekonomických nástrojů vhodných pro měření provozu knihovny a 

v nedávné době zveřejnění metodiky určené pro české knihovny.

Autoři metodiky zvolili postup, který ekonomové nazývají Analýza návratnosti investic (zkratka ROI, z anglického 

Return on Investment). ROI index označuje poměr vydělaných peněz (přínosy, zisky) k penězům investovaným 

(náklady). Při aplikaci na oblast knihoven dosazujeme do vzorce:

Náklady knihovny jsou celkem dobře měřitelné, i když ani zde nestačí jen nahlédnout do účetnictví. Některé 

knihovny nejsou samostatně hospodařícím subjektem; odečíst by se měly mimořádné investice a naopak přičíst 

náklady (například nájmy), které hradí za knihovnu její zřizovatel apod.

Vyčíslit hodnotu knihovnické služby je mnohem obtížnější a autoři metodiky se museli obrátit na uživatele služeb a 

ptát se, kolik by byli ochotni utratit za danou knihovnickou službu, kolik peněz jim knihovna ušetřila půjčením dané 

publikace atd. Cílem bylo proměnit subjektivní pocit, že knihovna poskytuje užitečné a hodnotné služby, v reálné 



číslo, které by bylo možné doplnit do vzorce.

Zpracování metodiky ROI bylo završeno zveřejněním softwarového nástroje pro výpočet efektivity knihovny, který 

je dostupný na adrese: http://roi.mlp.cz.[4] V současné době mají některé knihovny výpočet hotový. K nácviku 

práce s kalkulátorem přistupovali pracovníci knihoven buď samostatně, nebo využili bohatou nabídku školení, kde 

si postup práce s kalkulátorem osvojili. Nyní mají v ruce odhad celkové efektivity své knihovny. Výsledky výpočtů 

jsou zpravidla více než optimistické. Například: efektivita knihovny = 5 znamená, že za každou korunu veřejných 

prostředků vložených do rozpočtu poskytla knihovna veřejnosti službu v hodnotě 5 Kč.

Ale co dál? Jak s touto informací efektivně naložit? Zastupitelstvo hovoří o přínosu kultury a vzdělávání pro rozvoj 

obce a knihovna pomocí ROI indexu dokládá, že přispívá k hospodárnému využití obecního rozpočtu. Bude 

veřejnost hodně překvapena cenou knihovnických služeb, nebudou zastupitelé výpočet zpochybňovat? K tomu už 

autoři metodiky konkrétní radu nedali. Pro výsledek výpočtu zvolili marketingově laděný název Šťastné číslo pro 

knihovnu a tím naznačují, jakým směrem se dát. Výpočet je argument pro jednání, ale úspěch bude záviset na 

způsobu interpretace. První zkušenosti bychom mohli hledat u knihoven, které se účastnily úvodního průzkumu 

(knihovny v Uherském Hradišti, Táboře, Kutné Hoře), které zveřejnily certifikáty na knihovnických webech (např. 

knihovny ve Strakonicích,[5] Hradci nad Moravicí, Českém Krumlově) nebo informovaly o výsledku měření 

efektivity v tisku (Městská knihovna v Táboře).[6]
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