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Ptali jsme se našich tená na
internet a po íta ová školení dv ankety Studijní a v decké
knihovny v Hradci Králové
Jitka Kutilová
V rámci zlepšování služeb podle p ání tená a návšt vník Studijní a v decké knihovny
v Hradci Králové (dále SVK HK) jsme se pokusili anketami zmapovat názory uživatel
internetu a ú astník po íta ových kurz po ádaných ve studovn SVK HK.
Anketní lístky byly p edávány návšt vník m v Internet clubu, studovn na Eliš in
náb eží a v p j ovn hlavní budovy. Obsahovaly 10, resp. 9 otázek, jejichž vypln ní bylo
zcela dobrovolné a anonymní. P i internetové anket se nám vrátilo 120 vypln ných
dotazník , p i anket o kurzech 94. Zde jsou shrnuty výsledky obou anket.
První otázka internetové ankety zjiš ovala, kde nej ast ji využívají naši návšt vníci
p ístup k internetu. Kupodivu využívá tém polovina (57 ze 120 dotázaných) p ístup k
internetu spíše n kde jinde než v SVK HK. Pokud se tak d je v našich prostorách, nejvíce
uživatel internetu p ichází do u ebny na náb eží (36,7 % dotázaných), 22,5 % do Internet
clubu a pouze 11,7 % do p j ovny.
Další dv otázky se ptaly na spokojenost našich uživatel s prost edím, kde internet
využívají, a s personálem t chto pracoviš . V tšina odpov dí byla kladná, nespokojeno je 42
dotázaných.
Internetových stanic (otázka . 4), které jsou k dispozici tená m, je v knihovn
Tento po et považuje za dostate ný 53,6 % uživatel , za nedostate ný 46,4 %.
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SVK disponuje rychlostí p ipojení k internetu 10 Mb/s, p i emž 85 % návšt vník je s
touto rychlostí spokojeno, 14,6 % ne (otázka . 5).
Cena za použití internetu (otázka . 6) iní v SVK HK 24,- K /hod. pro registrovaného
tená e a 30,- K /hod. pro ostatní návšt vníky. Tyto poplatky považuje 81,5 % dotázaných za
odpovídající. Že jsou vysoké, soudí 11 % dotázaných, že jsou nízké, 7,6 %.
Podle odpov dí na otázku . 7 týkající se frekvence využívání internetu nej ast ji (44,5 %

odpov dí) využívají naši návšt vníci internet asi tak jednou týdn , denn v 8,4 % p ípad ,
jedenkrát za m síc ( i ješt mén asto) v 23,5 %.
Otázka . 8 zjiš ovala, kolik asu stráví návšt vník p ibližn u po íta e. B hem jedné
návšt vy je to u 45,1 % uživatel 15 – 60 minut. U 33,6 % 5 – 15 minut, u 16 % více než
hodina. Na oto ku (tj. asi tak do 5 minut) k nám chodí pouze 5,3 % uživatel .
Více než polovina (54,1 %) dotázaných tráví u po íta e as hlavn prohlížením www
stránek. 39,2 % návšt vník udává jako sv j hlavní zájem psaní a p íjem e-mail . Pouze 6,6
% se zabývá jinou inností.
Jen 24 ze 120 odevzdaných dotazník obsahovalo n jakou p ipomínku i návrh ke
zlepšení našich služeb. N kolik tená pochopilo tuto možnost jako p íležitost vyjád it se k
službám knihovny obecn . 107 uživatel zanechalo p i vypl ování dotazníku svou adresu i
íslo tená ského pr kazu, a byli tak za azeni do slosování o 4 hodiny p ístupu k internetu
zdarma.
SVK HK uspo ádala v roce 2004 pro své uživatele také bezplatná po íta ová školení,
zam ená na seznámení s prací na internetu (základní a pokro ilé vyhledávání, elektronická
pošta), využívání možností elektronických databází ASPI a eská národní bibliografie, nácvik
práce s elektronickým katalogem SVK. Ú astníkem kurz mohl být registrovaný tená naší
knihovny i neregistrovaný návšt vník. Na konci každé „vyu ovací hodiny“ byla formou
anonymního dotazníku provedena nenáro ná anketa, která m la zprost edkovat jakousi
zp tnou vazbu mezi organizátory (pracovníky odd lení informa ních a referen ních služeb) a
ú astníky. Návratnost dotazník byla tém stoprocentní. Anketa obsahovala 9 otázek:
1. Jste naším registrovaným tená em?
2. Zú astnil jste se našeho školení poprvé?
3. Cht l byste si toto téma zopakovat ?
4. Vyhovuje Vám as školení (tj. po 16. hod.)?
5. Vyhovuje Vám asový rozsah školení (asi 1,5 hodiny)?
6. Vyhovuje Vám zp sob školení?
Další t i otázky byly ponechány pro volné odpov di.
Stru né vyhodnocení:
1. školení se v p evážné mí e (71,3 %) ú astní tená i registrovaní v naší knihovn ;
2. mírn p evažují ti (56,4 %), kte í už n kdy d íve u nás podobné školení absolvovali;
3. v tšina dotázaných (75,5 %) by si ráda školení zopakovala ješt jednou;
4. zvolený as školení (tj. tvrtek 16 – 17,30 hod) je vyhovující pro 98 % ú astník ;
5. délka jednoho kurzu – tj. asi 1,5 hodiny – vyhovuje tém všem, zaznamenali jsme jednu
jedinou odlišnou odpov ;
6. také zp sob školení – p ednáší pracovníci odd lení informa ních a referen ních služeb s
pomocí dataprojektoru, seznamují ú astníky s daným tématem a dohlíží na jejich vlastní
práci s po íta i – v tšin vyhovuje, pouze dva návšt vníci m li výhrady k rychlosti p ednášky
(nestíhali sledovat výklad a zárove pracovat na své klávesnici) a t i dotázaní nechali tuto
otázku bez odpov di.
Sedmou otázkou za ínaly volné odpov di. T iat icet dotázaných využilo možnosti sd lit
nám, co by považovali za vylepšení školení. P ipomínky se týkaly rychlosti výkladu –
poslucha i nestíhají sledovat školitele/školitelku a sou asn plnit zadání na svém po íta i.
Úplní za áte níci v práci s po íta em požadují i více asu na tzv. „zažití“ jednotlivých krok a

více prostoru pro samostatné vyzkoušení si toho, co se práv nau ili. Dvakrát se objevil
požadavek doplnit výklad písemným materiálem, který používali školitelé jako svou osnovu
dopln nou p íklady.
Zeptali jsme se také na p ípadné nám ty dalších školení: zájem by byl o EXCEL, WORD,
pokro ilý internet i o nácvik n kterých operací s po íta em – nap . ukládání textu na disketu
i pevný disk.
ada ú astník kurz využila volné plochy dotazníku pro pod kování i pro vyjád ení
uznání školitel m, hlavn za jejich trp livost.
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