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Cíl dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření zaměřené na průzkum vnímání a využití služeb knihovny v době uzavření 
provozu bylo již jednou provedeno začátkem června 2020. Tento druhý dotazník byl proveden 
jako srovnávací šetření. 

Dotazník byl opět šířen mezi studenty Ostravské univerzity. Otázky byly koncipovány velice 
podobně jako v jarním dotazníku, ovšem některé otázky byly zařazeny nově. Zajímalo nás, 
zda jsme pokročili v propagaci a dosáhli širší odezvy, zda se podařilo zvýšit využití online 
nástrojů a bezkontaktních služeb a chtěli jsme také vědět, zda jsou s námi uživatelé spokojeni. 
Zjišťovali jsme také, které služby jsou u uživatelů oblíbené natolik, že by je chtěli zachovat 
i v době, kdy vládní opatření a omezení služeb skončí. 

Velmi děkujeme všem studentům, kteří se do opakovaného dotazníkového šetření zapojili. 
Obdrželi jsme celkem 326 platných odpovědí, což znamená 64% návratnost v poměru k počtu 
otevření dotazníku. Jsme velice rádi, že respondenti využili také možnosti textového 
komentáře u otevřených otázek. I díky těmto podnětům můžeme své služby nadále rozvíjet a 
upravovat. 
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1. Využíváte ke studiu online dokumenty [%]? 

 

Stejně jako v první vlně omezení provozu studenti i tentokrát využívali především české 
elektronické knihy. Studenti měli přístup do celé kolekce e-knih od Bookportu a také dočasný 
přístup do Krameria – Národní digitální knihovny (NDK).  

Výsledné hodnoty využívanosti online dokumentů jsou v prosincovém šetření vyšší 
ve srovnání s červnovým šetřením. Zvýšila se obliba Krameria, který obsahuje velké množství 
digitalizovaných dokumentů, které jsou mimo dočasný přístup nepřístupné. Stejně tak stoupla 
procentuálně vyjádřená potřeba využívat online dokumenty jakéhokoli druhu, např. z digitální 
knihovny MZK, Google Books nebo Google Scholar. 

Nejzajímavější údaj však je, že výrazně poklesl počet odpovědí „Online dokumenty 
nepotřebuji“, což odráží nutnost naučit se nejen používat, ale i vyhledávat dokumenty 
v elektronických verzích. Dá se tedy říci, že se studenti naučili využívat online dokumenty, 
protože je ke studiu opravdu potřebují. 
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2. Využíváte ke studiu online nástroje [%]? 

 

Citační manažer CitacePro si udržel místo nejpoužívanějšího online nástroje, mezi jinými 
zmiňovanými nástroji pak byly uváděny např. Zotero, Mendeley nebo citace.com. Využívanost 
multivyhledávače EDS ve srovnání s předchozím šetřením mírně pokleslo. 

Nižší povědomí o existenci těchto online nástrojů lze přisuzovat většímu počtu studentů 
prvního ročníku mezi respondenty, ale jde jen o úvahu, poněvadž jsme zjišťovali pouze výši 
studijního programu, a nikoli přesné ročníky.  

Těší nás ovšem, že i v této otázce bylo mnohem méně odpovědí, že respondenti tyto nástroje 
nepotřebují. Zatímco na jaře činilo 99 odpovědí „nepotřebuji“ celkem 19,5 % ze všech 
odpovědí, nynějších 34 odpovědí činí pouze 8,7 % ze všech ostatních odpovědí, což je více 
než o polovinu nižší číslo.  
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3. Pomohla Vám naše knihovna zlepšit znalosti a dovednosti při práci 

s online dokumenty nebo nástroji? 

Třetí otázka byla zařazena nově. Byla hodnotící; chtěli jsme se dozvědět, zda studenti vnímají 
pomoc knihovny jako užitečnou při jejich práci s dokumenty a nástroji, na které jsme se ptali 
v prvních dvou otázkách. 

Škála hodnocení nebyla široká, spíše nás zajímal pozitivní nebo negativní vliv, s tím, že bylo 
možno se k pozitivnímu i negativnímu hodnocení vyjádřit šířeji. 

 

Téměř 70 % respondentů se nechtělo vyjádřit nebo nevyjádřilo k tomu, jestli knihovna hraje 
nějakou roli ve zlepšování jejich dovedností či znalostí při práci s online dokumenty nebo 
nástroji. Zato jsme rádi, že více než čtvrtina studentů zaznamenala pozitivní vliv knihovny, a to 
zejména díky Infolekcím nebo webinářům, konzultacím Objednej si knihovníka, nebo radám 
pracovníků knihovny.  
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4. Odkud získáváte informace o fungování knihovny a jejích službách 

[%]? 

 

Během doby omezeného provozu jsme studentům zaslali 5 hromadných e-mailů: 

 24. 9. 2020 – o změněné organizaci výpůjčních služeb 

 12. 10. 2020 – s aktuální nabídkou online zdrojů 

 2. 11. 2020 – o opětovném spuštění plného přístupu do DK Kramerius 

 3. 11. 2020 – s nabídkou webinářů 

 26. 11. 2020 – o ukončení přístupu do DK Kramerius kvůli ukončení nouzového stavu 

I tentokrát se nejvíce osvědčila komunikace se studenty prostřednictvím hromadných e-mailů. 
Dá se tam zaručit vysoký dopad i aktuálnost informace.  

Stejně jako v předchozím červnovém dotazníku, i nyní bylo zcela zanedbatelné množství 
odpovědí od neinformovaných respondentů, kterýchž bylo pouze 7, což je celkově 1,1 % 
ze všech. 

Mezi Jinými odpověďmi figurovaly odpovědi jako telefonické dotazování či informace 
od vyučujícího. 
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5. Jak jste spokojeni se službami knihovny během mimořádných 

opatření [%]? 

 

Výsledky prosincového dotazníku ukazují, že spokojenost se službami knihovny během 
mimořádných opatření narostla. Možnosti „velmi spokojen/a“ vzrostla o 6,1 procentních bodů 
na 39,3 %, u možnosti „spokojen/a“ zůstalo téměř stejných 39,6 % odpovědí. 

Mrzí nás zvýšení nespokojenosti se službami o 4,5 procentního bodu na 7,4 %. Důvody, které 
vedly k nespokojenosti, byly často uvedeny v rozšiřující odpovědi. Nejčastější příčinou 
nespokojenosti studentů byl objednávkový systém, který některým uživatelům nevyhovoval 
z důvodu nutnosti domluvit si předem termín nebo z důvodu obav, že nestihnou v dohodnutém 
termínu vyzvednout. Dalším důvodem byla nedorozumění, která vznikala na obou stranách při 
domlouvání termínu vyzvednutí.  

Je zajímavé, že ačkoli byl objednávkový systém zaveden už podruhé (tudíž s předpokladem, 
že bude fungovat stejně dobře jako v první vlně), stal se nyní předmětem nespokojenosti než 
prve a dělal také problém více respondentům.  

Mezi dalšími důvody byly uvedeny: časté zavírání knihovny, nepřehlednost v informování 
o otevírací době, nebo nedostatek relevantní literatury ve fyzické i online formě.  

Potěšující je, že vzrostl počet studentů, kteří měli zkušenost s našimi službami a mohli je 
hodnotit. Pouze necelých 14 % studentů nevyužívalo služeb knihovny, tento počet klesl o 10 % 
ve srovnání s předchozím obdobím.  

 
  

33,2

39,7

2,9

24,2

39,3 39,6

7,4

13,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Velmi spokojen/a Spokojen/a Nespokojen/a Nemohu posoudit

Červen 2020 Prosinec 2020



 

 
6 

|  V ýsled ky do tazn íkového  šet řen í  

|  Knihovn a v  době  mimo řádn ých  opa t řen í  /  druhá vln a  COVID-19  

 

6. Které služby jste využil/a v této době poprvé? 

 

Spíše než na srovnávání s předchozím dotazníkem se šestá otázka zaměřila na porovnání, 
která z nově zavedených služeb se těší největší oblibě. Mohli jsme se tak dozvědět, 
že nejoblíbenější je studium z elektronických knih, pokud jsou dostupné a využívá je 55 % 
dotázaných. Mnohým studentům (45 %) také vyhovovala možnost objednat si vyzvednutí knih 
na předem dohodnutý termín.  

Co je ovšem zajímavé, je enormní nárůst „prvního seznámení“ s elektronickými knihami, 
na které je dlouhodobě zaměřena propagace knihovny. V předchozím dotazníku odpovědělo 
celkem 96 respondentů, že se poprvé setkalo s elektronickou knihou (ať už v databázi 
Bookport, v digitální knihovně Kramerius nebo jinde); v prosincovém dotazníku jsme 
zaznamenali téměř 100% nárůst na celkem 180 odpovědí. 

Těší nás, že studenti elektronické knihy využívají ve stále větší míře. 
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7. Zúčastnil/a jste se našich listopadových online webinářů? 

 

Sedmá otázka byla rovněž zařazena nově, a to proto, že jsme během listopadu zařadili 
do nabídky služeb Infolekce, tentokrát ve formě webinářů. Webináře byly vedeny online 
formou přes platformu MS Teams.  

Probíhaly v týdnu od 9. do 13. 11. 2020 a zúčastnilo se jich celkem 508 studentů. Odpovědí 
účastníků webinářů v dotazníku nebylo mnoho, proto zde figuruje pouze 47 odpovědí. Co je 
ale pozitivní, že naprosté většině respondentů vyhovovala online forma. Pro zájem ze strany 
studentů budeme i v dalších obdobích nabízet vzdělávací lekce formou webinářů, 
jež studentům vyhovují z důvodu lepší dostupnosti a také kvůli snadnějšímu výběru termínu. 
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8. Ovlivnil omezený provoz knihovny Vaše studium? 

 

Otázku o vlivu omezeného provozu knihovny na studium jsme zařadili již v předchozím 
dotazníku. Stejně tak i v tomto nás zajímaly i doplňující odpovědi v případě, že respondenti 
nějaký vliv pocítili, ať už negativní či pozitivní. 

Ze 114 odpovědí „ano, omezený provoz knihovny ovlivnil mé studium“ se objevilo celkem 
42 doplňujících odpovědí. 

Mezi důvody, které se objevovaly nejčastěji, patřila, stejně jako v červnovém dotazníku, 
neexistence digitální verze konkrétního dokumentu, a to v 8 případech. Zkrátka nejsou online 
dostupné všechny dokumenty. Problém měli někteří respondenti také s organizací výpůjčních 
služeb zejména s nutností objednání předem (6 odpovědí).  

Odpovědi s nižší četností se nesly v duchu sníženého komfortu při studiu, např. kvůli horší 
orientaci při vyhledávání elektronických zdrojů nebo méně efektivní práci s elektronickými 
knihami, protože podle respondentů se lépe pracuje s knihami tištěnými. Tři respondenti se 
nedostali k tištěným knihám i proto, že se uživatelům, kteří si knihu vypůjčili dříve, prodlužovaly 
výpůjční lhůty společně s prodlužováním nouzového stavu.  

Pozitivní ale bylo, že si někteří uživatelé přímo pochvalovali jednodušší dostupnost literatury, 
především z důvodu, že jimi požadované dokumenty existovaly v elektronické verzi. Dva 
respondenti byli rádi, že je okolnosti donutily naučit se s e-knihami pracovat. A 9 respondentům 
scházelo prostředí studoven, které se z jejich pohledu zdá klidnější, příjemnější 
i produktivnější. 
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9. Které bezkontaktní služby byste chtěl/a ponechat v nabídce i 

nadále? 

 

Podobně jako v 6. otázce nás zajímala nejen využívanost nově zavedených služeb, ale také 
jejich oblíbenost a možné ponechání v nabídce v běžném provozu knihovny. 

Oblíbenost služeb z předchozích otázek se projevila i zde. Vyzvedávání knih v předem 
dohodnutém termínu by uvítalo 143 studentů, což tvoří 52 % odpovědí.  

Stejně tak téměř 43 % by uvítalo ponechání bezkontaktních plateb. Ty v nabídce již máme, 
nicméně uvažujeme o jejich rozšíření v podobě propojení platební brány univerzity 
s knihovním systémem, který umožní provedení platby prostřednictvím čtenářského konta 
uživatele. 

Také již výše zmíněné webináře, tedy Infolekce vedené online formou, by uvítalo rovných 40 % 
respondentů. Webináře zůstanou v nabídce služeb knihovny nastálo jako alternativní nabídka 
ke klasicky prezenčně vedeným Infolekcím. 

Mezi jinými bezkontaktními službami, které jsme neuvedli ve výběru, se objevovaly především 
žádosti o zachování přístupu k digitalizovaným knihám. Dále bylo mnohokrát zmíněno 
zachování a rozšiřování počtu e-knih. Nabídka e-knih bude i nadále rozšiřována. 
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10. Studuji na fakultě: 

 

 

11. Studuji v: 
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12. Prostor pro jakékoliv připomínky, podněty, návrhy, poznámky, 

kritiku, pochvalu (nemusí se týkat pouze mimořádných opatření) 

Velice si vážíme názorů studentů na fungování knihovny. Získali jsme celkem 67 podnětů 
a odpovědí a většina z nich byla velmi pozitivní.  

Děkujeme za vyjádření mnohých pochval a poděkování za naše služby a za přístup pracovníků 
knihovny v tomto období. 

Bereme na vědomí veškeré vaše náměty a připomínky; cenné jsou pro nás i vaše kritické 
názory. Všechny získané podklady budou sloužit pro další rozvoj a úpravy služeb knihovny. 
Nadále se budeme snažit vylepšovat naše služby tak, aby našim uživatelům vyhovovaly 
co nejvíce. 


