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Témata pro dnešní den 

 

• Benchmarking knihoven v roce 2019  

 

• Dotazníkový průzkum 

– Jak a k čemu využíváme benchmarking 

– Co změnit?  
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Jak k čemu využíváme benchmarking 

Výsledky průzkumu 

 
Eliška Novotná 



[PROCENTO]  

[PROCENTO] 
[PROCENTO]  

[PROCENTO]  

Kolikrát ročně využíváte benchmarking? 
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 Zajímá nás porovnání s jinými knihovnami. 

 Slouží jako podklad pro jednání se 
zřizovatelem. 

 Hledáme inspiraci a příležitosti pro 
zlepšování. 

 Pomáhá nám stanovovat cíle do budoucna. 

 Čerpáme z něj data do výroční zprávy. 

 Využíváme ho pro úpravu provozu a 
organizace knihovny. 

 Jiná: nevyužíváme      

počet odpovědí [absolutní četnost] 

K čemu knihovny využívají benchmarking 
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[HODNOTA]  

Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 obyv. 

% výdajů na knihovnu z celkových výdajů … 

Objem přírůstků na 1000 obyv. 

Objem knihovního fondu na 1000 obyv. 

Počet výpůjček na registrovaného čtenáře 

Celkové provozní náklady v přepočtu na jednoho … 

Kulturní a vzdělávací akce na 1000 obyv. 

% obnovy knižního fondu 

Počet hodin pro veřejnost týdně 

Náklady na pořízení knihovního fondu v přepočtu … 

Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované … 

Registrovaní čtenáři - % z obsluhované populace 

počet odpovědí [absolutní četnost] 

Nejvýznamnější indikátory 

Skupiny indikátorů: 

Podmínky pro činnost 

knihovny 

Uživatelé, služby  

Financování, výdaje, efektivita 



Co jste změnili díky benchmarkingu? 

11 Provozní doba 

5 Navýšení rozpočtu 

4 

Redukce, aktualizace knihovního 

fondu 

3 Doplňování knihovního fondu 

3 Vybavení, prostory 

2 Rozšíření služeb, akcí 

1 Argument pro zřizovatele 

1 Soutěž Městská knihovna roku 

1 Vzdělávání pracovníků 

1 Wifi 

Ano; 28; 
29% 

Ne; 68; 
71% 







Údaje problematické na vyplnění a výpočet 

• Celkové roční výdaje provozovatele knihovny 

• Ekonomické údaje - společný objekt 

• Osobní náklady 

• Počet dětí do 15 let 

• Výpočet roční provozní doby 

 

• Problémy s ukládáním statistických dat 
– Nutnost ukládat data najednou 

– Data se neuloží 

– Příliš mnoho indikátorů 

– Není možné stáhnout si výsledky srovnání 

 



Co by se mělo změnit? 

• Možnost omezit zobrazení některých indikátorů 

 

• Vybranou skupinu knihoven pro srovnání je nutno vybrat pro každý 
rok zvlášť 

 

• Možnost stáhnout si vyplněný dotazník v PDF 

 

• Zapojit více malých knihoven 

 

• Některé krajské knihovny jsou neporovnatelné 

 

• Proč je počet zaměstnanců hodnocen systémem čím měně, tím lépe? 



Návrhy na změny a nové indikátory 

• Celkové hodnocení knihovny, celkový indikátor 

 

• Automatické porovnání knihoven přibližně stejné velikosti – 
nemuset, volit a vyhledávat 

 

• Možnost vracení knih 24 hodin denně (bibliobox) 

 

• Poměr počtu zaměstnanců k provozní době knihovny 

 

• Poměr počtu zaměstnanců k velikosti knihovny 



Jak příští rok? 

 

• Přechod na nový systém? 
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