
 

Výsledky ankety spokojenosti uživatelů se službami knihovny 

Průzkum se uskutečnil v termínu: 12. 10. 2020 – 30. 9. 2021 

 

 
 

Standard Měření spokojenosti uživatelů byl splněn, jelikož 100% uživatelů hodnotí služby své knihovny jako dobré nebo velmi dobré. 



Tabulka výsledných odpovědí:  

 

1. Vyhovuje 
Vám otevírací 
doba 
knihovny?  

2. Jste 
spokojen/a s 
výběrem knih v 
knihovně?  

3. Jaké služby knihovny 
využíváte? (více možností) 

4. Jak hodnotíte 
celkovou úroveň 
služeb poskytovaných 
knihovnou?  

5. Obecní/ místní 
knihovna, kterou 
navštěvujete: 

6. 
Věk 

7. Máte-li jakékoliv připomínky 
či náměty, které by podle Vás 
mohly přispět ke zlepšení 
služeb vaší knihovny, interiéru 
apod., napište je, prosím, zde.  

Vyhovuje 
Spíše velmi 
spokojen/na 

navštěvuji akce pro veřejnost 
(besedy, výstavy, ...) Velmi dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

Vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) 

půjčování knih, půjčování časopisů 
nebo novin, internet v knihovně Velmi dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

Vyhovuje 
Spíše velmi 
spokojen/na 

půjčování knih, navštěvuji akce pro 
veřejnost (besedy, výstavy, ...), 
internet v knihovně Dobrá Tučapy 

Do 
15 
let  

Vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) půjčování knih Velmi dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

Vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) 

půjčování knih, navštěvuji akce pro 
veřejnost (besedy, výstavy, ...), 
internet v knihovně Dobrá Tučapy 

Do 
15 
let  

Vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) 

půjčování knih, půjčování časopisů 
nebo novin, půjčování audioknih, 
půjčování společenských her, 
navštěvuji akce pro veřejnost 
(besedy, výstavy, ...), internet v 
knihovně Velmi dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

Vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) 

půjčování knih, půjčování 
společenských her, navštěvuji akce 
pro veřejnost (besedy, výstavy, ...) Velmi dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

Vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) 

půjčování knih, půjčování 
společenských her Velmi dobrá Tučapy 

Do 
15 
let  

Vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) 

půjčování knih, půjčování 
společenských her, navštěvuji akce 
pro veřejnost (besedy, výstavy, ...) Velmi dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

Vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) 

půjčování knih, navštěvuji akce pro 
veřejnost (besedy, výstavy, ...) Velmi dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

Vyhovuje Velmi půjčování knih Velmi dobrá Tučapy 16 a  



spokojen(a) více 
let 

Vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) 

půjčování knih, půjčování 
společenských her, navštěvuji akce 
pro veřejnost (besedy, výstavy, ...) Dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

Spíše vyhovuje 
Velmi 
spokojen(a) 

půjčování knih, půjčování časopisů 
nebo novin, půjčování audioknih, 
navštěvuji akce pro veřejnost 
(besedy, výstavy, ...) Dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

Vyhovuje 
Spíše velmi 
spokojen/na půjčování knih Dobrá Tučapy 

16 a 
více 
let  

 

 

Součástí standardu služeb poskytovaných knihovnou, který vychází z Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR z roku 2020, je pravidelné 

zjišťování spokojenosti klientů se službami knihovny. Spokojenost uživatelů má být zjišťována každých 5 let pomocí standardizovaného 

dotazníku (ankety): https://ipk.nkp.cz/docs/VKIS/standard-pro-dobrou-knihovnu-2020 

 

 

Cílem ankety bylo zjistit, do jaké míry jsou uživatelé knihoven se službami své knihovny spokojeni.  

Dílčím cílem bylo získání podnětů od občanů ke zlepšení služeb knihovny. 


