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Statistiky a AKVŠ

vytvořit systém pro měření výkonu knihoven

metoda benchmarkingu

 snaha srovnávat knihovny a učit se na 

příkladech ostatních



Sběr dat – co se za dva roky stalo

2014 – BA (výstupy z ročních výkazů)

Statistiky, jak je znáte, statistiky, jak je neznáte

 VUT, M. Fasura

bakalářské práce J. Fryš, P. Kalíšek

vychází se ze stávajících ročních výkazů

http://is.muni.cz/th/415407/ff_b/
http://is.muni.cz/th/415437/ff_b/


Problém = k čemu 

chceme data sbírat?



Proč data 

sbíráme?

 povinné údaje do centrálních statistik

 např. výpůjčky,…

 měření výkonu

 chceme se o sobě něco dozvědět

 pro řízení knihoven

 nastavení procesů a služeb

 pro knihovní advokacii

 EBL, vedení, akademická obec



Nutno začít

od začátku



Kreativní workshopy

květen – září 2016

4 workshopy

 19.5., 9.6., 27.6. a 21.-22-9.2016

metoda focus group – skupinové rozhovory

v mezičase ověřování, diskuze nad údaji

diskuze nad:

 účelem výkazů a jejich využití v praxi

 sbíranými údaji



Účastníci workshopů

Martin Fasura (VUT)

David Janulík (UTB)

 Jan Kříž (MU)

Michaela Morysková (ČVUT)

Vladimíra Perlová (MendelU)

 Radka Tichá (ZČU)

 Petr Urválek (UK)

Hana Vochozková (MU)

Markéta Bočková (KISK)



Výsledky workshopů

definice oblastí sběru:

 základní údaje

 obsluhovaná populace

 služby (+ procesy)

 zaměstnanci

 zdroje

 finance

definice sbíraných údajů – pilotní návrh

ověření na vedoucích knihoven



Identifikované problémy

 finance
 možnost zneužití

 EIZ
 nejednotné statistiky

 srovnávání konkrétních databází, CzechELib???

 konzultace s experty na e-zdroje

 vykazovat návštěvy v katalogu, discovery služeb, webových stránek

 nutná diskuze!!!

 náročnost vyplnění
 sbírat spíše méně údajů (povinné, volitelné údaje)

 vyplňování za organizační jednotku = přehlednost



Jak dál?

 testování sběru:

 https://goo.gl/forms/G1jOFOcHWlJzdl6J3

 možnost zkušebně vyplnit daty z roku 2015 (do konce listopadu 2016)

 možnost zadávat komentáře

 upozorňovat na specifika

 poté proběhnou úpravy (na základě zjištění, diskuze pracovní 

skupiny)

 definice povinných a volitelných údajů

https://goo.gl/forms/G1jOFOcHWlJzdl6J3


Jak dál?

naše doporučení pro sběr dat za rok 2016

 finální verze bude nabídnuta k vyplnění daty za rok 

2016

 elektronická verze formuláře

 zachování kompatibility se starým výkazem
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