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Ako si poradiť s nervozitou?

Nervozita je prirodzená a nedá sa jej úplne predísť. Tu je aspoň pár tipov, ktorými ju môžete dostať pod kontrolu:

¢ vziať si so sebou malý predmet do ruky (pero, ukazovadlo),
¢ zamerať sa na jednu osobu a udržiavať s ňou očný kontakt,
¢ zamerať sa na pravidelné dýchanie a koncentráciu, najmä ak sa vám trasie hlas.

Informačné vzdelávanie zamerané na študentov vysokých škôl je významnou súčasťou práce akademických knižníc, a je preto
veľmi dôležité sa mu začať systematicky venovať. Na základe našich skúseností si dovoľujeme tvrdiť, že je nevyhnutné ďalej
podporovať myšlienku ďalšieho vzdelávania knihovníkov. Nám pomohol kurz zlepšiť najmä svoje lektorské a komunikačné
zručnosti, ukázal nám, akých chýb sa máme vyvarovať, a na čo máme počas informačného vzdelávania používateľov klásť
dôraz. Okrem toho sme mali možnosť nahliadnuť aj do režimu iných akademických knižníc a oboznámiť sa nielen s priebehom
informačného vzdelávania u nich, ale aj s novými nápadmi a inováciami, ktoré sa v knižniciach vytvárajú.
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Efektivita služeb poskytovaných veřejnými 
knihovnami – případová studie české republiky

Efektivnost je v současné době velmi často diskutovaným pojmem a čím dál více se týká i veřejného sektoru. Te-
orie veřejného sektoru napovídá, že veřejný sektor, bohužel, zcela přirozeně tenduje k neefektivnosti. To však
neznamená, že bychom se neměli snažit hledat cesty, jak onu „přirozenou míru neefektivnosti“ co nejvíce snížit.
V současné době existuje již mnoho příkladů, které dokazují, že takové cesty je možné najít a že nové postupy
opravdu umožňují daleko efektivněji využít veřejné prostředky.

Při analyzování efektivnosti veřejných služeb je třeba se vypořádat s mnoha problémy. Jeden z největších vyplývá z chara-
kteru veřejných služeb, jejich nehmotné podobě, obtížné postižitelnosti běžnými postupy a metodami. K těmto problémům
patří i obtížná měřitelnost a ocenění výstupů. To vše je třeba vnímat v kontextu veřejného sektoru, tedy té části hospodář-
ství, kde neplatí běžné tržní zákonitosti, chybí běžně se vyskytující ceny a samočinné mechanismy. Jeho významnou součástí
je i oblast kultury a do ní spadající oblast knihovnictví. I ta poskytuje smíšený kolektivní statek (často za poplatek), jehož po-
skytování je financováno z veřejných financí (obvykle z municipálních rozpočtů). Proto také oblast knihovnictví spadá mezi ty,
ve kterých je třeba hledat způsoby, jak maximalizovat míru efektivnosti těchto alokovaných veřejných prostředků.

V teorii i skromné praxi existují metodologie a dílčí postupy, jak efektivnost obecně analyzovat a zkoumat. Díky specifikům je
jasné, že jednotlivé postupy není možné jednoduše převzít a začít je aplikovat v praxi. V České republice doposud chyběl
účinný nástroj, jak analyzovat efektivnost služeb, které poskytují knihovny. V zahraničí existují mnohé studie, které se již
na knihovny zaměřily a dokazují, že existují vhodné postupy, které dokáží definovat výstup veřejné služby a také ocenit jeho
užitečnost pro uživatele – občana. Tyto postupy však také nelze bezezbytku převzít a aplikovat na evropskou, resp. českou
praxi. Je to dáno rozdílnostmi ve společenském uspořádání, ekonomické úrovni, ale i ve vnímání významnosti některých ve-
řejných služeb pro obyvatele či komunity. Z tohoto důvodu je nutné existující postupy aktualizovat pro české či slovenské pro-
středí a ověřit jejich použitelnost.

A právě nalezení vhodné metodologie a definování postupů, jak analyzovat efektivnost knihovnických služeb je cílem vý-
zkumného úkolu, který zadalo již před šesti lety české Ministerstvo kultury, na jehož řešení participují Městská knihovna v Praze
(coby největší veřejná knihovna v ČR a nositel výzkumného úkolu) a dvě ekonomické fakulty, jedna z Univerzity Pardubice,
druhá z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Stručná prezentace části výstupů projektu je cílem tohoto příspěvku.

Metody pro oceňování a hodnocení služeb knihoven
První přístupy k oceňování služeb knihoven se objevují již v 80. letech 20. století. Tyto přístupy se v průběhu doby vyvíjejí, ze-
jména je zpřesňována podstata metod oceňování (Griffiths, 2004). Zásadním pojmem těchto studií je „ekonomická hodnota“.
Ta však není synonymem finanční či obchodní hodnoty (Trosby, 2003). Dle tohoto autora se jedná o peněžní vyjádření užitné
hodnoty kulturních statků či služeb, v níž není zahrnuta jejich netržní hodnota. Toto pojetí ekonomické hodnoty má svůj základ
v nové teorii ekonomie blahobytu (Aabo, 2005a). Ty vycházejí z jednoduchého předpokladu, že spotřebitel (člověk) se chová
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vždy racionálně. Tedy tak, že za všech okolností maximalizují vlastní prospěch (užitek) ze spotřeby. Tento předpoklad raciona-
lity je však třeba doplnit i o širší pohled, neboť nelze vyloučit chování spotřebitelů, které nemusí být vždy prvotně motivováno
jen vlastním prospěchem. V této souvislosti je nutné zmínit, že maximalizace užitku jednotlivcem může být založena i na kom-
promisu mezi vlastními zájmy, požadavky morálky, společenskými normami, altruismem a hledáním alternativních cílů.

Tvorba zvláštních modelů oceňování veřejných statků a služeb vycházela z ekonomických modelů uplatňovaných v soukromé
sféře. Obvyklé ekonomické přístupy se totiž většinou pokouší změřit „ekonomický dopad“ vybraného podniku nebo investice
tím, že se měří vytvořená přidaná hodnota (někdy i její dopad na ekonomické subjekty v regionu). Veřejné knihovny ale ne-
jsou podnikem, nýbrž veřejnou organizací tvořící specifický druh ekonomické činnosti, na níž tradiční ekonomické analýzy
a analýzy ekonomických dopadů není možné použít. Navíc nelze použít ani analýzy prostorové, neboť návštěvníci (čtenáři) ve-
řejných knihoven většinou navštěvují knihovnu jen v blízkosti svého bydliště, ve své čtvrti či svém městě. 

Služby veřejných knihoven se tedy více podobají komunálním službám, jako jsou údržba městské zeleně, úklid veřejného pro-
stranství či služby městské policie, tedy lokálně poskytovaným veřejným službám. Proto pro analýzu veřejných služeb kniho-
ven musí být použity modifikované postupy, které vychází z analýzy užitků, jež plynou z poskytování veřejné služby. A následně
musí být tyto užitky porovnány s náklady, které byly vynaloženy (jde tedy o aplikaci známé metody cost-benefit analýzy).
Někdy dochází k využití modifikace typu analýzy „návratnosti investic“, neboť výstupem těchto postupů je přibližné stanovení
hodnoty (užitku), která vzniká vynaložením jedné veřejné koruny.

Jakékoliv ekonomické postupy pro hodnocení veřejných služeb však narážejí na zásadní problém. Jde o problém neschopnosti
vyjádřit peněžní hodnotu některých poskytovaných služeb – vyjádřit užitky spotřebitelů a celé společnosti (a to jak v expli-
citní, tak implicitní podobě). Tyto překážky musí vyřešit všechny analytické postupy, neboť bez ocenění užitků plynoucích
ze spotřeby knihovnických služeb není možné zjistit efektivnost (a to jak jednotlivých služeb, tak celé knihovny).

Pro ocenění specifických služeb, které lze aplikovat i na služby knihoven, je ve světových studiích využívána metoda kon-
tingentního oceňování (CV). Je aplikována od 90. let 20. století ve studiích o odpadech na životní prostředí a vlivu tzv. en-
vironmentálních statků a služeb.

Tento způsob oceňování se používaná ke stanovování hodnoty, kterou spotřebitel (čtenář) přiřazuje jednotlivým statkům nebo
službám (Missingham, 2005) prostřednictvím definování užitků a nákladů, které bezprostředně vnímá. Užitky spotřebitele je
obecně možné zjišťovat především těmito dvěma postupy (Aabo, 2005b):

¢ nepřímou metodou, která vychází z pozorování tržního chování spotřebitele. Z něj je pak odvozena hodnota služeb
pomocí ekonomických modelů. Vysvětluje se tak vztah mezi spotřebním (odhaleným preferenčním, RP) chováním
a hodnotou netržních statků.

¢ přímou metodou, která se snaží najít hodnotu přímo za pomoci dotazování určitého vzorku spotřebitelů. Tyto pří-
stupy jsou označovány jako přístupy pracující s (explicitně) uvedenými preferencemi (SP), které spotřebitel definuje
pro hypotetický trh. Tyto přístupy zachycují celkovou hodnotu veřejného statku včetně jeho explicitně i implicitně
vyjádřené hodnoty užitků a nákladů.

Metoda kontingentního oceňování využívá právě tzv. SP preferencí, kdy respondent ohodnocuje veřejné služby na hypotetic-
kém trhu, a to prostřednictvím své ochoty za služby zaplatit (stanovit maximální cenu, kterou je ochoten za službu zaplatit;
tradičně označováno jako WTP) nebo přijmout určitou minimální kompenzaci za to, že nebude moci službu spotřebovávat
(ohodnotí ztrátu vlastního užitku vlivem nespotřebované služby, tradičně označováno jako WTA). Jednotlivé postupy zjišťo-
vání hodnot pomocí WTP a WTA jsou v praxi realizovány empirickým dotazováním (dotazníkem nebo řízeným rozhovorem).
Ovšem při aplikaci obou přístupů na tutéž službu je možné získat neshodné výsledky. Dochází k tomu, že výsledek WTA je vyšší
než WTP. Je tedy metodologicky důležité vybrat pro každé hodnocení správný agregační postup, což zaručí mj. i komparova-
telnost a vypovídací schopnost výsledků.

Poměr mezi WTA a WTP je předmětem mnoha šetření, neboť jeho odhalením by bylo možné ušetřit knihovnám mnoho času.
V provedeném výzkumu bylo zjištěno, že WTA je 6,3 krát větší než WTP. Tento poměr je o něco vyšší než u srovnatelných vý-
sledků z předchozích studií. Konkrétně, v případě St. Louis Public Library byl poměr WTA/WTP přibližně 4,5 (Holt et al., 1999),
u norských veřejných knihoven 5,0 (Aabo, 2005a) a v případě Britské knihovny 4,9 (Pung et al., 2004). Orientačně je tedy
pro ověření možné využít koeficientu pohybující se v intervalu mezi 5,0 a 6,0. 

Metoda kontingentního oceňování je velmi citlivá na kontext oceňování, nebo na to, jak je položena otázka na ochotu platit.
Tato citlivost se může u kulturních statků zvýšit, pokud je popis kulturních statků málo objektivní. Navíc mnoho kulturních
statků nemá hmotnou podstatu, což je obtížné popsat v průzkumu pro náhodně vybrané respondenty. Ekonomické hodnocení
kulturních statků nelze přirovnávat ke kulturní hodnotě daného statku (Noonan, 2002).

Při tvorbě otázek směřujících k ocenění služby je nutné brát do úvahy i tzv. „dramaturgický postup“. Ten se skládá ze tří hlav-
ních komponent:

1. volba situací, ve kterých si respondent představí sebe sama, a tvorba otázek vyvolávajících jeho ochotu platit (WTP)
nebo ochotu přijmout kompenzaci (WTA) za službu, která má být oceněna;

2. informace o platebních mechanismech a rozhodovacích pravidlech, zda navrhované změny mají být prováděny;

3. posloupnost otázek a přílišná návodnost (například nabídkou možných odpovědí v podobě intervalů atd.).

Poznatky z mnoha studií i naší praxe ukazují, že zásadní pro vypovídací schopnost výsledků aplikace CV metody jsou tzv. eli-
citační scénáře (tedy způsoby dotazování respondentů). Chybná koncepce otázek, nesprávný sled či ovlivňující okolnosti, to
vše může výrazně ovlivnit hodnotu, kterou spotřebitel (čtenář) v daný okamžik interpretuje. Proto je třeba využívat mnoho-
násobného pilotního testování otázek a následné analýzy vypovídací schopnosti odpovědí.
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Závěrem je třeba připomenout, že ani dokonalé elicitační scénáře nemusejí vždy v praxi přinést kvalitní a široce aplikovatelné
výsledky. Právě v oblasti kultury je třeba vnímat vysokou míru abstraktnosti, která sice vede elicitací k výsledku, ale často
nepoužitelnému. Proto se v praxi hojně používá vyhledání nejbližšího tržního substitutu, který pro případ knihoven mohou být
činnosti antikvářů.

Efektivnost knihovních služeb

Hodnota jednotlivých knihovních služeb
Pro hodnocení efektivnosti knihovny je nezbytné definovat její výstupy. V počátcích řešení projektu bylo zjištěno, že existuje
vnitřní klasifikace knihovnických služeb, která je využívána v českém knihovnictví, avšak tato klasifikace není dostatečně po-
drobná. Pro podrobnou analýzu efektivnosti jednotlivých knihovnických služeb je nezbytné provést podrobnou taxonomii, včetně
charakteristiky a určení jednotek, ve kterých se budou služby kvantifikovat. Zestručněné závěry této taxonomie uvádí tabulka 1.

Druh služby Měrná jednotka WTP P16A [Půjčení knihy, časopisu, CD mimo knihovnu vyhledaných bez pomoci knihovníka
]: výpůjčka (vypůjčení 1 kn. j.) 13,4  P16A [Půjčení knihy, časopisu, CD mimo knihovnu vyhledaných s pomocí knihovníka,
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příp. ze skladu]: výpůjčka (vypůjčení 1 kn. j.) 16,7  P16B [Četba knihy, novin či časopisů, studium dokumentů apod. v kni-
hovně – vyhledaných samostatně]: výpůjčka (vypůjčení 1 kn. j.) 5,5  P16B [Četba knihy, novin či časopisů, studium doku-
mentů apod. v knihovně – vyhledaných s pomocí knihovníka ]: výpůjčka (vypůjčení 1 kn. j.) 8,4  P16C [Kopírování nebo tisk
dokumentů (samoobslužný či s pomocí knihovníka)]: počet stran 3,1  P16D1 [Vyhledávání v katalogu na počítačích v knihovně
(Koniáš) ]: počet vstupů 1,9  P16D2 [Využití odborných elektronických databází (např. Proquest, EBSCO, Anopress, Newton)
na počítačích v knihovně nebo v prostorách knihovny (kromě použití knihovního katalogu Koniáš) ]: počet vstupů 7,4  P16D2
[Čtení e-knih a dalších elektronických dokumentů na počítačích v knihovně nebo v prostorách knihovny ]: počet vstupů 6,0
P16D3 [Využití počítačů v knihovně pro přístup na internet, nebo pro kancelářské aplikace, úpravu multimediálních souborů
apod. (nikoli pro práci s katalogy a databázemi) ]: počet vstupů 17,4  P16E1 [Vyhledávání v knihovním katalogu na webo-
vých stránkách knihovny]: počet vstupů 2,1  P16E2 [Stažení e-knih z webových stránek knihovny ]: počet stažení

e-knih 18,5  P16E2 [Stažení nebo prohlížení článků a dalších elektronických dokumentů z odborných elektronických databází
(např. Proquest, EBSCO) přes webové stránky MKP (kromě použití knihovního katalogu Koniáš)]: počet vstupů 12,6  P16F1
[Vyhledávání v lístkovém nebo papírovém katalogu v knihovně ]: počet vstupů 4,0  P16F2 [Požádání knihovníka o pomoc
s nalezením nějaké informace v knihovně či na internetu, zjištění nějakého faktu (nikoli dotaz ke službám knihovny a kníž-
kám v knihovně) ]: počet zodpovězených dotazů 8,1  P16F2 [Požádání e-mailem či telefonicky o pomoc s nalezením nějaké
informace, zjištění nějakého faktu (nikoli dotaz ke službám knihovny a knížkám v knihovně)]: počet zodpovězených dotazů
8,8  P16G [Účast na vzdělávacím či kulturním programu v knihovně nebo na programu pořádaném knihovnou mimo prostory
knihovny ]: počet návštěv 53,0  P16H1 [Využití elektrických zásuvek pro vlastní počítač, tablet či podobné zařízení ]: počet
návštěv s využitím zásuvek 10,6  P16H1 [Použití wifi připojení v knihovně ]: —- 10,5  P16H1 [Využití dalšího technického vy-
bavení knihovny – přehrávače, digitální piano, herní konzole apod. ]: —- 16,9  P16H2 [Využití MKP pro služby týkající se
Opencard]: počet žádostí 6,4  P14I [Pobyt v knihovně pro osobní relaxaci a odpočinek, studium jiných dokumentů než mate-
riálů knihovny nebo setkání a povídání se známými apod. (tedy čas strávený v knihovně navíc nad čas nezbytný pro vyřízení
výpůjček a dalších výše zmíněných služeb knihovny)]: počet návštěv 5,8  Zdroj: vlastní výzkum

Ocenění vybraných výše definovaných knihovních služeb bylo prováděno dle výše uvedených postupů sociologickou agentu-
rou. Výzkum byl proveden metodou CAWI v roce 2012 a následně opakován v roce 2015. Při stanovování elicitačních scénářů
byly provedeny pilotní průzkumy pro ověření vypovídací schopnosti výsledků. Průzkum se zaměřil zejména na Městskou kni-
hovnu v Praze (MKP), která je největší českou veřejnou knihovnou s víc jak 4 miliony výpůjček ročně. Základní soubor re-
spondentů tvořili čtenáři na MKP. Respondent musel splňovat následující kritéria: věk 15+, uvedl v přihlášce svoji e-mailovou
adresu a musel v průběhu roku 2012 realizovat alespoň jednu výpůjčku. Náhodný výběr byl proveden z databáze čtenářů, kteří
splňují stanovená kritéria. Bylo osloveno 11 397 čtenářů, návratnost dotazníku byla cca 20 % (tedy odpovědělo 2 227 re-
spondentů), data byla očištěna standardními sociologickými postupy.

Při zjišťování hodnoty knihovnických služeb byly využity jak elicitační scénáře, tak přímé otázky odhalující preference. Elici-
tační scénáře ověřené pilotním testováním byly definovány tak, že předpokládaly, že pokud by knihovna z příspěvků nezískala
dost peněz na svůj provoz, přestala by existovat. Na takto navozenou hypotetickou situaci navazovaly otázky zjišťující WTP,
kdy 1400 Kč jsou reálné náklady MKP za rok přepočtené na jednoho čtenáře:

Knihovna je nyní financována z rozpočtu hlavního města Prahy. Když rozpočítáme současné náklady mezi všechny čtenáře,
vychází to na 1 400,- Kč na 1 čtenáře. Představte si, že by se zcela změnil systém financování knihovny a knihovna by byla
financována pouze z ročních členských příspěvků od čtenářů. Byl/a byste ochotný/á platit tuto částku, tedy 1 400,- Kč za rok?

Výsledek odpovědí respondentů je znázorněn na grafu 1. Téměř 63 % roční příspěvek ve výši 1 400,- Kč ochotno zaplatit ne-
bylo, téměř 20 % ano a 14 % nedokázalo na tuto otázku odpovědět.

Z uvedeného je patrné, že přímá otázka typu WTP na úhradu z vlastních prostředků je čtenáři vnímána negativně. Objektivi-

Tabulka 1  Přehled knihovnických služeb vč. měrných jednotek

Zdroj: vlastní výskum

Graf 1 Ochota respondentů platit za roční příspěvek 1 400 Kč z vlastní kapsy

Zdroj: vlastní zpracování
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zaci výsledků pomohly scénáře s jinými platebními prostředky, které byly vhodně zakomponovány do otázek. Výsledky jsou
uvedeny v tabulce 2.

Proměnná Popis Průměr Medián Sd Min Max N WTP Ochota platit z vlastní kapsy [Kč] 742 500 562 0 3 000 1 773  WTA

Ochota akceptovat kompenzaci [Kč] 4 024 200 27 700 0 1 000 000 1 845  Daňová asignace Ochota asignovat část daní [Kč]
2 329 2 000 2 006 2 10 000 1 739  Příspěvek z daní Ochota platit z daní [Kč] 1 032 500 5 118 0 120 000 1 852  Zdroj: vlastní
výzkum

Lze učinit závěr, že čtenáři si uvědomují význam knihovny, kterou navštěvují, ovšem z vlastních disponibilních prostředků ne-
jsou ochotni se podílet na nákladech (v porovnání s hodnotou 1 400 Kč). Průměrná hodnota ročních návštěv knihovny byla
zjištěna na 742 Kč. Byl zjištěn zásadní rozdíl mezi hodnotou zjištěnou WTP a WTA přístupem, stejně tak se potvrdily předpo-
klady vyšší ochoty platit v případě jiných platebních prostředků.

Ocenění jednotlivých služeb pak bylo zjištěno elicitačními otázkami WTP typu v rámci empirického šetření. Výsledky jsou uve-
deny v tabulce 1. Výsledky byly ověřeny dvěma dalšími šetřeními v rámci jiných měst České republiky (Kutná Hora, Tábor,
Uherské Hradiště) a průměrné výsledky byly téměř totožné. Z výsledků vyplývá, že čtenáři jsou schopni při využití vhodných
elicitačních scénářů ocenit služby knihoven, avšak u některých aplikace tohoto postupu nepřináší použitelné výsledky (např.
u služeb P16A-B a P14I). Tyto služby je třeba oceňovat za pomoci speciálních empirických šetření s využitím detailní znalosti
o dané služby (typicky u oceňování výpůjček je nezbytné navázat elicitační otázku na konkrétně vypůjčenou knihu; hodnota
výpůjčky dle Stejskal et al. Je 66 Kč). U pobytových a kulturně-vzdělávacích služeb je pak vhodné využít ocenění pomocí sub-
stitutu.

Efektivnost vybraných českých knihoven
Při znalosti ocenění benefitů, které přinášejí české veřejné knihovny a detailní znalosti jejich nákladů je možné určit za po-
moci CBA přístupu míru jejich efektivnosti.

Vstupem do analýzy jsou náklady, které jednotlivé knihovny uvádějí ve výkazech účetní závěrky. Tyto náklady jsou očištěny
o položky, které se nevztahují k analyzovaným službám (mimořádné opravy, čerpání fondů atd.) a dále zvýšeny o implicitní
náklady, které knihovny nemusejí hradit (např. nájemné za prostory, které knihovny užívají zdarma nebo práci dobrovolníků).
Z analýzy vyplynul i tento podíl na celkových nákladech zestručněného přehledu knihovních služeb:

¢ absenční výpůjčky – 70,5 %

¢ presenční výpůjčky – 14,0 %

¢ kulturní a vzdělávací akce – 4,5 %

¢ digitální služby – 4,6 %

¢ pobyt v knihovně – 3,5 %

¢ ostatní služby – 3,5 %

Vzhledem k tomu, že jednotlivé analyzované knihovny nejsou schopny dostatečně analyticky líčit náklady (na úroveň jednot-
livých služeb), mohou být provedeny analýzy jen na úrovni jednotlivých knihoven. Pro ocenění služeb (bez dalšího dělení) jed-
notlivých knihoven byla použita zjištěná hodnota 742 Kč, kterou vnímají čtenáři jako benefit, který jim přináší knihovna
za jeden rok. Dále pak byly oceněny služby spočívající v poskytování bezplatného připojení k internetu (60 Kč/hod.) a účast
na kulturně-vzdělávacích službách (156 Kč/os/akce). Toto rozdělení vyplývá z výsledků, které hovoří o struktuře služeb če-
ských knihoven. Jejich služby se skládají z těchto:

Tabulka 2 Základní popisné statistiky pro ochotu platit a ochotu akceptovat kompenzaci
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¢ absenční výpůjčky – 70,5 %

¢ presenční výpůjčky – 14,0 %

¢ kulturní a vzdělávací akce – 4,5 %

¢ digitální služby – 4,6 %

¢ pobyt v knihovně – 3,5 %

¢ ostatní služby – 3,5 %

V roce 2015 proběhla analýza ekonomických dat 40 náhodně vybraných českých knihoven, z nich 4 nedodaly potřebná data.
Základní soubor tedy činí 36 knihoven. V další prezentaci jsou knihovny anonymizovány, což byla podmínka zpřístupnění in-
terních dat. Těmto knihovnám byly kvantifikovány a oceněny jejich výstupy, upraveny vstupní nákladové údaje a vypočten
poměr benefitů a nákladů (ve formátu ROI). Výsledky jsou znázorněny v grafu 2 za dvě období.

Z uvedeného je patrné, že v roce 2012 se ROI pohyboval mezi 2,18 a 12,62 (průměr byl 6,37), za rok 2014 se efektivita jed-
notlivých analyzovaných knihoven mírně proměnila, ale interval zůstal téměř totožný (2,19 – 11,69; průměr je 5,97). Důvo-
dem je setrvačnost ve veřejném financování, které využívá uplynulých let jako základen pro financování veřejných institucí
v dalších letech. Odchylné financování je spíše výjimečné a vyplývající především z plánovaných investic či výrazné restruk-
turalizace služeb nebo významných úspor a škrtů v rozpočtech. Při srovnání se zahraničními studiemi je možné konstatovat,
že české knihovny mají pravděpodobně srovnatelnou míru efektivnosti.

Závěr

Všeobecná snaha o zajištění maximální efektivnosti vytváří tlak na poskytovatele veřejných služeb, aby hodnotili svoji vý-
konnost. Tento tlak je umocňován úsporami ve veřejném sektoru a přichází tedy i ze strany donátorů – státu, krajů a obcí.
Často je tento tlak spojen i s požadavkem, aby se většinou neziskové organizace poskytující kolektivní statky chovaly jako ko-
merční subjekty, což umožní komplexněji analyzovat jejich výkonnost. Cílem donátorů je maximalizovat efektivnost, resp. zí-
skat maximální výstup za peníze, které vložili. V USA tak v období new public managementu (poslední čtvrtina 20. století)
vznikla metoda s názvem „value-for-money“, která tyto požadavky v sobě integruje a přináší i návrhy řešení pro analýzy vý-
konnosti organizací neziskového sektoru (Nemec, Wright, 1997).

Postupná praxe dokazuje, že přístup value-for-money je realizovatelný i v různých organizacích veřejného sektoru, včetně ve-
řejných knihoven. Je však zdůraznit, že pro skutečně vypovídající analýzu je třeba připravit pro jednotlivá odvětví veřejného
sektoru vlastní specifické nástroje, které zohlední specifika a zároveň umožní ocenit (ohodnotit) jejich služby konečnými uži-
vateli. Jedině tak je možné reálně hodnotit efektivnost jako složku výkonnosti daného odvětví.

V uvedeném příspěvku byly provedeny důkazy o tom, že v českém knihovnictví probíhají snahy o měření a oceňování posky-
tovaných služeb a dochází k měření efektivnosti jednotlivých knihoven. Další výzkum zpřesní zjištěné hodnoty benefitů jed-
notlivých služeb a zobecní metodiku analýz natolik, že je bude možné široce aplikovat v celé České republice. Publikovaná
metodika (v Stejskal et al. 2013) je jistě využitelná i v jiných státech, kde veřejné knihovny poskytují podobné služby.
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¢

The paper aims to give a general overview of a person-centered basis for bibliotherapy services. It sug-
gests to place emphasys on some of the emotional potentials hidden within and between the readers, 
taking into consideration the various aspects of the group process phenomenon. According to this approach,
reading materials are tools that match the special needs of the reader so that they open up personal aspects
of meanings, and elicit readers’ subjective emotional response. Personal interpretations are shaped by one’s
identity and life-experience, accompanied by group interactions and co-constructions of meanings which
may lead the person toward new attitudes and motivations. The second part of the paper invites colleagues
to join a European bibliotherapy network, initiating a joint neffort for development of innovative, 
person-centered services applicable regionally. Besides offering continuing education and research 
partnerships, the most important outcome of this project will be an international bibliotherapy database for
connecting people to helpful and inspiring books, providing health information. The planned service can
add to the reader’s advisory toolkit of librarians, complement traditional therapies, and extend peoples’
support outside of traditional settings.

Introduction
Bibliotherapy is the interactive use of reading and writing, promoting personal growth, mental health and wellbeing of
people from various gender and age groups in different social contexts, living with or without mental health problems.
The working definition of bibliotherapy I will use for this paper is inclusive, means that a wide range of fiction and 
non-fiction, printed or non-printed materials is appropriate for bibliotherapeutic purposes such as:

fiction books and texts – classic and contemporary imaginative literature (e.g. poetry, short stories, novels, drama,
tales)

other imaginative or semi-imaginative genres (e.g. song lyrics, chick lit, theme-appropriate movies, therapeutic stories,
folk tales, Hasidic tales)

non-fiction (e.g. documentaries, letters, philosophy, case histories, autobiographies and personal recovery stories, 
self-help books, self-help brochures, online self-help resources) (Mazza, 2003; Norcross, 2013)

All materials matching the focus of the therapy and participants’ needs can be relevant to spark the discussion, and as
such, they can open up personal aspects of meanings within multiple interpretations and help people to reflect on their
life. It is just the difference of individuals’ personal response shaped by their identity and life-experience, the dialecti-
cal net of meaningful interpretations and insights gained in the light of the therapeutic relationship, that is important to
consider.

Materials serve as mental health tools to spark the dialogue between the therapist/counselor/facilitator and the 
participants who often become deeply engaged in the dialogue, share personal feelings, ideas and life-experience and
start to understand and re-evaluate them in a new light. Materials create new perceptions in relationship to the 
readers’ selves, others, and the world. The creative focus is within self, creating new feelings, attitudes and motivations
for action. (Hynes, 1981)

Bibliotherapy from a Person-centered 
Perspective


