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1. ÚVOD 

 

1.1 Specifikace řešeného problému a cíl dokumentu  

 

     Smyslem tohoto dokumentu je formulovat střednědobou strategii činnosti Knihovny města 

Plzně, příspěvkové organizace (dále KMP), pro léta 2019-2023, s výhledem do roku 2030, 

kterou se bude moci reálně řídit.   

     V maximální míře využít daných podmínek a co nejvíce se přiblížit standardům moderních 

knihoven evropského typu. Poskytovat co nejlepší služby tak, aby uživatelé, zřizovatel 

i zaměstnanci byli nanejvýš spokojeni, aby KMP posílila svou prestiž mezi knihovnami České 

republiky i kulturními institucemi města Plzně a Plzeňského kraje.      

     Hlavními cíli práce jsou analýza zaměřená na formulaci strategie činnosti KMP, formulace 

strategie pro léta 2019-2023, doporučení pro implementaci návrhů a formulace konkrétních 

plánů činnosti KMP na léta 2019 a 2020 (v příloze).  

     Analytická část je nad rámec původního zadání velmi podrobná, více než 20 jejích stran 

(cca 30 %) však tvoří ilustrativní tabulky a grafy, které by také bylo možné vynechat nebo 

zařadit jako volnou přílohu. Knihovna je pak organizace s pomalým potenciálem změny, 

popsané a analyzované procesy budou ve střednědobém horizontu v její činnosti nadále 

zachovány.    

 

1.2 Zdroje informací a způsob shromáždění dat 

 

     Při zpracování byla použita interní data, dokumenty a materiály KMP, výroční zprávy, 

statistické výkazy a podklady aj. Rovněž pak legislativní, koncepční a strategické dokumenty, 

normy, standardy a doporučení z oblasti českého knihovnictví, kultury a politiky. Autorka 

čerpala také z vlastních textů, které dříve formulovala v rámci studia (MBA) nebo pro potřeby 

KMP a zřizovatele, z osobních zkušeností ředitelky hodnocené organizace, problematiku 

konzultovala se svými kolegy – zejména s náměstkyní pro hlavní činnost, náměstkem 

pro ostatní činnost a vedoucími knihoven sítě KMP s celotýdenním provozem.  

     Fakta a čísla, s nimiž bylo pracováno, odpovídají realitě a jsou 100% věrná. 

Ve srovnávacích tabulkách a grafech dokument zpravidla pracuje s daty od roku 2012, neboť 

v té době KMP v mnoha ukazatelích dosáhla svého historického maxima. Rok 2018 k datu 

zpracování1 této strategie nebyl ještě ukončen, při slučování dat po přechodu z knihovního 

systému Clavius na Tritius v polovině roku navíc mohlo dojít k drobným statistickým 

nepřesnostem.  

                                                 
1
 První verze k 30. 11. 2018. 
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1.3 Teoretické modely a metodické přístupy použité při zpracování 

 

     Při zpracování bylo použito tzv. metody BIBS,2 která vychází z víceúrovňového řízení. 

Jedná se o soustavu strategií, které na sebe navazují. Na každé úrovni řízení jsou stanoveny 

dlouhodobé cíle, měřitelné a uskutečnitelné za daných podmínek a v daném čase (SMART) 

a kroky vedoucí k jejich naplnění. Postupuje se směrem shora dolů. Východiskem 

pro obsahové vymezení „obchodní“ strategie zde bývá zpravidla marketingový mix „7P“, který 

rozpracovává strategické cíle pro oblast výrobků a služeb (product), cenové politiky (price), 

vymezení trhu (place), distribuční kanály (promotion), lidské zdroje (people), vývojové, 

zásobovací, výrobní aj. procesy (process), plánování a řízení (planning). Rozbor faktorů 

obecného okolí organizace byl proveden pomocí tzv. SLEPT analýzy3 a zpracován metodou 

MAP.4 Pro analýzu konkurenčního prostředí byla použita aplikace tzv. Porterova modelu pěti 

sil, který zjišťuje míru vlivu jednotlivých činitelů na trhu. Využita byla též analytická technika 

SWOT analýza, s jejíž pomocí mohou být přehledně identifikovány a zhodnoceny vnitřní 

faktory - silné stránky (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses) - a vnější faktory - příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats), které mohou mít vliv na úspěšnost organizace.  

     K upřesnění analýzy očekávání uživatelů KMP byly použity výsledky relevantních 

kvantitativních výzkumů v KMP5 a městě Plzni.  

 

  

                                                 
2
 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. 
3
 Název SLEPT je tvořen počátečními písmeny pěti anglických slov – Social (společenské a demografické faktory), 

Legal (legislativní faktory), Economic (ekonomické faktory), Political (politické faktory) a Technological 

(technologické faktory). 
4
 Z počátečních písmen anglických slov Monitor (monitoruj), Analyse (analyzuj), Predict (předpovídej vývoj). 

5
 Průzkum spokojenosti uživatelů se službami, fondy a dispozicemi KMP (2009, 2014). 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Knihovna města Plzně, charakteristika činnosti a základní strategický rámec 

 

2.1.1 Identifikace organizace  

 

Základní údaje o KMP                                                                                               Tabulka 1 

Název organizace, 
právní forma: 

Knihovna města Plzně,  
příspěvková organizace 

Adresa:  
 

B. Smetany 13, 301 00 Plzeň 
https://www.knihovna.plzen.eu 

IČ: 00368806 

ID datové schránky:  4dbkkzu 

Číslo v evidenci knihoven MK ČR:  1178/2002 

Sigla (lokač. značka, číslo pro MVS):  PNG001 

Zřizovatel:  Plzeň, statutární město 

Statutární orgán: ředitel/ka  

Zřízena: na dobu neurčitou  

 

     Knihovna města Plzně, příspěvková organizace je „veřejnou univerzální knihovnou, která 

veškerou svou činností napomáhá všem občanům v přístupu ke kulturním hodnotám 

a informacím obsaženým v knihovních fondech a dalších zdrojích a svými službami přispívá 

ke zvyšování jejich kulturní a vzdělanostní úrovně”.6  

 

Z historie KMP 

     Knihovna zahájila činnost koncem roku 1876 jako Obecná knihovna města Plzně, po Divadle 

J. K. Tyla je nejstarší kulturní institucí ve městě a v roce 2016 oslavila již 140 let nepřetržitého 

působení. V historii se KMP mnohokrát stěhovala, měnila zřizovatele, působnost i svůj název. 

Po vzniku samostatného československého státu začaly vznikat první pobočky 

z předměstských knihoven občanských besed (1919), další pobočky potom v průběhu let 

z převzatých knihoven v připojených osadách – naposledy Malesice a Lhota (2003). Od roku 

1960 sídlí ústřední knihovna s ředitelstvím a technickohospodářským zázemím na stávající 

adrese v ulici B. Smetany 13. 

     Dějiny KMP v úplnosti knižně dosud zpracovány nebyly. V datech jsou dostupné na webu 

knihovny,7 v publikacích za dílčí období8 ve fondu knihovny, rovněž se již staly tématem 

diplomových prací.9 

 

                                                 
6
 Knihovní řád Knihovny města Plzně, p. o. Plzeň: Knihovna města Plzně, 2018. 25 s., příl. 

7
 Dostupné z: https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/z-historie-knihovny/z-historie-knihovny.aspx.  

8
 FLEISSIG, Karel. Sto let Knihovny města Plzně. 1. vyd. Plzeň: Knihovna města Plzně, 1976. 56 s., fot.; 

BARCALOVÁ, Vlasta. Nové kapitoly historie Knihovny města Plzně. 1. vyd. Plzeň: Knihovna města Plzně, 

1986. 44 s., fot. 
9
 RYCHTAŘÍKOVÁ, Aneta. Historický vývoj Knihovny města Plzně v období 1945-1989. Plzeň: s. n., 2012. 84 s., il. 

https://www.knihovna.plzen.eu/
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/z-historie-knihovny/z-historie-knihovny.aspx


Strategie rozvoje Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace, v letech 2019-2023 (s výhledem do roku 2030) 

 

8 

 

Vymezení činnosti KMP dle zřizovací listiny10 

     Zřizovací listinu KMP vydala Plzeň, statutární město, podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění) a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) na základě usnesení 

Zastupitelstva města Plzně č. 296 ze dne 15. 5. 2003 a pozdějších usnesení ZMP č. 789 ze dne 

8. 12. 2005, usnesení ZMP č. 562 ze dne 3. 9. 2009, usnesení ZMP č. 323 ze dne 18. 6. 2015 

a usnesení ZMP č. 93 z 3. 3. 2016. 

     Účelem zřízení je „provozování veřejných knihovnických informačních, kulturních 

a vzdělávacích služeb“.  

 

Hlavní činností KMP je:   

 vytváření fondů odborné i krásné literatury a informačních databází se zřetelem k potřebám 

plzeňských občanů i institucí a ve spolupráci s ostatními knihovnami působícími na území 

města, ČR a v zahraničí  

 zpřístupňování a správa knihovních fondů 

 poskytování služeb speciálních oddělení čítáren a studoven, případně meziknihovních služeb 

 poskytování informačních služeb 

 poskytování kulturních, kulturně společenských a vzdělávacích služeb 

 vydávání periodických a neperiodických publikací k tématům předmětu knihovny 

Doplňkové činnosti nejsou stanoveny.  

 

     KMP je knihovna pověřená tzv. regionální funkcí (podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb poskytuje základním 

knihovnám okresu Plzeň-město poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné 

fondy, zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti 

napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovních a informačních služeb).  

     Významnou měrou se rovněž podílí na fungování a rozvoji plzeňského literárního života.  

 

Organizační struktura KMP 

KMP se člení na ústřední knihovny – Ústřední knihovnu pro dospělé (dále ÚKD), Ústřední 

knihovnu pro děti a mládež (dále ÚKDM), obvodní knihovny (dále OK), ostatní knihovny, 

pobočky, speciální oddělení a úseky. Ředitelství knihovny představuje úsek pro styk s veřejností 

a sekretariát ředitele. Náměstek pro hlavní činnost řídí kromě Oddělení nákupu a zpracování 

knihovních fondů (dále Oddělení KF) a Oddělení informačních služeb a studovny (dále 

Studovna) síť knihoven, kterou tvoří knihovny v ústřední budově KMP v centru města, 9 knihoven 

s celotýdenním provozem, 12 malých knihoven ve všech městských obvodech a Bibliobus 

s devíti zastávkami. K útvarům, které řídí náměstek pro ostatní činnost, patří ekonomický 

úsek a správní úsek.  

                                                 
10

 Zřizovací listina: [Knihovna města Plzně, příspěvková organizace]. Plzeň: Statutární město Plzeň, 2003. 4 s.   
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Organizační struktura KMP                                                                                         Obrázek 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Identifikace dosavadní strategie KMP  

 

     Předchozí formální strategie KMP byla formulována v dokumentu Strategie rozvoje Knihovny 

města Plzně, příspěvkové organizace v letech 2012-2016.11 Obsahově vycházela ze zákonných 

předpisů a metodických doporučení, zohledňovala Koncepci rozvoje knihoven v České 

republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven, Standard pro dobrou 

knihovnu12 a Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019. Strategie byla 

                                                 
11

 ŠLESINGEROVÁ, Helena. Strategie rozvoje Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace v letech 2012-2016
11

. 

Plzeň: Knihovna města Plzně, 2012. 49 s. 
12

 Standard pro dobrou knihovnu: Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných 

knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji 

na území České republiky. 3. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2015. 11 s. ISBN 978-80-7050-652-3. 

Dostupné též z: https://ipk.nkp.cz/docs/Standard_pro_dobrou_knihovnu.pdf. 

https://ipk.nkp.cz/docs/Standard_pro_dobrou_knihovnu.pdf
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datována lednem 2012. Nyní knihovna postupuje podle návrhu strategie činnosti na léta 

2015-2019, který předložila H. Šlesingerová v říjnu 2014 jako podklad k výběrovému řízení 

na místo ředitelky, a v krátkodobém horizontu se řídí jednoletými Plány hlavních úkolů.   

     Činnost knihovny je kontinuální, její strategické cíle jsou mnohdy dlouhodobé povahy 

a prostupují z jednoho plánu do druhého. Strategické řízení knihovny je tedy „nikdy nekončící 

proces, posloupnost opakujících se a na sebe navazujících kroků.“13 

     Způsob fungování státní správy a samosprávy neumožňuje KMP jako příspěvkové 

organizaci města dlouhodobé plánování. Možný rozsah a obsah kulturních služeb se kromě 

zákonných a metodických předpisů odvíjí hlavně od výše rozpočtu, jenž je každoročně ZMP 

schvalován až na prosincovém zasedání. Reálně plnit lze hlavně krátkodobé plány na 1-2 roky. 

V ročních plánech se KMP zaměřuje zejména na obsahovou náplň kulturních služeb 

a na řešení aktuálních problémů.        

 

2.2 Identifikace nadřazené strategie  

 

     Knihovna patří mezi tzv. věcné veřejné služby v oblasti kultury a vzdělávání, jejichž 

předmětem je konkrétní užitek občanům. KMP vnímá nadřazenou strategii ve dvou rovinách. 

Jednou z nich je strategie rozvoje města Plzně nově formulována v Programu rozvoje kultury 

města Plzně na období 2020-2030,14 druhou je strategie rozvoje knihovnického oboru, 

formulovaná naposledy jako Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020.15 

 

Na úrovni kraje 

     Na úrovni vyššího územního samosprávného celku je posledním nadřazeným dokumentem 

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+.16 Ten v analytické části hovoří o statutárním 

městě Plzni jako o dominantním centru kraje, které „plní nejen regionální, ale také některé 

nadregionální funkce. V oblasti služeb se to týká především vzdělávání, zdravotnictví, kultury 

apod.“ (s. 2). V závěrečné SWOT analýze mezi silnými stránkami stojí uvedeno, že v kraji 

působí „rozsáhlá síť více než 480 poboček veřejných knihoven s napojením na internet a další 

elektronické informační zdroje (s. 54). Ve strategické části dokument stanovuje 6 hlavních cílů. 

Strategickým cílem č. 2 je „zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb“ (s. 56). Specifickým 

cílem 2.3 je pak „zlepšit kulturní zázemí a zvýšit kulturní aktivitu obyvatel“. Jedním z opatření, 

jímž má být tohoto cíle dosaženo, je „udržení sítě veřejných knihoven“ (s. 67). 

 

                                                 
13

 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2006, s. 6. ISBN 80-7179-453-8. 
14

 Dostupné z: https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky/program-

rozvoje-kultury-mesta-plzne-na-obdobi-2020-2030.aspx.  
15

 ČESKO. Ministerstvo kultury. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020. Praha: 

Národní knihovna České republiky, 2017. 60 s. ISBN 978-80-7050-690-5. 
16

 Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+.  Plzeň: regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., 

2013. 96 s.  

https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky/program-rozvoje-kultury-mesta-plzne-na-obdobi-2020-2030.aspx
https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky/program-rozvoje-kultury-mesta-plzne-na-obdobi-2020-2030.aspx
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Na úrovni města 

     Již dokument Integrovaný plán rozvoje města „Plzeň – Evropské hlavní město 

kultury 2015“17 v podkapitole 2.6.7 Shrnutí občanské vybavenosti konstatoval, že „nabídka 

divadelních scén, muzeí, galerií a knihoven pokrývá v Plzni poptávku a odpovídá regionální 

významnosti města, zařízení však bojují s nevyhovujícím stavem nebo nedostačujícími 

prostory“ (s. 46). Za nejvýznamnější knihovnu ve městě co do objemu knihovního fondu 

dokument považoval Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje, zaměřenou „na vzdělávání 

vysokých škol“ (s. 70). Co do počtu registrovaných čtenářů zde byla a je největší knihovnou 

Knihovna města Plzně. „Prostory však nevyhovují požadavkům moderní multimediální knihovny, 

proto v současné době probíhá zpracování objemové studie pro knihovnu novou“ (s. 70). 

     Usnesením ZMP č. 3013 z 21. 6. 2018 byl schválen Strategický plán města Plzně 

na příštích 15 let. V jeho úvodu město „samo“ formuluje svou vizi a o sobě kromě jiného říká 

právě to, co by mohla říci i knihovna: „…Poskytuji svým občanům prostor pro seberealizaci 

a osobní rozvoj v kterémkoliv věku. (…) Za dobu našeho společného soužití už vím, co mají 

moji občané rádi a co potřebují. (…) Ráda inspiruji ostatní, zejména po kulturní stránce. 

Proto nabízím širokou paletu kulturních zážitků každý den v roce. Mé centrum pulsuje 

zdravým životem a láká k setkávání. Nikdy nezůstávám sama, protože stojím na správném 

místě. (…) Snažím se být vždy otevřená a dávám svým návštěvníkům důvod, aby zde zůstali 

déle, než původně plánovali. Ideálně napořád. Žiji pro lidi, protože lidé žijí pro mě.“  

     V návrhové části strategického plánu se KMP objevuje hned pod Cílem 1 (odstavec 1.1.11): 

„Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací. - Zkvalitňovat a zvyšovat kapacitu objektů 

kulturní vybavenosti. - Revitalizovat objekty kulturní vybavenosti, zejména vyřešit nevyhovující 

technický stav a chybějící kapacity u objektů (…) Knihovna města Plzně.“ Částka finančních 

nároků v případě KMP však není stanovena. Ve SWOT analýze je pak jako slabá stránka 

(W12) identifikován „nevyhovující technický stav některých kulturních a sportovních zařízení 

(např.: Knihovna města Plzně…)“.    

     Nadřazená strategie pro KMP byla v předchozím období formulována v Programu rozvoje 

kultury v Plzni na léta 2009-2019.18 Vycházel z preambule, že kultura je pro město Plzeň 

a jeho občany významnou oblastí, a prohlásil kulturu za oblast veřejného zájmu. Nástrojem 

k naplnění vize se stala zejména kandidatura Plzně na titul EHMK 2015.  

     Text byl koncipován v sedmi kapitolách. Ke KMP se vztahovala kapitola 3 Plzeň živá se 

značkou kvality v oblasti kultury a umění, konkrétně podkapitola 3.1.5 Městem zřizované 

a založené organizace. Město si kladlo za cíl „Kulturní instituce s přímou návazností 

na městský rozpočet zachovat jen u činností probíhajících kontinuálně, každodenně 

                                                 
17

 Integrovaný plán rozvoje města „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“. Plzeň: Útvar koordinace 

evropských projektů města Plzně, p. o., 2008. 191 s.  
18

 Program rozvoje kultury ve městě Plzni: 2009-2019. Plzeň: Statutární město Plzeň, 2010. 65 s. Dostupné též z: 

https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky/program-rozvoje-kultury-ve-

meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx.  

 

https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx
https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx
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a nezastupitelně. U těchto institucí vytvořit strategie jejich rozvoje s výhledem na pět až deset 

let jako veřejné strategické dokumenty.“ 

     V podkapitole 3.2.3 Knihovna města Plzně byla výhledově zmíněna možnost výstavby nové 

hlavní budovy KMP – multimediálního centra pro informace a vzdělávání s prostorem pro „min. 

330 000 knih, pro 800 návštěvníků denně, se 100 místy v konferenčním sále, s 30 místy 

v literární kavárně či se 100 místy v čítárně s přístupem na internet.“ O území pro výstavbu 

mělo být rozhodnuto do konce roku 2013. 

     Další dlouhodobý koncepční materiál Program rozvoje kultury města Plzně na období 

2020-2030 byl schválen ZMP usnesením č. 214 dne 24. 5. 2018. Ředitelka KMP se jako 

členka pracovní skupiny podílela na přípravě jeho návrhu, měla možnost ho připomínkovat, 

zúčastnila se I. i II. Kulturního fóra, kde byla problematika budoucnosti kultury v Plzni veřejně 

diskutována. 

     Nová kulturní strategie si vytýčila čtyři hlavní cíle, jimiž jsou 1. Kulturní značka města, 

2. Občanská společnost, 3. Fyzický prostor pro kulturu a 4. Stabilní systém správy a podpory 

kultury. 

     Kulturní vize města Plzně zní: „Plzeň je prosperující regionální metropole, která staví svůj 

rozvoj na silné kulturní značce, vstřícném přístupu k aktivitám občanské společnosti 

a na propojení umění, kreativity a vzdělávání. To vše zajišťuje skrze kvalitní správu a stabilní 

financování rozvoje kultury. Plzeň je městem s vysokou kvalitou života, městem vyhledávaným 

pro život i podnikání. Městem, kde se dobře daří všem obyvatelům, kteří jsou přímo občany 

města nebo zde různě dlouhou dobu pobývají.“  

     V dokumentu je KMP přímo zmíněna v rámci cíle 1. Kulturní značka města. – Špičková 

umělecká kvalita (subkap.1.1). Cílový stav, jehož má být do roku 2030 dosaženo: „V Plzni jsou 

stabilní podmínky pro vznik současného umění a kulturních projektů konkurenceschopných 

na národní i mezinárodní úrovni. Plzeňská veřejná kulturní nabídka přináší vysokou kvalitu 

života obyvatelům města a je vyhledávána zahraničními návštěvníky i odbornou veřejností. 

Prestiž a pracovní podmínky v kulturních organizacích jsou srovnatelné s evropskou kulturní 

scénou. Kulturní organizace kontinuálně spolupracují s tvůrci nových trendů a nezávislými 

kulturními aktéry. Činnost zřizovaných (Divadlo J. K. Tyla, Divadlo ALFA, Knihovna města 

Plzně), založených (…) i dalších kulturních organizací je posílena tak, že zajišťuje 

dlouhodobě udržitelnou kvalitu původní umělecké tvorby. Městské kulturní organizace, jako 

klíčová infrastruktura, mají od zřizovatele/zakladatele strategické zadání komunikovat, sdílet 

informace a spolupracovat s nezávislými a ostatními kulturními organizacemi. Největší 

kulturní instituce jsou místy setkávání, neformálního vzdělávání a jsou programem i pobytovou 

kvalitou přátelské dětem, rodinám a mladým lidem. (…).“ 

     K podpoře kulturních organizací města Plzně jsou navrženy aktivity:  

 optimalizovat a zajistit trvale udržitelný rozvoj fungování všech městem Plzní 

zřizovaných (Divadlo J. K. Tyla, Divadlo ALFA, Knihovna města Plzně) a založených 

(Plzeň 2015, Plzeňská filharmonie, Divadlo pod lampou, Galerie města Plzně, 
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DOMINIK CENTRUM, Nadace 700 let města Plzně) kulturních organizací (dle právní 

formy: příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, ústav, společnost 

s ručením omezeným a nadace) 

 zajistit systémové financování městem zřizovaných a založených kulturních organizací 

přímo z rozpočtu města 

 zpracovat strategie rozvoje všech městem Plzní zřizovaných a založených kulturních 

organizací ve vazbě na Program rozvoje kultury 2020–2030 jako veřejné strategické 

dokumenty a pravidelně vyhodnocovat jejich činnost 

 vytvořit a implementovat standardy veřejné kulturní služby pro městem zřizované 

a založené kulturní instituce 

 zajistit prostor pro nové kulturní trendy v rámci programu zřizovaných a založených 

kulturních institucí. (s. 11-12) 

     V rámci strategického cíle 3. Fyzický prostor pro kulturu byly „největší deficity kulturní 

infrastruktury v Plzni identifikovány v těchto oblastech: chybí prostory pro velké mezinárodní 

výstavy a prezentaci vzácných sbírkových fondů, nedostatečně velké prostory má 

Knihovna města Plzně téměř ve všech svých knihovnách“ (s. 31).  

     S výjimkou oblastí jako „Špičková umělecká kvalita“ nebo „Udržitelný rozvoj kulturního 

turismu“ (Kulturní značka města), které se více dotýkají jiných organizací, s posláním 

knihovny plně souzní všechny dokumentem stanovené cíle, zejména oblasti strategického 

cíle „2. Občanská společnost“ (Kultura jako způsob života, Dostupnost kulturní nabídky pro 

všechny sociální skupiny obyvatel, Dialog a spolupráce jako princip, Vzdělávání a kultura) 

a cíle „3. Fyzický prostor pro kulturu“ (Živý veřejný prostor, Infrastruktura). 

Závěr: 

 O1: Strategické cíle kulturního města Plzně a aktivity stanovené k jejich dosažení jsou v plném 
souladu s cíli a zájmy KMP. Knihovna se s nimi ztotožňuje a ve své strategii se na ně odvolává. 

 W1: K deficitům kulturní infrastruktury v Plzni patří chybějící moderní ústřední budova KMP 
a nedostatečně velké prostory ve všech knihovnách sítě KMP.      

 

Na úrovni oboru 

     Knihovny na rozdíl např. od divadel neusilují o originální pojetí, ale poskytují unifikované 

služby. Jejich strategie jsou podmíněny českými i evropskými zákony a směrnicemi, jako je 

např. dokument Služby veřejných knihoven, směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj, 

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon), který KMP jako veřejnou knihovnu 

řadí do kategorie tzv. základních knihoven, anebo Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR 

k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných 

knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České 

republiky. Knihovnám je víceméně pevně vymezen rozsah územní působnosti i odborné 

funkce, jsou zavázány poskytovat předepsané služby v předepsané kvalitě a dostát vysokým 

(dnes již evropským) standardům.  
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     Zatímco Koncepce rozvoje knihoven na léta 2004-2010 kladla důraz v první řadě na rovný 

přístup občanů k publikovaným dokumentům a dalším informačním zdrojům,19 koncepce 

na léta 2001-2015 považovala za prioritu orientaci knihoven na kvalitní a pohotové služby.20  

     Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020 staví svou vizi 

na vzájemné spolupráci knihoven s knihovnami a dalšími subjekty veřejného života, čtenáře 

nevnímá jen jako zákazníky, nýbrž jako své partnery a spolutvůrce – nerozhoduje za ně, 

ale nabízí jim příležitosti, souvislosti a nové pohledy. („Společně tvoříme knihovny jako 

nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní 

rozvoj.“) Klíčovými slovy nové koncepce jsou tedy: společně, zdroje, prostor a rozvoj. Jako by 

všechny veřejné knihovny v zemi byly de facto jedinou knihovnou, kterou lze navštívit a využít 

z kteréhokoliv místa republiky. Absolutně unifikované služby. Otevřený a bezpečný sdílený 

veřejný prostor pro všechny bez rozdílu. 

     Tato koncepce stanovuje pro knihovny budoucnosti osm prioritních kroků, jimiž jsou: 

1. Digitalizace, 2. Centra vzdělávání, kultury a komunity, 3. Péče o fondy a zdroje, 4. Ochrana 

a uchovávání, 5. Architektura a vybavení, 6. Kvalita a komunikace, 7.  Vzdělávání, 8. Věda 

a výzkum.  

Závěr: 

 O2: Strategické cíle českého knihovnictví a aktivity stanovené k jejich dosažení jsou v plném 
souladu s cíli a zájmy KMP. Knihovna se s nimi ztotožňuje a ve své strategii se na ně odvolává.    
   

 

  

                                                 
19

 „Prostřednictvím knihovního systému umožnit občanům rovný přístup k publikovaným dokumentům a dalším 

informačním zdrojům v jakékoliv formě. Vytvářet informační infrastrukturu pro výchovu a celoživotní 

vzdělávání, uspokojování kulturních zájmů občanů, výzkumnou a vývojovou činnost a podílet se na 

ekonomických aktivitách a nezávislém rozhodování jednotlivce.“ 
20

 Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně 

spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, 

v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu.“  
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2.3 Analýza faktorů obecného okolí organizace  

 

     KMP jako veřejná služba působí ve veřejném prostoru, proto na její činnost a existenci 

mají podstatný vliv faktory vnějšího okolí.    

 

2.3.1 SOCIOEKONOMICKÝ SEKTOR 

 

Sociální faktory 

 

Společensko-politický systém a klima ve společnosti 

     Společensko-politický systém v ČR je svou strukturou svobodnou zastupitelskou 

demokracií, která umožňuje občanům vlastní volbu, jejíž součástí by měla být i odpovědná 

volba místa k životu, volba vzdělání a zaměstnání. Klima ve společnosti nepříznivě ovlivňuje 

mnohdy nízká politická kultura, korupce, prospěchářství a neschopnost se dohodnout, 

neúcta politiků k občanům, nedodržování programů a slibů politických stran, zavádění 

reforem, které neplní svůj účel. Prohlubují se sociální rozdíly, klesá úroveň vzdělání, u části 

populace stoupá zadluženost. Tito lidé citlivě vnímají ztrátu sociálních jistot, obávají se 

o budoucnost (sporná důchodová reforma, reforma zdravotnictví), přibývá sociálně slabých 

rodin, vzrůstá napětí a agresivita, stoupá počet psychických poruch i počet sebevražd 

(u mužů 4x častěji než u žen).21 To vše může vést ke ztrátě motivace a vůle angažovat se. 

Pro mnohé jsou veřejné služby jediným místem, kde mohou důsledně uplatňovat svá lidská 

práva, nikoliv vždy také povinnosti. Zejména muži středního či staršího věku s poruchou 

osobnosti nebo psychickým onemocněním, bez ženy, bez práce a bez vlastního bydlení, 

navštěvují knihovnu s převážně ženskou obsluhou prakticky denně a dávají průchod 

vnitřnímu napětí ve formě slovních konfliktů, hrubých nadávek a výhružek, nebo ve formě 

neadekvátních požadavků či neopodstatněných stížností.22 Pro řadu lidí však knihovna plní roli 

posledního útočiště, oázy klidu, kde mohou bezplatně ve slušném prostředí trávit svůj čas. 

Závěr: 

 T1: Nárůst sociálně slabých, psychicky nemocných a agresivních uživatelů, zejména mužů, 
kteří přímo ohrožují personál veřejných služeb, zvyšují nároky na jeho psychickou i fyzickou 
odolnost. 

 O3: Posilováno vnímání knihoven jako stabilního kulturního místa, oázy klidu, útočiště pro 
slušné, vzdělané i sociálně znevýhodněné lidi.   

 

Hodnotové stupnice a postoje lidí  

     Zájem o knižní kulturu v ČR je dán dlouhou tradicí, historicky spojenou s národním 

uvědoměním a obrozením. Kniha je stále neodmyslitelnou součástí života českého člověka, 

u různých věkových skupin obyvatel zájem o četbu odpovídá ontogenezi. Většinou lidí 

                                                 
21

 Zdroj: ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/sebevrazdy_zaj. 
22

 Např. vyhrožují knihovnicím zabitím, knihovnice si fotografují a vystavují jejich fotografie na webu, sledují je 

na ulici; požadují, aby KMP okamžitě vyřadila některý z titulů ze svého fondu apod. 

https://www.czso.cz/csu/czso/sebevrazdy_zaj
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(zejména střední a starší generace) není kniha vnímána jako zboží, nýbrž jako kulturní 

statek, umělecký předmět. Věří, že bez sdílené znalosti pohádek a příběhů nelze být 

plnohodnotným členem společnosti. Práce s literaturou je podmínkou k dosažení životních 

hodnot, jako je vzdělání, prestižní povolání, profesní kariéra apod. Čtenářské průzkumy z let 

200723, 201024, 201325 a 2018 dokládají, že v naší dospělé populaci stále vysoký podíl lidí čte. 

Zatímco ale předchozí průzkumy meziročně zaznamenaly u některých indikátorů dokonce 

zvýšení – např. počet čtoucích se zvýšil ze 79 % (2010) na 84 % (2013) a počet lidí, kteří si 

knihy kupují, vzrostl ze 46 % (2010) na 48 % (2013) – poslední průzkum bohužel potvrdil 

„mírný, ale patrný pokles ve všech hlavních parametrech české čtenářské kultury“.26  Počet 

těch, kteří navštěvují knihovny, postupně klesl z 38 % (2010) a 32 % (2013) na 28 % (2018). 

Průzkum přinesl také zjištění, že 22 % dospělé populace tvoří tzv. nečtenáři, 38 % sporadičtí 

čtenáři (1-6 knih ročně) a že počet lidí, kteří čtou opravdu často (13 a více knih ročně), 

jen za poslední tři roky v ČR poklesl o 1 %. Průzkum u dětí v čtenářském věku 9-14 let 

(2017) naštěstí prokázal, že od roku 2013 se vztah dětí ke čtení nezhoršil. U 65 % mladších 

dětí a 54 % starších dětí čtení stále patří k oblíbeným činnostem trávení volného času. 

Dokonce vzrostl počet dětí, které čtou knihy denně (u mladších dětí o 10 %, u starších dětí o 5 %). 

Už mezi dětmi však existují výrazné genderové rozdíly – zatímco mezi dívkami je pouze 7 % 

nečtenářek, 21 % chlapců pokládá čtení za nudnou činnost a nečte vůbec. Čtení navíc není 

spojováno s rolí muže - na četbu dětí má rozhodující vliv rodina a škola – otec čte hlavně 

noviny, dětem a před dětmi čtou matky, babičky, učitelky.  

Závěr: 

 O4: Kniha je převážnou většinou obyvatel stále vnímána jako významná kulturní hodnota, 
vysoký podíl lidí čte. 

 T2: Plíživě klesá počet lidí, kteří čtou, kupují knihy a navštěvují veřejné knihovny.  

 T3: V populaci přibývá lidí, kteří nečtou často, ale jen sporadicky.   

 T4: Čtení je společností vnímáno jako aktivita pro ženy, není spojováno s mužskou rolí.  

 

Životní styl  

     Pro současnou dobu jsou charakteristické časté a relativně prudké změny, spěch, 

netrpělivost a povrchnost. Společnost je ovlivňována a manipulována médii a reklamou, 

dominantní filozofií je konzumní styl. Různé sociální a věkové vrstvy obyvatel mohou mít a také 

mají odlišný styl myšlení a života, v mnoha ohledech však dochází ke sbližování mezi mladou 

a střední generací. Oproti minulosti přibývá volného času, na průměrného Čecha ho dle 

                                                 
23

 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. 1. vydání. Brno: Host, 2008. 

208 s. ISBN 978-80-7294-270-1.  
24

 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). 1. vydání. 

Brno: Host, 2011. 191 s. ISBN 978-80-7294-515-3. 
25

 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a čtení v ČR (2013) [online prezentace]. Praha: Informace pro knihovny - portál 

Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, [cit. 2018-27-11]. Dostupné z: 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/ctenari_2013/Cteni_Vyzkum_2013.pdf. 
26

 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a čtení v ČR (2018), [cit. 2018-27-11]. Prezentace. Dostupné z: 

https://ipk.nkp.cz/docs/teni2018Trvnek.pdf.  

http://knihovnam.nkp.cz/docs/ctenari_2013/Cteni_Vyzkum_2013.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/teni2018Trvnek.pdf
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výzkumu27 v běžný den připadá 6,5 hodiny. Dospělí lidé však v průměru pouze 36 minut denně 

tráví četbou či poslechem hudby, 33 minut u internetu, převládá čas strávený u televize 

(2:05 hod.). Muži čtou v průměru jen 31 minut, ženy 41 minut denně. Ve věku do 34 let však 

prý čte pouze jeden dospělý ze tří, v kategorii seniorů naopak. Oproti 90. létům 20. století 

společnost zaznamenává odklon od spolkové činnosti k individualismu, v rodině každý sleduje 

„svou“ televizi. Život směřuje k samoobsluze a sebeslužbě, k odstraňování mezičlánků, 

k masové službě na míru. Přirozenou součástí moderního životního stylu u mladé, ale i střední 

generace je vizuální kultura, moderní technologie a technika (notebook, smartphone, iPad), 

intenzivní život na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin aj.). 

Moderní technologie vytlačují lidská setkávání28 a mění sociální vazby.29 Přemíra (převážně 

bezcenných) podnětů mnohdy vede k informační přesycenosti a závislosti na elektronické 

komunikaci. Přeskakování pozornosti z podnětu na podnět vede k nesoustředěnosti a vnitřnímu 

neklidu, může být příčinou neuróz, úzkostí či depresí. „Zahlcený člověk čte denně nespočet 

titulků, knihu však už nezvládá, rezignuje na vzdělávání.“30 Pediatři, pedagogové, logopedi 

a dětští psychologové varují: školáci neumějí dobře mluvit, de facto od narození v závislosti 

na chytrých telefonech či tabletech nekomunikují, mají neurologické potíže, jsou vývojově 

opožděné; je třeba dětem a s dětmi číst!  

     U starší generace v Plzni spíše převládá měšťanský životní styl, sklon k pohodlnosti, 

konzumace kulturních produktů nad jejich vytvářením, zájem o tradiční kulturní formy 

(kamenné divadlo, koncerty vážné hudby, plesy, literární pořady, přednášky) před netradičními 

(happening). Plzeň je značně konzervativní, dříve převážně průmyslové město. Životní rytmus 

kulturních lidí v produktivním věku se pohybuje v rámci dne (ideální jsou začátky akcí v 17:00, 

18:00 hod.) a v rámci týdne (ideální jsou akce od úterý do čtvrtka, pondělí zcela nevhodné, 

pátek a sobota k návštěvě restaurace).  

Závěr: 

 T5: Životní styl populace se v posledních letech více proměňuje, tempo se zrychluje. 

 T6: Třebaže lidem přibývá volného času, dospělí v průměru jen 36 min. denně tráví četbou.  

 T7: Život směřuje k samoobsluze a sebeslužbě, k odstraňování mezičlánků. 

 T8: Ve společnosti se projevuje odklon od spolkové činnosti k individualismu. Moderní 
technologie vytlačují osobní lidská setkávání. 

 T9: Přemíra vnějších podnětů vede k informační přesycenosti a nesoustředěnosti, k druhotné 
neschopnosti číst delší texty a knihy. 

 O5: Odborná veřejnost si uvědomuje význam čtení pro rozvoj osobnosti dítěte, čtení se 
postupně opět stává veřejným tématem.   

 

Životní úroveň populace 

     Životní úroveň je určována zejména reálnými příjmy obyvatel. Město Plzeň je stále relativně 

bohatým městem, jsou zde soustředěny školy všech stupňů, významné instituce, úřady 

                                                 
27

 Výzkum proměny české společnosti 2015. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016. Dostupné z: 

http://www.promenyceskespolecnosti.cz/aktuality/aktualita22/Jak_Cesi_travi_cas_TK_20-06-2016.pdf.  
28

 HONZÁK, Radkin. Český strach. Literární noviny, 2014, č. 9, s. 7. ISSN 1210-0021. 
29

 TOMÁŠOVÁ, Pavlína. Změna jako před 2,5 tisíci lety? Lidové noviny, 2018, č 273, s. 15. ISSN 0862-5921.  
30

 SODOMKOVÁ, Magdalena. Informační detox. Pátek. Magazín Lidových novin. 2014, č. 39, s. 15 - 19. ISSN 

0862-5921.  

http://www.promenyceskespolecnosti.cz/aktuality/aktualita22/Jak_Cesi_travi_cas_TK_20-06-2016.pdf
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a výrobní podniky s množstvím pracovních příležitostí. K 31. 12. 2018 dosáhl okres Plzeň-město 

1,8 % podílu nezaměstnaných, na jedno volné pracovní místo zde připadalo 0,2 uchazečů.31 

Ve 2. čtvrtletí roku 2018 činila v ČR průměrná měsíční hrubá nominální mzda 31 851,- Kč, 

meziročně vzrostla o 8,6 %, zatímco ceny jen o 2,3 %.32 Průměrný měsíční starobní důchod 

pro 52 tisíc důchodců v Plzni v roce 2017 činil 11 795,- Kč.33 Životní úroveň zpravidla souvisí 

se vzděláním a kvalifikací. Lidé s vyššími příjmy mohou lépe dosáhnout na tzv. „vyšší kulturu“. 

Částka, vydaná domácnostmi na rekreaci a kulturu v posledních letech plíživě klesá (z 10,3 % 

všech výdajů v roce 2009 na 9,5 % v roce 2016). Zatímco v roce 2008 bylo v ČR vybaveno 

počítačem a přístupem k internetu jen 30 % domácností, v roce 2017 to bylo už 77,2 %.  

Na druhé straně přibývá sociálně slabých lidí, kteří nemají na předplatné novin a časopisů, 

nemohou doma platit internet a jako uživatelé neudrží krok s prudkým rozvojem informačních 

a komunikačních produktů.  

Závěr: 

 T10: České domácnosti z celkových životních nákladů věnují na rekreaci a kulturu rok od roku 
menší díl peněz. 

 T11: Více než 77 % domácností v ČR je vybaveno počítačem s připojením k internetu a jejich počet 
se rok od roku zvyšuje.  

 O6: Přibývá sociálně slabých lidí, kteří veřejné služby potřebují.  

 

Kvalifikační struktura populace 

     Plzeň je tradiční průmyslové centrum s atraktivní polohou vůči Praze i západní Evropě, 

které poskytuje mnoho pracovních příležitostí pro většinu existujících profesí. V regionu jsou 

nejvíce zastoupeni provozní a obslužní pracovníci (23,71 %), pracovníci oblasti řízení 

a správy (23,51 %), výrobci, opraváři a údržbáři (20,02 %), pracovníci oblasti školství, kultury, 

zdravotnictví, vědy a výzkumu (12,39 %) a technici (9,31 %).34 V Plzni žije na 30 % vzdělaných 

lidí s vyššími příjmy (SŠ s maturitou, VOŠ, VŠ), kteří mohou dobře dosáhnout na tzv. „vyšší 

kulturu“ a mají větší možnost volby. V posledních letech vzrůstá počet vysokoškolsky 

vzdělaných lidí, avšak kvalitativní úroveň dosaženého vzdělání se snižuje. ZČU v Plzni na FF 

každoročně produkuje množství bakalářů a magistrů humanitního směru (obory Sociální 

a kulturní antropologie, Archeologie, Analytická filozofie a filozofie vědy, Teorie a filozofie 

komunikace, Blízkovýchodní studia, Politologie aj.). V roce 2017 zde humanitní obory studovalo 

1 571 lidí. Pro řadu specializací však není v regionu přirozené uplatnění, mladí absolventi pak 

rozšiřují řady nezaměstnaných.  

     Čtení knih souvisí s profesním zaměřením, se stupněm dosaženého vzdělání a povahou 

práce (fyzická x duševní). Více čtou humanitně vzdělaní lidé (pedagogové, kulturní a sociální 

pracovníci, úředníci apod.) než pracovníci technických aj. oborů. Profese se může promítat 

                                                 
31

 Zdroj: Úřad práce ČR: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky/trh_prace_pk.pdf.  
32

 Zdroj ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2018.  
33

 Zdroj: ČSÚ: https://www.czso.cz/documents/11252/17841466/CZ0323.pdf/ffc55c98-fbb4-4d42-b52c-

229aa2310d1b?version=1.15.  
34

 DOLETALOVÁ, Gabriela – VOJTĚCH, Jiří. Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů 

z pohledu sféry vzdělávání – 2010. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. 68 s.  

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky/trh_prace_pk.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2018
https://www.czso.cz/documents/11252/17841466/CZ0323.pdf/ffc55c98-fbb4-4d42-b52c-229aa2310d1b?version=1.15
https://www.czso.cz/documents/11252/17841466/CZ0323.pdf/ffc55c98-fbb4-4d42-b52c-229aa2310d1b?version=1.15
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do výběru četby odborné literatury i beletrie. Lidé s náročným povoláním (lékaři, soudci) 

mnohdy volí k relaxaci jednoduchou oddechovou četbu. 

Závěr: 

 O7: V Plzni je soustředěna podstatná část pracovních míst a studijních příležitostí regionu. 
K nejvíce zastoupeným profesím zde patří pracovníci provozu a obsluhy, řízení a správy, 
výroby, opravy a údržby. 

 O8: V Plzni žije nejméně 30 % vzdělaných lidí, ZČU každoročně produkuje na stovky 
absolventů humanitních oborů. Lidé s humanitním vzděláním čtou zpravidla více než ostatní 
populace.    

 

Struktura a zdravotní stav populace 

     Plzeňský kraj je sice svou rozlohou 7 561 km2 třetím největším regionem v ČR, počet 

obyvatel 578 629 (2017) ho však řadí až na deváté místo – z celkového počtu obyvatel ČR 

zde žije 5,4 % lidí. Rozložení je navíc nevyvážené – 68 % obyvatel žije ve městech, 29,5 % 

obyvatel kraje žije přímo v Plzni. Téměř zde chybí města střední velikosti – druhým největším 

městem daného územního celku jsou Klatovy s 22 288 obyvateli, vzdálené od Plzně cca 46 km 

(48 min. jízdy autem či autobusem, 53 min. vlakem). 

     Pro KMP jako poskytovatele tzv. regionálních funkcí je relevantní okres Plzeň-město 

s rozlohou 261 km2, který je ovšem rovněž netypický. Zahrnuje celkem 15 obcí, z toho pouze 

dvě (Plzeň a Starý Plzenec) mají status města, 92 % obyvatel okresu žije přímo v Plzni, 

ze zbylých 8 % velká část dojíždí do metropole za prací, vzděláváním, kulturou, zdravotní péčí, 

na úřady apod. 

     K 31. 12. 2017 měla Plzeň 170 936 obyvatel, o něco méně mužů (82 988) než žen (87 948). 

V Plzni žije 25 489 dětí do 14 let (14,9 %), 110 213 lidí v produktivním věku 15-64 let (64,5 %) 

a 35 234 seniorů (20,6 %).35 Během roku se nově narodilo 1 885, zemřelo ale 1 924, 

přistěhovalo 4 565 a odstěhovalo 4 138 lidí, celkový přírůstek činil 388 obyvatel. (V letech 

1986-1987, 1991-2004, 2010-2011 se ale přírůstek pohyboval v záporných číslech.) Město 

plíživě stárne, zatímco v roce 2000 byl průměrný věk obyvatel 40,3 roku, v prosinci 2017 už 

dosáhl 43,1 roku. Odborné prognózy36 uvádějí, že počet obyvatel Plzně do roku 2017 poroste, 

pak bude pravděpodobně následovat trvalý pokles. V roce 2040 by město mohlo mít pouze 

158 900 obyvatel, z toho jen 97 100 lidí v produktivním věku a méně než 16 600 dětí. Předpokládá 

se nízká porodnost a vyšší věkový průměr (48,4 roku). Míru migrace je obtížné odhadnout.  

    Oproti celoměstské populaci má věkové složení obyvatel jednotlivých městských obvodů 

svá specifika. Např. v MO Plzeň 1 žije nejvíce lidí (48 tis.) včetně osob v produktivním věku 

15-64 let (41 tis.) a dětí (7 tis., tj. 14,54 %). Malé obvody 5-10 vykazují zpravidla vyšší podíl 

dětí do 14 let, než je celoměstský průměr (např. Křimice, Černice, Malesice téměř 19 %, Lhota 

téměř 20 % dětí z obyvatel obce). Ve městě je 6 domovů pro seniory, 1 pro osoby se 

zdravotním postižením, 3 azylové domy apod. a jsou v něm soustředěny příslušné organizace 

                                                 
35

 Zdroj: ČSÚ: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__554791#w.  
36

 BURCIN, Boris – ČERMÁK, Zdeněk – KUČERA, Tomáš. Demografická prognóza vývoje počtu a věkové 

struktury obyvatelstva města Plzně v období 2010-2040. Praha, 2011. 31 s.  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__554791#w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__554791#w
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- Speciálně pedagogická centra pro vady řeči, sluchu a zraku, dále Porozumění – Sdružení 

nevidomých a slabozrakých ČR, Tyfloservis, o.p.s., a také Český klub nedoslýchavých „HELP“ 

a Český svaz neslyšících sportovců (ASNEP). Děti se mohou vzdělávat v internátní ZŠ a MŠ 

pro zrakově postižené a pro sluchově postižené.  

Závěr: 

 O9: V Plzni je soustředěno 30 % všech obyvatel regionu. 

 T12:  V dlouhodobém horizontu se počet obyvatel Plzně vč. dětí bude pravděpodobně snižovat. 

 T13: Město stárne, průměrný věk obyvatel Plzně se průběžně zvyšuje.  

 O10: Prostřednictvím speciálních organizací město vytváří zázemí pro staré lidi, pro lidi 
s postižením různého druhu. 

 

Legislativní faktory 

 

     Knihovny v ČR jsou zavázány řídit se ve své činnosti platnými předpisy, jimiž jsou v první 

řadě zákony: 

 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb (knihovní zákon) 

 Zákon č. č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích 

 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový 

zákon)  

 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  

 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě  

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech  

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 Zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  

 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 

 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 

aj. 

     Prostřednictvím Národní knihovny ČR, Ústřední knihovnické rady, SKIP, SDRUK a UZS 

se knihovny (včetně KMP) mohou připomínkami a návrhy podílet na tvorbě právních předpisů, 

norem a doporučení, které mají přímý či zprostředkovaný vliv na rozvoj oboru (např. novelizace 

http://www.epravo.cz/v01/index.php3?s1=1&s2=X&s3=X&s4=X&s5=S&s6=1&m=1&typ=predpisy&recid_zak=1210
https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ostatni-legislativa-a-doporuceni-k-cinnosti-knihoven/zakon-c.-134-2016-sb.-o-zadavani-verejnych-zakazek
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knihovního zákona, autorského zákona, tvorba vládních dokumentů Koncepce rozvoje 

knihoven ČR, Státní kulturní politika, Strategie digitalizace kulturního obsahu aj.). Oborové 

metodické a koncepční dokumenty pomáhají knihovnám formulovat vlastní vizi a mohou být 

použity jako argument při vyjednávání lokálních podmínek pro knihovnu.  

     V novele autorského zákona (zákon č. 228/2014 Sb.), která vstoupila v platnost 7. 11. 2014, 

je zakotveno legislativní oprávnění paměťových institucí volně užívat osiřelá díla, a to i vystavením 

na Internetu.   

     Novela Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, účinná od 1. 9. 2012, 

dle výkladu vedení některých škol nepovažuje doprovod dětí do knihovny za přímou 

pedagogickou činnost – učitel v takovém případě nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah 

hodin přímé pedagogické činnosti.  

     Zásahem do činnosti původních občanských sdružení, která při knihovnách mnohde 

působí, byla od 1. 1. 2014 novela Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), která přinesla 

povinné změny v názvech, struktuře, fungování i hospodaření právnických osob. 

Závěr: 
 T14: Legislativní podmínky pro knihovny ČR se s každou novelou zákona zpřísňují, nárůst 

omezujících předpisů, povinností a administrativy po vzoru EU má negativní dopad na služby 
i hospodaření. Uplatňována jsou totiž pouze evropská pravidla, nikoliv evropské podmínky pro 
rozvoj knihoven.  

 O11: Knihovny ČR včetně KMP dostávají příležitost podílet se svými připomínkami a náměty 
na tvorbě relevantních zákonných předpisů. 

 O12: Metodické a koncepční dokumenty mohou být použity jako argument při vyjednávání 
lokálních podmínek pro knihovnu.  

 

Ekonomické faktory 

 

Inflace 

     Na hospodaření knihovny může mít vliv inflace, zejména v oblasti nákupu poštovních 

a telefonických služeb, kancelářských a drogistických potřeb, knih, periodik, nábytku, 

pohonných hmot, dlouhodobých pronájmů prostor apod. Oproti nominálně stejným příjmům 

knihovna kvůli pomalému postupu financování není schopna pružně reagovat na rostoucí 

náklady a při zvyšování inflace je pak pro zachování provozu nucena omezit investice.    

Průměrná roční míra inflace v ČR v posledních letech kolísá. V roce 2012 představovala 3,3 %, 

v roce 2015 pouze 0,3 %, v roce 2017 vystoupila na 2,5 % a v roce 2018 poklesla na 2,1 %.  

DPH 

     Cenu knih na trhu významně ovlivňuje sazba DPH pro knihy. Ta se v posledních letech 

zvyšovala, postupně byla ve výši 5 % (1993-2004), 9 % (2008), 10 % (2010-2011), 14 % (2012) 

a 15 % (2013-2014), od roku 2015 je opět snížena na 10 %. Změna DPH se však do ceny knih 

nepromítá vždy okamžitě. 

     Celkový objem tržeb v ČR za knihy stoupá – ze 7,2 miliard Kč v letech 2013/2015 na 7,8 

miliard Kč v letech 2016/2017 (tj. meziroční zvýšení o 4 %). Průměrná cena knihy 

v posledních letech rovněž roste, a to z 240,- Kč (2012-2013) na 261,- Kč (2017) a dále.   
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Graf1: Vývoj průměrné roční míry inflace v ČR a vývoj výše DPH na knihy 2012-2018             

 

 
Závěr: 

 O13: Průměrná roční míra inflace v ČR v posledních letech kolísá, zvyšuje náklady na nákup 
materiálu a služeb.   

 T15: V posledních letech roste průměrná cena knihy, za stejný objem finančních prostředků 
lze do fondu knihovny pořídit méně fyzických dokumentů.  

 

Politické faktory 

 

     Třebaže v souvislosti s politikou ČR mnozí hovoří o napjaté situaci či přímo o politické krizi, 

z hlediska rozvoje české kultury ji lze hodnotit jako dlouhodobě „stabilní“. Konkrétní politické 

reprezentace mohou mít přirozeně různé priority, zejména jde-li o objem financování kultury 

vč. knihoven. Avšak existence knihovny jako organizace s pomalým potenciálem změny by 

dočasnou politickou nepřízní ve svém střednědobém a dlouhodobém horizontu zatím neměla 

být ohrožena.  

Závěr: 

 O14: Ve vztahu k rozvoji české kultury jsou politické faktory v ČR dlouhodobě stabilní.      

 

2.3.2 TECHNOLOGICKÝ SEKTOR 

 

     Z technologického sektoru je pro knihovnu relevantní zejména oblast výpočetní techniky 

(hardware, software), komunikační technologie (nová média pro přenášení informací: 

magnetické nebo optické disky – CD, DVD, paměťové karty aj.), automatizované knihovní 

systémy (např. Aleph, LANius, Clavius či Tritius, KP-sys a KP-win, Rapid Library, Relief, 

DAWINCI, SMARTLIB aj.) a další zařízení (inteligentní telefonní brány s podporou VoIP, IVR 

systémy, e-čtečky, iPady apod.). Na trhu postupně klesá počet prodaných PC, zvyšuje se 

počet prodaných mobilních zařízení, jež umožňují on-line přístup a práci „just-in-time“. 
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Postupně zanikají lokální služby ve prospěch globálních.37 Technologie se prudce rozvíjejí, 

jsou nákladné, jejich implementace není jednoduchá, kladou zvýšené nároky na vybavení, 

finance, provoz i personál. Podmínkou využití řady technologií v knihovnách je vybavenost 

také na straně uživatelů (např. službu bezplatného půjčování e-knih prostřednictvím 

společnosti eReading.cz mohou využívat pouze majitelé čtečky eReading.cz, nebo SW čtečky 

(aplikace) eReading na zařízeních s operačním systémem Android či iOS). V brzké 

budoucnosti se stanou samozřejmostí bezproblémový přístup k počítačům a internetu, rychlý 

internet s bezhotovostní úhradou tisku, bezdrátová síť (Wi-Fi), počítačové, digitální 

a multimediální studovny a učebny, e-learning, přístup ke špičkovým elektronickým zdrojům 

(databáze odborných textů), on-line přístup do katalogů knihoven (OPAC 2.0) apod.  

Závěr: 

 T16: Knihovní a informační služby knihoven jsou dnes již plně závislé na moderních technologiích. 

 T17: Moderní technologie přinášejí častou změnu, kladou zvýšené nároky na rozpočet, 
technologické vybavení, personální obsazení a další vzdělávání pracovníků. 

 T18: Moderní mobilní technologie umožňují lidem snadný přístup k textům a informacím bez 
nutnosti návštěvy knihoven.   

 

2.3.3 VLÁDNÍ SEKTOR 

 

     Postoj státu ke kultuře jako významnému sektoru hospodářského života byl vládou 

formulován již v dokument Státní kulturní politika na léta 2009-2014.38 Nepovažoval kulturu 

za pouhou nadstavbu, definuje ji jako sektor, „který může v příštích letech sehrát zásadní roli 

v rozvoji české společnosti a o který lze do značné míry opřít ekonomický, enviromentální 

i sociální rozvoj státu“ (s. 11).  

Podle Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025)39 k prioritám, 

záměrům a opatřením kromě jiného patří: 

  „Podporovat akviziční činnosti knihoven, muzeí a galerií“ 

 „Pokračovat ve vybavování knihoven a dalších paměťových institucí potřebnými 

technologiemi a informačními zdroji, zajistit dlouhodobou udržitelnost jejich 

provozuschopnosti, optimalizovat systém, vytvořit kompetenční centrum na MK, 

vybudovat robustní ICT infrastrukturu v gesci MK včetně LTP archivu“ 

  „Kontinuálně podporovat efektivní metody trvalého uchování knihovních dokumentů 

(včetně knihovních fondů z let 1850-1990)“ 

  „Podporovat důvěryhodné dlouhodobé uložení digitálních dokumentů“ 

                                                 
37

 POKORNÝ, Jan. Knihovny v mobilních zařízeních [online prezentace]. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 

[cit. 2018-29-11].  Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/2012_KKS_Pokorny.pdf.  
38

 Státní kulturní politika České republiky 2009-2014. 1. vyd. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2009. 105 s. ISBN 

978-80-86310-83-1.  
39

 Dostupné z: https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-69.html.  

http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/2012_KKS_Pokorny.pdf
https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-69.html
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 „Digitalizovat a zpřístupnit kulturní obsah důležitý pro rozvoj kulturních a kreativních 

odvětví včetně vyřešení autorskoprávních aspektů prezentace digitalizovaných děl“ 

 „V muzeích a knihovnách zaměřených na uchování kulturních statků dokládajících 

kreativitu vytvořit helpdesk pro podnikatele včetně adekvátní systémové a aplikační 

podpory“ 

 „Vytvořit Centrální portál knihoven“ 

 „Zavedení povinného výtisku elektronických publikací“ 

 

     Postoj státu ke knihovnám je pak přímo podrobně deklarován v Zákoně č. 257/2001 Sb., 

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(Knihovní zákon), ze dne 29. června 2001. 

     Prostřednictvím Ministerstva kultury ČR každoročně finančně podporuje národní projekty 

v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK).40 Knihovny se mohou ucházet 

o dotace v jednoletých programech, zaměřených na oblast vzdělávání, provozování digitálních 

knihoven, produkci digitálních dat, provoz informačních portálů, přístup k digitálním zdrojům aj.  

     Díky Projektu internetizace knihoven byly v roce 2006 všechny knihovny v ČR vč. malých 

venkovských knihoven bezplatně vybaveny počítačovou sestavou a napojeny na internet. 

Připojení bylo státem hrazeno až do jara 2013, kdy byl projekt ukončen, a povinnost úhrady 

přešla na zřizovatele. 

     Postoj státu ke knihovnám se kromě jiného promítá do existence odborného školství. 

Knihovnické vzdělání VŠ stupně lze získat na FF UK v Praze (Ústav informačních studií 

a knihovnictví) a na FF MU v Brně (Kabinet informačních studií a knihovnictví). V menší míře 

se specializaci věnují krajské univerzity. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 

rovněž nabízela volitelný blok Knihovnictví a informační služby v rámci oboru Humanistika, 

od akademického roku 2014/2015 však v této specializaci již dále nepokračuje.  

Závěr: 

 O15: Ve vládních dokumentech stát podporu knihoven deklaruje a vyjadřuje ji např. dotačním 
programem VISK.  

 T19: V rámci ZČU byla studijní specializace Knihovnictví a informační služby již v akademickém 
roce 2014/2015 bohužel ukončena. 

                                                 
40

 Granty a dotace. In: Ministerstvo kultury [online]. © 2007, [cit. 29.11.2018]. Dostupné z: 

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html.  

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html
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2.3.4 Shrnutí analýzy obecného okolí – identifikované O, T 

 

Analýza SLEPT byla shrnuta do tabulky, váha ovlivňujících faktorů stanovena kvalifikovaným odhadem, 
význam ohodnocen body 1 – 10 (1 = nejnižší, 10 = nejvyšší). 

Tabulka 2 

 
Socioekonomický sektor 

 

Sociální 
faktory 

Ovlivňující 
faktory 

Analytický 
závěr 
(O/T) 

Analýza dosavadního vývoje Předpokládaný vývoj 
2019-2023 

Váha 

Společensko-
politický 
systém 
a klima ve 
společnosti 

T1 Nárůst sociálně slabých, 
psychicky nemocných a 
agresivních uživatelů, zejména 
mužů, kteří přímo ohrožují 
personál veřejných služeb, 
neustále zvyšují nároky na jeho 
psychickou i fyzickou odolnost. 
 

Tento trend bude 
pravděpodobně 
pokračovat, KMP bude 
vyhledávat stále více 
sociálně slabých, 
psychicky narušených 
a nepřizpůsobivých lidí. 

5 

O3 Posilováno vnímání knihoven jako 
stabilního kulturního místa, oázy 
klidu, útočiště pro slušné, 
vzdělané i sociálně 
znevýhodněné lidi.   

Trend bude 
pravděpodobně 
pokračovat, knihovna 
zůstane synonymem 
stability, klidu a bezpečí, 
službou dostupnou 
každému.  

6 

Hodnotové 
stupnice a 
postoje lidí 

O4 Kniha je převážnou většinou 
obyvatel stále vnímána jako 
významná kulturní hodnota, 
vysoký podíl lidí čte. 

Tento trend bude 
pravděpodobně 
pokračovat. 

8 

T2 Plíživě klesá počet lidí, kteří čtou, 
kupují knihy a navštěvují veřejné 
knihovny.  
 

Počet aktivních čtenářů 
knih se bude postupně 
snižovat.  

6 

T3 V populaci přibývá lidí, kteří 
nečtou často, ale jen sporadicky.   
 

Trend bude pokračovat. 5 

T4 Čtení je společností vnímáno jako 
aktivita pro ženy, není spojováno 
s mužskou rolí.  
 

Pravděpodobně se bude 
prohlubovat.  

7 

Životní styl T5 Životní styl populace se 
v posledních letech více 
proměňuje, tempo se zrychluje. 

Generace se svým 
životním stylem budou 
stále více odlišovat, 
v používání nových 
technologií se budou 
sbližovat. 

4 

T6 Třebaže lidem přibývá volného 
času, dospělí v průměru jen 36 
min. denně tráví četbou. 

Bude se postupně 
zhoršovat – odklon 
k jiným (vizuálním) 
formám trávení času. 

6 

T7 Život směřuje k samoobsluze  
a sebeslužbě, k odstraňování 
mezičlánků. 

Trend bude pokračovat. 7 

T8 Odklon od spolkové činnosti 
k individualismu. Moderní 
technologie vytlačují osobní lidská 
setkávání. 

Trend bude pokračovat. 
Pro společnost 
ohrožující. 

8 

T9 Přemíra vnějších podnětů vede 
k informační přesycenosti  
a nesoustředěnosti, k druhotné 
neschopnosti číst delší texty  
a knihy. 

Trend bude pokračovat. 
Ohrožující pro člověka, 
pro čtení i pro 
vzdělávání.  

8 
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 O5 Odborná veřejnost si uvědomuje 
význam čtení pro rozvoj dítěte, 
čtení se postupně opět stává 
veřejným tématem.   

Trend bude pokračovat. 
Pro společnost nutné. 

 

Životní 
úroveň 
populace 

T10 České domácnosti z celkových 
životních nákladů věnují na 
rekreaci a kulturu rok od roku 
menší díl peněz. 

Trend bude pokračovat. 
Rodinám bude přibývat 
jiných nákladů, změní 
se priority. (Pro KMP, 
která je téměř bez 
poplatků, může být 
rovněž příležitostí.) 

4 

T11 77 % domácností v ČR je vybaveno 
počítačem s připojením k internetu 
a jejich počet se zvyšuje.  

Trend bude pokračovat, 
počet připojených bude 
stoupat. 

8 

O6 Přibývá sociálně slabých lidí bez 
možnosti předplatného denního 
tisku a připojení k internetu. 

Pravděpodobně setrvalý 
stav.  

5 

Kvalifikační 
struktura 
populace 

O7 V Plzni je soustředěna podstatná 
část pracovních míst a studijních 
příležitostí regionu.  

V budoucnu beze 
změny. 

8 

O8 V Plzni žije 30 % vzdělaných lidí, 
ZČU každoročně produkuje 
absolventy humanitních oborů, 
kteří čtou nejvíce.  

V budoucnu beze 
změny. 

7 

Struktura a 
zdravotní stav 
populace  

O9 V Plzni je soustředěno 30 % všech 
obyvatel regionu. 

Pravděpodobně setrvalý 
stav.  

8 

T12 V dlouhodobém horizontu se počet 
obyvatel Plzně vč. dětí bude 
pravděpodobně snižovat. 
 

Dle odhadů počet 
obyvatel do roku 2040 
poklesne o desítky tisíc. 

9 

T13 Město stárne, průměrný věk 
obyvatel Plzně se průběžně 
zvyšuje. 

Trend bude pokračovat.  7 

O10 Prostřednictvím speciálních 
organizací město vytváří zázemí 
pro staré lidi, pro lidi s postižením 
různého druhu. 

Tento trend bude 
pokračovat, bariéry 
budou odbourávány. 

5 

Legislativní 
faktory 

Zákony T14 Legislativní podmínky pro 
knihovny se zpřísňují, nárůst 
omezujících předpisů, povinností a 
administrativy po vzoru EU má 
negativní dopad na služby i 
hospodaření.  

Trend bude pokračovat. 
Pravidla EU nejsou vždy 
v dosud v souladu 
s podmínkami ČR.  

4 

O11 Knihovny včetně KMP mají 
příležitost podílet se na 
připomínkování zákonů aj. 

Tato možnost zůstane 
i nadále.  

2 

O12 Metodické a koncepční dokumenty 
mohou být použity jako argument 
při vyjednávání lokálních 
podmínek pro KMP.  

Tato možnost zůstane 
i nadále.  

3 

Ekonomické 
faktory 

Inflace 
 
 
 
 

O13 Průměrná roční míra inflace v ČR 
opět stoupá. Zvyšuje náklady 
na nákup materiálu a služeb.   

V nejbližších letech 
pravděpodobně bude 
růst. 

2 

DPH T15 Roste průměrná cena knihy, za 
stejný objem finančních 
prostředků lze do fondu knihovny 
pořídit méně fyzických 
dokumentů.  
 

Trend bude pokračovat. 5 

Politické 
faktory 

 O14 Ve vztahu k rozvoji české kultury 
jsou politické faktory v ČR 
dlouhodobě stabilní.      

Pravděpodobně setrvalý 
stav.   

5 
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Technologický sektor 
 

Ovlivňující faktory  Analýza dosavadního vývoje Předpokládaný vývoj Váha 

Moderní technologie T16 Knihovní a informační služby 
knihoven jsou dnes již plně závislé 
na moderních technologiích. 
 

Pravděpodobně setrvalý 
stav.  

8 

T17 Moderní technologie přinášejí 
častou změnu, kladou zvýšené 
nároky na rozpočet, 
technologické vybavení, 
personální obsazení a další 
vzdělávání pracovníků.  

Tento trend se bude 
prohlubovat. 

9 

T18 Moderní mobilní technologie 
umožňují lidem snadný přístup 
k textům a informacím bez nutnosti 
návštěvy knihoven.   

Tento trend se bude 
prohlubovat. 

7 

 

Vládní sektor 
 

Ovlivňující faktory  Analýza dosavadního vývoje Předpokládaný vývoj Váha 

Státní kulturní politika O15 Ve vládních dokumentech stát 
podporu knihoven deklaruje  
a vyjadřuje ji např. dotačním 
programem VISK.  
 

Tento trend bude 
pokračovat. 

7 

 T19 V rámci ZČU byla studijní 
specializace Knihovnictví 
a informační služby od roku 
2014/2015 ukončena. 

Do roku 2023 se 
výrazně neprojeví, zatím 
dostatek absolventů. 

3 

 

2. 4 Analýza faktorů oborového okolí organizace 

(Aplikace Porterova pětifaktorového modelu konkurenčního prostředí) 

 

2.4.1 Vyjednávací síla zákazníků 

     Klienty KMP jsou dle Knihovního zákona i zřizovací listiny všichni občané bez rozdílu, lidé 

všech věkových, profesních a zájmových skupin, ale i kulturní a jiné instituce. Vyjednávací 

síla zákazníků je vysoká. Zvyšuje ji existence dalších velkých knihoven ve městě (SVK, 

Univerzitní knihovna ZČU) a rovněž velmi široká nabídka kulturních, vzdělávacích 

a volnočasových aktivit v Plzni. Intenzita čtenářského zájmu může být ovlivněna vzděláním, 

oborem činnosti, životním stylem aj. Každému uživateli jsou (prostřednictvím tištěných materiálů 

a webu) k dispozici informace o knihovnách (údaje o poplatcích, službách i podmínkách jejich 

využívání). Klienti (s výjimkou dětí do 15 let) mohou svobodně volit mezi knihovnami s malými 

náklady případného přestupu. Volit mezi tím, zda si knihu koupí, anebo půjčí (s většími 

náklady), zda se zorientují v množství informací sami, nebo se svěří do rukou zkušených 

informačních pracovníků, volit mezi tištěným, nebo elektronickým dokumentem, mezi vizuální 

kulturou (TV, film), anebo psaným slovem. V roce 2017 působilo v ČR 5 337 veřejných 

knihoven (tj. nejhustší síť knihoven na světě), které registrovaly 1 376 tis. čtenářů, což 

představuje pouze 12,97 % obyvatelstva. Počet registrovaných čtenářů od roku 2012 poklesl 

o 2 825 tis., roční počet celostátně uskutečněných výpůjček poklesl o 11 323 tis. (viz tabulka). 

Dle prognóz do roku 2050 poklesne počet výpůjček tištěných knih na polovinu.    
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Tabulka 3: Veřejné knihovny, vývoj počtu čtenářů a výpůjček v ČR 2012-201741,42                 

Rok Počet 
veřejných 
knihoven 

Počet 
registrovaných 
čtenářů (tis.) 

Počet 
návštěvníků 
knihoven 
(tis.) 

Počet 
výpůjček 
(tis.) 

Počet 
obyvatel 
ČR (tis.) 

% 
registrovaných 
čtenářů z počtu 
obyvatel ČR 

2012 5 401 1 449  24 298 66 258  10 516 13,78 % 

2013 5 381 1 430  24 142 64 208  10 512  13,60 % 

2014 5 360 1 430 24 053 62 614 10 538 13,57 % 

2015 5 354 1 412 23 624 60 038 10 554 13,38 % 

2016 5 353 1 372 23 400 58 204 10 579 12,97 % 

2017 5 337 1 376 22 236 54 935 10 610 12,97 % 
 

 Závěr: 

 T20: Vyjednávací síla zákazníků je kvůli substitutům a existenci konkurence na poli knihovních, 
kulturních i vzdělávacích služeb velmi vysoká a pravděpodobně bude stoupat.  

     Vyjednávací sílu zákazníků knihoven lze snižovat využitím příležitostí, jimiž jsou: 

 O16: Výchova ke čtenářství, systematické budování povědomí, že čtení je moderní prestižní 
aktivitou a každý, kdo chce něco znamenat, musí číst.  

 O17: Budování pozitivní image KMP, kvalitní marketingové akce, PR. 

 O18: Kvalitní nabídka knihovního fondu včetně ihned přístupných novinek. 

 O19: Kvalitní nabídka kulturních a vzdělávacích programů s přidanou hodnotou vzájemných 
lidských setkání, osobních prožitků.   

 O20: Nabídka příjemného prostředí s moderním vybavením.  

 O21: Příjemný a maximálně vstřícný personál, orientovaný na zákazníka. 

 

2.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

     V případě KMP je relevantní pouze otázka ceny zboží. Dodavatele lze dělit podle povahy 

dodávek do více skupin. První jsou dodavatelé energií, materiálu (kancelářské a drogistické 

potřeby, pohonné hmoty, nábytek aj.) a služeb (pojištění majetku a vozidel, ochrana objektů, 

údržba zařízení, úklid aj.), kteří jsou důležití pro provoz organizace. Většina odebíraných komodit 

podléhá centrálnímu nákupu,43 pro který Město Plzeň vysoutěžilo optimální cenu (ne vždy 

v optimální kvalitě). Vyjednávací síla těchto dodavatelů je proto nízká, není třeba ji dále řešit.  

     Druhou skupinou jsou dodavatelé knih, periodik a licencovaných databází (nakladatelé, 

vydavatelé, distribuční společnosti). KMP vybírá do svého fondu jednotlivé konkrétní tituly 

a nakupuje od toho, kdo nabízí za nejlepších podmínek (požadovaný počet multiplikátů, 

rychlost dodání) nejvyšší rabat. Prostřednictvím webu i tištěných nabídek jsou k dispozici 

tržní informace, jež umožňují cenové porovnání. Nabídka na trhu je dlouhodobě široká. 

V roce 2017 vyšlo v ČR 16 422 titulů knih, vycházelo 1 469 titulů novin a 3 829 titulů 

časopisů, na území republiky působily stovky vydavatelů s vydáváním jako hlavní činností. 

Vyjednávací síla dodavatelů papírových knih je různá. Nízkou sílu menších nakladatelů lze 

využít k vyjednání ještě vyššího rabatu (pro KMP 35 % a více). Knižní trh ale čím dál více 

ovládají velké společnosti (Albatros Media, Euromedia Group aj.), které malé nakladatele 

postupně skupují. Knihkupci jsou pro KMP zároveň dodavateli i konkurenty. 

 

                                                 
41

 Kultura České republiky v číslech za rok 2017: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: NIPOS, 2018. 32 s.  
42

 -dtto- za léta 2012-2016 
43

 Instrukce zřizovatele QI 74-01-01 Centrální nakupování. 
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Tabulka 4: Vývoj počtu vydaných publikací v ČR 2012-2017                  

Rok Počet 
aktivních 
nakladatelů 
v ČR 

Počet 
vydaných 
titulů knih  

Z toho 
beletrie 
 

Z 
toho 
knihy  
pro 
děti 

Z toho 
učebnice 

Počet vydávaných 
periodik 
 

Průměrná 
realizovaná 
cena knihy 
vč. DPH Noviny  Časopisy 

 

2012 2 663 17 247 4 684 1 698 1 522 1 381 3 647 240 

2013 2 037 17 876 5 190 2 031 1 538 1 391 3 626 240 

2014 2 197 18 379 5 129 1 962 1 698 1 394 3 733 252 

2015 2 296 18 282 5 297 1 955 1 551 1 500 3 681 274 

2016 2 211 17 815 5 559 2 157 1 172 1 460 3 774 261 

2017 2 151 16 422 4 985 1 844 856 1 469 3 829 ? 

 

     Vyjednávací síla dodavatelů licencovaných databází a e-knih je vysoká. Trh ovládají velké 

společnosti (eReading, Kosmas, Palmknihy, Wooky). Vyjednávací sílu dodavatelů e-knih je 

třeba snižovat, pro přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) a e-knihám se knihovny ČR 

snaží postupovat společně a vyjednávat podmínky jako konsorcia.  

     Třetí jsou dodavatelé uměleckých a vzdělávacích služeb (na vystoupeních, besedách, 

přednáškách aj. lektoři, spisovatelé, ilustrátoři, publicisté, herci, hudebníci, osobnosti veřejného 

života). U jednorázových účinkujících je cena stanovena dohodou, KMP není povinna 

neúměrné požadavky akceptovat a ani akci realizovat. Ze strany uměleckých souborů, které 

vystupují pravidelně v pořadech pro školy dle dlouhodobé smlouvy, je na KMP čas od času 

vyvíjen tlak o navýšení honorářů. Vyjednávací síla těchto dodavatelů je střední, ceny je třeba 

udržet ve stávající výši bez nutnosti navýšení vstupného pro koncového uživatele. 

Závěr: 

 O22: Vyjednávací síla dodavatelů energií, materiálu a služeb k běžnému chodu organizace je 
kvůli centrálnímu nákupu nízká, není třeba ji dále snižovat a řešit. 

 O23: Vyjednávací síla dodavatelů papírových knih a periodik je kvůli přesycenému trhu nízká 
a pravděpodobně bude ještě klesat. Nízkou sílu lze využít k vyjednání ještě vyššího rabatu 
pro KMP (35 % a více).  

 T21: Vyjednávací síla dodavatelů licencovaných databází a e-knih je vysoká. Sílu lze snížit 
zapojením KMP do konsorcia knihoven k vyjednání společných podmínek. 

 T22: Vyjednávací síla dodavatelů uměleckých a vzdělávacích služeb je střední a pravděpodobně 
bude stoupat. Sílu lze snížit snížením počtu objednaných pořadů v KMP, systematickým 
zvyšováním prestiže KMP (aby zde bylo ctí vystupovat), budováním široké sítě spolupracovníků 
(aby KMP nebyla závislá na malém počtu konkrétních umělců).  

         

2.4.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

     V oblasti českých knihoven existuje struktura přirozených monopolů – síť veřejných 

a odborných knihoven, které mají státem garantované nákladové výhody – jsou financovány 

z veřejných rozpočtů. Počet knihoven v ČR i v Plzni je stabilizován, síť knihoven je velmi hustá 

a dostačující (Zákon č.106/1919 Sb., přikazoval, že knihovna musí být zřízena v každé obci). 

Z ekonomických důvodů by v budoucnu reálně mohlo dojít naopak k zeštíhlení sítě knihoven 

zrušením málo využívaných knihoven v malých obcích, zrušením malých poboček či bibliobusu 

velké knihovny apod. Zvláštní kapitolou jsou nedávno vzniklé knihovny s úzkým (např. 

undergroundovým, teologickým) zaměřením, které žijí ze státních dotací, nadačních příspěvků 

a sponzorských darů (Libri prohibiti, Knihovna Václava Havla, v Plzni Knihovna Kardinála 
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Berana). Vznik soukromých knihoven na komerční bázi je vyloučen – fixní náklady vstupu 

a klientské poplatky by musely být tak vysoké, že by taková knihovna nemohla existovat 

s vyrovnaným rozpočtem.  

Závěr: 
 O24: Bariéry vstupu do oboru jsou nepropustné a konstantní. Hrozbu vstupu nových konkurentů 

není třeba řešit. Lze uchopit jako příležitost – systematicky budovat dobré jméno, nabízet kvalitní 
služby, originální programy, přitáhnout pozornost zákazníků. 

 

2.4.4 Hrozba substitutů 

     Proti tradičním knihovním a informačním službám stojí a velmi prudce se rozvíjejí moderní 

technologie. Tištěné informační zdroje nahrazují EIZ, Internet, ale i sociální sítě. Tištěné knihy 

odborné i krásné literatury mají alternativu v audioknihách a e-knihách. Vydáváním e-knih se 

v roce 2016 v ČR zabývalo na 300 subjektů, dostupných bylo cca 16 500 titulů. Tržby z prodeje 

e-knih u nás dosáhly vrcholu v roce 2015 (120 mil. Kč), potom poklesly na 106 mil. a v roce 

2017 opět stouply na 118 mil. Kč. Průměrná cena české e-knihy je však stále vysoká, 

představuje cca 62 % ceny knihy papírové a vč. DPH (pro e-knihy 21 %) se pohybuje 

do 200,- Kč.44 Odborná literatura a učebnice jsou proti papírovému vydání levnější max. o 15 %. 

Oblíbenými žánry jsou stejně jako v tištěné podobě detektivky, sci-fi, fantasy a romány pro ženy. 

Přibývá nakladatelů a prodejců, kteří nové tituly nabízejí zároveň v tištěné i elektronické formě 

(Argo, Jota, Host, Moba, Kniha Zlín, Kosmas.cz, eReading, Grada.cz aj.). Přibývá lidí 

s mobilním čtecím zařízením (e-čtečka, tablet, smartphon, iPad), které stahování umožňuje, 

třebaže prodej čteček dosáhl vrcholu už v roce 2011 (23 mil. kusů) a od té doby se snižuje 

(v roce 2017 prodáno už jen 6 mil. kusů).  Pro knihovny je cena e-knih zatím vysoká. Hrozba 

tohoto substitutu je ovšem také velmi vysoká, neboť vydavatelé se čtenáři e-knih mohou 

komunikovat přímo, nepotřebují knihovnu jako prostředníka. Proto řada knihoven vč. KMP již 

přistoupila k půjčování e-knih – pro registrovaného uživatele knihovny bezplatně, pro knihovnu 

za cenu 50,- Kč za jedno stažení (eReading). 

     Pro knihovny a četbu je substitutem též vizuální kultura (literatura v TV či filmové podobě). 

     Neurologové však upozorňují, že lidský mozek pro čtení z papíru používá jiné mechanismy 

než pro čtení z obrazovky. Informaci lépe přijímáme s knihou v ruce, fyzickým dotykem 

vytváříme více mozkových drah. Písmena na papíře vnímáme jako fyzické předměty, otáčením 

stránek text rozdělujeme pro paměť do hmatatelných částí. Některé z výzkumů poukázaly 

na to, že při čtení z monitoru si pamatujeme až o třetinu méně informací.45 Pro knihovny 

v budoucnu proto může být příležitostí rozumný návrat společnosti k tištěným zdrojům. 

Závěr: 

 T23: Hrozba šíření e-knih a EIZ je velmi vysoká a bude stoupat. Z knihoven se v budoucnu 
mohou stát zbytečné mezičlánky s mrtvým fondem tištěných knih.  

 O25: Pro knihovny v budoucnu mohou být příležitostí závěry nových výzkumů, které vědecky 
doloží význam čtení z tištěných dokumentů pro lidskou paměť i rozvoj myšlení. 

 O26:  Moderní technologie lze využít k propagaci klasických služeb knihovny. 

                                                 
44

 Zdroj. https://infografiky.ihned.cz/20-let-s-cteckami-e-knih/r~b755cde493ef11e88d580cc47ab5f122/.  
45

 CIBOROVÁ, Kateřina. Mozek lépe pracuje s papírem. Obrazovka, nebo tisk? Podle odborníků si lidé lépe 

zapamatují to, co si napíší nebo osahají. Plzeňský deník. 11. 9. 2014. 213, s. 14. ISSN 1210-5139.  

https://infografiky.ihned.cz/20-let-s-cteckami-e-knih/r~b755cde493ef11e88d580cc47ab5f122/
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2.4.5 Rivalita organizací působících na daném trhu 

    Knihovny v ČR i v zahraničí mají identické cíle, nekonkurují si, společně přistupují k řešení 

odborných i legislativních problémů. Služby knihoven jsou unifikované, málo diferencované, 

s pevně vymezeným místem působnosti a rozsahem funkcí. O konkurenci knihoven lze 

případně hovořit pouze v krajských městech, kde se o jediný trh dělí knihovna veřejná, 

vědecká (krajská) a vysokoškolská. Všechny knihovny mají limitované podmínky, nedokáží 

poskytovat služby všem ve stejném rozsahu, je pro ně výhodné vzájemně spolupracovat, 

specializovat se na určitý segment zákazníků.  

     Knihovny v Plzni si téměř vůbec nekonkurují na trhu práce. V současné době město se 

170 tisíci obyvateli uživí pouze cca 250 profesionálních pracovníků knihoven, z nich zhruba 

200 knihovníků. Díky existenci odborného46 a humanitního školství v místě nabídka výrazně 

převyšuje poptávku. Knihovny nabízejí srovnatelné pracovní podmínky i finanční ohodnocení, 

zaměstnanci jen zřídka cirkulují, čerství absolventi se poptávají ve všech knihovnách, 

pro téměř nulovou fluktuaci mají však mizivou naději na získání zaměstnání v oboru. Všechny 

knihovny pak mají problém nalézt zaměstnance-osobnost. Kreativní a komunikativní lidé cítí 

lepší uplatnění v KMP jako veřejné knihovně s různorodou klientelou i činností. Konkurence 

se omezuje na trh zboží a služeb, „vzácným zdrojem“ jsou zákazníci.  

     KMP jako veřejná knihovna působí na území města Plzně a na území okresu Plzeň-město.       

Konkurence knihoven okolních měst a obcí je zanedbatelná. Jedná se o menší místa 

s menšími knihovnami, tudíž s omezeným fondem a příležitostmi. Totéž platí pro školní 

knihovny. V Plzni existují veřejné knihovny – KMP (pro všechny skupiny uživatelů) a Studijní 

a vědecká knihovna Plzeňského kraje (pro dospělé uživatele, studenty, odborníky) - a dále 

zařízení pro specifickou klientelu - Univerzitní knihovna Západočeské univerzity (pro VŠ 

studenty a zaměstnance) a Knihovna Západočeského muzea (pro historiky a badatele). 

Organizace se na trhu střetávají v boji o uživatele nad 15 let, zejména o studenty, odborníky 

a čtenáře naučné literatury. SVK má monopolní postavení v oblasti odborného vzdělávání 

knihovníků PK. KMP má dominantní postavení v oblasti práce s krásnou literaturou a monopolní 

postavení v oblasti práce s dětskou literaturou a dětským čtenářem. 

     Kulturním a vzdělávacím akcím KMP konkurují ostatní kulturní a vzdělávací instituce 

ve městě, zejména nabídkou literárních pořadů (přednášek, besed se spisovateli, autogramiád, 

křtů knih, veřejných čtení) – Středisko západočeských spisovatelů, Galerie města Plzně, 

Západočeská galerie v Plzni, Plzeň 2015, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Divadlo Alfa, Středisko 

volného času dětí a mládeže, ZUŠ, knihkupci, kina aj. Knihovny a instituce mají korektní 

vztahy, avšak kulturní trh v Plzni je dlouhodobě přetížený, množina zájemců je konečná, 

nabídka přesahuje poptávku, knihovní služby KMP a SVK se v mnohém dublují, na jediný den 

ve stejný čas v místě připadá až 5 pořadů podobného typu. Pozornost přitahují masové 

projekty a festivaly. Výsledkem je pak nižší návštěvnost a ztráta motivace pracovníků. 

                                                 
46

 Obor Informační služby-Knihovnictví, v minulosti též Archivnictví lze od školního roku 2002/2003 studovat 

na Střední odborné škole prof. Švejcara v Plzni (nyní SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara).   
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Závěr: 

 T24:  Knihovny v Plzni soupeří o uživatele nad 15 let, zejména o studenty, odborníky a čtenáře 
naučné literatury.  

 O27: KMP má dominantní postavení v oblasti práce s krásnou literaturou, monopolní postavení 
v oblasti práce s dětskou literaturou a dětským čtenářem.   

 O28: Knihovny a instituce v Plzni a PK se nechovají jako rivalové, spolupracují, mají korektní 
vztahy. KMP může využít příležitosti a domluvit se s SVK aj. o rozdělení trhu, o zaměření 
na určitý segment zákazníků, den v týdnu, hodinu pro akce apod.    

 O29: Knihovny v Plzni a PK si nejsou konkurenty na trhu práce. To umožňuje odbornou 
spolupráci a společné vzdělávání pracovníků.  

 T25: Kulturní trh v Plzni je akcemi přetížený, počet zájemců limitovaný, nabídka přesahuje 
poptávku. KMP může hrozbu eliminovat snížením počtu akcí, kvalitní programovou nabídkou 
s dobrým načasováním, dobrou propagací a přidanou hodnotou (osobní setkání, lidský rozměr).     

 

2.4.6 Identifikace konkurence  

 

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni 

     Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni je tvořena knihovnami jednotlivých pěti 

fakult, hlavní budova je situována na periferii města (Univerzitní 18). Ekonomicky je vázána 

na rozpočty jednotlivých kateder a vzhledem k nesnadné finanční situaci nakupuje především 

skripta a studijní literaturu v malém počtu multiplikátů, malý počet titulů ve formě e-knih 

(75 v roce 2017). Ačkoliv to její knihovní řád umožňuje, veřejností je využívána v omezeném 

rozsahu, těžiště spočívá v práci se studenty a pedagogy ZČU. Knihovna má ve fondu 

539 545 KJ, v roce 2017 nově zpracovala 13 161 přírůstků a uskutečnila 178 938 výpůjček 

(bez MVS). Knihovnu využilo 15 938 registrovaných čtenářů, z toho bylo 381 lidí z běžné 

veřejnosti (2,39 %), 96 880 fyzických návštěvníků, on-line návštěvy se nesledují.  

 

Knihovna Západočeského muzea 

     Knihovna Západočeského muzea (Kopeckého sady 2) je odbornou knihovnou, která 

spravuje dva sbírkové fondy – Regionální literaturu a Staré tisky. Je využívána ke studijním 

účelům, veřejnosti poskytuje pouze prezenční služby ve zvláštním ochranném režimu podle 

speciálních předpisů.     

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

     Jediným reálným konkurentem pro KMP je Studijní a vědecká knihovna Plzeňského 

kraje (Smetanovy sady 2). Hlavní budovy knihoven stojí naproti sobě, mají stejnou právní 

formu (příspěvkové organizace), avšak různé zřizovatele (KMP Plzeň, statutární město, 

SVK Plzeňský kraj). Jejich zřizovací listiny se ve svých bodech opírají o aktuální znění 

Knihovního zákona, shodují se v hlavním účelu zřízení, jímž je „provozování veřejných 

knihovnických informačních, kulturních a vzdělávacích služeb“. Na základě zákonných 

předpisů má SVK v řadě oblastí monopolní postavení, v rámci kraje např. plní archivní funkci 

(trvale uchovává regionální dokumenty) a odbornou a metodikou funkci (koordinuje regionální 
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funkce v rámci PK, shromažďuje statistická data od knihoven PK, zajišťuje vzdělávání pro 

knihovníky PK apod.).  

     SVK využívá přednosti svého názvu (uživatel-snob, objektivně nesrovnává, ale před 

„veřejným“ upřednostňuje „vědecké“). 

     K výhodám SVK patří zajímavá a prostorná, čerstvě rekonstruovaná historická budova 

s objednávkovým systémem i volným výběrem (zatímco nedostatečné prostory KMP již 

nevyhovují moderním trendům), nabídka občerstvení přímo v budově (KMP nemá prostory), 

právo povinného výtisku (KMP nepřísluší), právo nakupovat knihy a časopisy v zahraniční 

(KMP nepovoleno) a archivní funkce, díky které má SVK čtyřikrát větší fond.  

     Zatímco KMP má univerzální fond (61 % krásné, 32 % naučné, 8 % ostatní),47 SVK slouží 

jako vědecká knihovna se specializovanými fondy, mezi cílovými skupinami uvádí vědecké 

pracovníky, učitele a studenty SŠ, VŠ, jazyků, lékařství, hudby, umění, různých vědních 

oborů, nevidomé, zahraniční studenty v Plzni, drobné podnikatele aj. Její fond v roce 

2017 o velikosti 1 961 574 KJ tvořily z 56 % knihy a periodika, zejména odborná literatura. 

V menším procentu je zde vždy v max. počtu 2 exemplářů zastoupena též krásná literatura, 

při zpracování ji však SVK od naučné nerozlišuje.48 Nabídku beletrie a její obrat proto nelze 

s KMP porovnat. Kromě toho nabízí SVK speciální dokumenty - hudebniny, CD a gramodesky, 

videokazety, audiokazety, DVD, CD ROM, patenty (569 932 KJ), normy (158 126 KJ), 

mikrofilmy a mikrokopie. SVK spravuje též původní Knihovnu městského historického muzea 

vč. knihoven šesti významných osobností. Součástí SVK jsou úseky s cizojazyčnými fondy 

(Anglická knihovna, Německá knihovna, Rakouská knihovna, Románská knihovna) a Knihovna 

pro nevidomé (v KMP doplňováno dle možností, nesystematicky). Pouze 2 % KF jsou ve volném 

výběru (v KMP 72 %). 

     KMP dlouhodobě dosahuje lepších výsledků v počtu realizovaných výpůjček (v roce 2017 

KMP 1 046 889, SVK 489 469), v počtu registrovaných uživatelů (KMP 31 229, SVK 11 270) 

i v počtu fyzických návštěvníků (KMP 381 655, SVK 196 172), SVK ji však mnohonásobně 

převyšuje v počtu zaznamenaných virtuálních návštěv (KMP 118 570, SVK 738 115). 

     Třebaže celkový rozpočet SVK je vyšší (v roce 2017 KMP 43,6 mil., SVK 61,7 mil. Kč), 

KMP na nákup KF vyčleňuje větší částku (KMP 4,4 mil., SVK 3,8 mil. Kč) a nakupuje více 

multiplikátů, SVK zato výrazně více investuje do pořízení licencí na EIZ (KMP 0, SVK 936 tis. Kč). 

V oblasti e-knih SVK poskytuje 263 odborných titulů z nakladatelství Karolinum, Portál 

a Masarykovy univerzity (v databázi EbscoEbook v neomezené licenci, nebo v režimu 

souběžného přístupu), KMP naopak beletrii (od eReading.cz).  

     Od uživatelů vybírají obě knihovny roční registrační poplatky ve shodné výši 120,- Kč (plná 

cena) a 60,- Kč (snížená pro mládež, studenty, důchodce a držitele průkazu TP, ZTP). Větší 

rozdíl vykazují u poplatků z prodlení, kde KMP vybírá dle uplynulé lhůty bez ohledu na počet 

půjčených dokumentů, zatímco SVK za každou půjčenou knihovní jednotku. V KMP tak 

                                                 
47

 Podrobněji o produktu KMP viz Analýza interních faktorů organizace, s. 42-49.  
48

 Beletrie se původně půjčovala pouze studentům Pedagogické fakulty v Plzni k doplnění studia, proto byla 

postavena na úroveň odborné literatury. 
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uživatele v průměru vyjdou sankční poplatky levněji. Na rozdíl od SVK vykonává KMP 

publikační činnost vč. tištěných bibliografií, vykazuje převahu v počtu stanic veřejného 

internetu (KMP 75, SVK 21) a v počtu pořádaných kulturních a vzdělávacích akcí (KMP 2008, 

SVK 476), avšak oproti SVK nevlastní KMP vhodné výstavní prostory. 

     Všechna odbytová místa SVK se nalézají ve středu města, KMP má kromě ústřední budovy 

v centru výhodu široké sítě knihoven na celém území města. Provozní doba je v KMP nižší, 

48 hodin (Po-Pá 9:00-18:00, So 9:00-12:00), zatímco v SVK 58 hodin týdně (Po-Pá 

8:00-19:00, So 9:00-12:00). V důsledku zavedení sobotního provozu v SVK poklesl průměrný 

počet sobotních návštěvníků KMP z 98 lidí (2011) na 88 (2017). Obsluha KMP zpravidla 

uplatňuje osobní přístup, SVK přistupuje ke klientům více formálně. 

      Ve srovnání se Studijní a vědeckou knihovnou PK a Univerzitní knihovnou ZČU dosahuje 

KMP stabilně nejvyššího počtu výpůjček. 

     SVK PK byla založena usnesením vlády z roku 1950 jako Státní studijní knihovna. 

Zřizovatelem bylo tehdejší Ministerstvo školství, věd a umění, impulsem k založení univerzální 

vědecké knihovny se po válce stalo založení plzeňských VŠ. S rozvojem UK ZČU tato původní 

role SVK postupně pozbývá na významu a SVK přirozeně hledá nové cesty uplatnění, 

v posledních letech (jako by se snažila přiblížit městské knihovně) klade důraz na kulturně-

vzdělávací akce pro veřejnost. K tomu má v Oddělení propagace a marketingu 5 pracovníků 

(byť některé s krátkými úvazky) a v Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví další 2, 

zatímco KMP na totéž vč. produkce Polanovy síně a publikační činnosti 1 pracovní sílu. 

     Všechny tři plzeňské velké knihovny v posledních letech vykazují plíživý pokles výkonů. 

KMP se v postavení od konkurence odlišuje zejména tím, že její služby využívají lidé, protože 

chtějí, zatímco služby SVK PK a UK ZČU studenti a pedagogové využívat de facto musí. 

Závěr: 

 T26: Na trhu zboží a služeb je pro KMP v centru města významným konkurentem SVK, která 
nabízí bohatší fond odborné literatury vč. zahraničních titulů, přístup k EIZ a širší provozní dobu, 
využívá předností názvu a budovy, cílí na zákazníky, kteří číst kvůli studiu a práci „musí“. 

 O30: V oblasti výpůjček a registrovaných čtenářů konkurenční SVK dlouhodobě svůj podíl 
na trhu nezvyšuje, dosahuje nižších výkonů než KMP.  

 T27: V oblasti fyzických návštěvníků SVK od roku 2011 podíl na trhu mírně zvyšuje, v oblasti 
virtuálních návštěv od roku 2009 její podíl na trhu prudce roste.  

 
 
Graf 2: Vývoj počtu registrovaných uživatelů KMP, SVK PK a UK ZČU 2012-2017 
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Graf 3: Vývoj počtu výpůjček KMP, SVK PK a UK ZČU 2012-2017  
 

 
 
Graf 4: Vývoj počtu fyzických návštěvníků KMP, SVK PK a UK ZČU 2012-2017 
                                      

 

    
Graf 5: Vývoj počtu virtuálních návštěvníků KMP a SVK PK 2012-2017 
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2.4.7 Shrnutí analýzy oborového okolí – identifikované O, T  

 

Analýza oborového okolí byla shrnuta do tabulky, váha ovlivňujících faktorů stanovena kvalifikovaným 
odhadem, význam ohodnocen body 1 – 10 (1 = nejnižší, 10 = nejvyšší). 

Tabulka 5 

Ovlivňující faktory Analytický 
závěr (O/T) 

Analýza dosavadního vývoje Předpokládaný vývoj  Váha 

Vyjednávací síla 
zákazníků 

T20 Vyjednávací síla zákazníků je kvůli 
substitutům a existenci konkurence 
na poli knihovních, kulturních 
i vzdělávacích služeb velmi vysoká.   

Síla zákazníků bude 
pravděpodobně stoupat, 
trh je nasycen. 

8 

O16 Výchova ke čtenářství, systematické 
budování povědomí, že čtení je 
moderní prestižní aktivitou a každý, 
kdo chce něco znamenat, musí číst.  

KMP má šanci získat 
zákazníky na svou 
stranu dlouhodobou, 
cílevědomou, 
systematickou prací 
v oblasti marketingu  
a komunikace. 

7 

O17 Budování pozitivní image KMP, 
kvalitní marketingové akce, PR. 

7 

O18 Kvalitní nabídka knihovního fondu 
včetně ihned přístupných novinek. 

8 

O19 Kvalitní nabídka kulturních 
a vzdělávacích programů s přidanou 
hodnotou vzájemných lidských 
setkání, osobních prožitků.   

7 

O20 Nabídka příjemného prostředí 
s moderním vybavením.  

6 

O21 Příjemný a maximálně vstřícný 
personál, orientovaný na zákazníka. 

8 

Vyjednávací síla 
dodavatelů 

O22 Vyjednávací síla dodavatelů energií, 
materiálu a služeb k běžnému chodu 
organizace je kvůli centrálnímu 
nákupu nízká.  

Sílu není třeba dále 
snižovat, oblast není 
třeba řešit. 

2 

O23 Vyjednávací síla dodavatelů 
papírových knih a periodik je kvůli 
přesycenému trhu nízká.   

Pravděpodobně bude 
ještě klesat.  

3 

T21 Vyjednávací síla dodavatelů 
licencovaných databází a e-knih je 
vysoká.  

Setrvalý stav.  8 

T22 Vyjednávací síla dodavatelů 
uměleckých a vzdělávacích služeb 
je střední.   

Síla může stoupat.  5 

Hrozba vstupu nových 
konkurentů 

O24 Bariéry vstupu do oboru jsou 
nepropustné a konstantní.  
 

Hrozbu vstupu nových 
konkurentů není třeba 
řešit.  

1 

Hrozba substitutů T23 Hrozba šíření e-knih a EIZ je velmi 
vysoká, z knihoven se v budoucnu 
mohou stát zbytečné mezičlánky 
s mrtvým fondem tištěných knih.  

Hrozba substitutů 
se bude zvyšovat.  
 

8 

O25 Závěry nových výzkumů vědecky 
dokládají význam čtení z tištěných 
dokumentů pro lidskou paměť i rozvoj 
myšlení.   

Zájem společnosti se 
bude zvyšovat. 
Pro knihovny v budoucnu 
může být příležitostí. 

4 

O26 Moderní technologie jako nástroj 
propagace klasických služeb knihovny.  

Stoupající trend. 7 

Rivalita organizací 
působících na daném 
trhu 

 

T24 Knihovny v Plzni soupeří o uživatele 
nad 15 let, zejména o studenty, 
odborníky a čtenáře naučné literatury.  

Tento trend bude 
pravděpodobně 
pokračovat. 

6 

O27 KMP má dominantní postavení v oblasti 
práce s krásnou literaturou, monopolní 
postavení v oblasti práce s dětskou 
literaturou a dětským čtenářem.  

V oblasti práce 
s dětskou literaturou 
setrvalý stav. V oblasti 
beletrie může být 
monopol KMP oslaben. 

6 

O28 Knihovny a instituce v Plzni a PK 
se nechovají jako rivalové, 
spolupracují, mají korektní vztahy.  

Spíše setrvalý stav, 
situace se však může 
změnit.  

5 
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T25 Kulturní trh v Plzni je akcemi 
přetížený, počet zájemců limitovaný, 
nabídka přesahuje poptávku.  

Situace se 
pravděpodobně bude 
zhoršovat.  

7 

 O29 Knihovny v Plzni a PK si nejsou 
konkurenty na trhu práce.  
 

To umožňuje odbornou 
spolupráci a společné 
vzdělávání pracovníků. 

5 

Konkurenční pozice 
KMP 

T26 Na trhu zboží a služeb je pro KMP 
v centru města významným 
konkurentem SVK, která nabízí 
bohatší a kvalitnější fond odborné 
literatury vč. zahraničních titulů, 
přístup k EIZ a širší provozní dobu, 
využívá předností názvu a budovy, 
cílí na zákazníky, kteří číst kvůli 
studiu a práci „musí“. 

Setrvalý stav.  5 

O30 V oblasti výpůjček a registrovaných 
čtenářů konkurenční SVK dlouhodobě 
svůj podíl na trhu nezvyšuje, 
dosahuje nižších výkonů než KMP.  

Situace se v budoucnu 
může změnit ve 
prospěch SVK. 

4 

T27 V oblasti fyzických návštěvníků SVK 
od roku 2011 podíl na trhu mírně 
zvyšuje, v oblasti virtuálních návštěv 
od roku 2009 její podíl na trhu prudce 
roste.  

Tento trend bude 
pravděpodobně 
pokračovat. 

5 

 
 
 

 

 

2.5 Analýza očekávání rozhodujících stakeholders  

 

2.5.1 Analýza očekávání rozhodujících stakeholders 

Analýza očekávání stakeholders byla shrnuta do tabulky, pro potřeby dokumentu provedena 

kvalifikovaným odhadem, význam ohodnocen body 1 – 10 (1 = nejnižší, 10 = nejvyšší). 

Tabulka 6  

Stakeholders Očekávání Cíle  

Síla 

Analytické 
poznámky 

ke zjištěným 
faktům A

n
a

ly
ti

c
k

ý
 

z
á

v
ě

r 
 

(S
, 
W

, 
O

, 
T

) 

Příčiny síly 

V
á
h

a
 

Management 
KMP 

Prestižní postavení  
a dobré jméno 
organizace a jejích 
představitelů v rámci 
města, osobní 
odpovědnost za chod 
a financování KMP, 
ale též osobní 
příležitost, možnost 
podílet se na 
budování plzeňské 
kultury, spoluutvářet 
tvář města, slušné 
platové ohodnocení a 
kulturní bonusy.  

Vybudovat kvalitní 
moderní knihovnu, 
která bude učící se 
organizací, vlídným  
a podnětným 
místem pro 
zaměstnance  
i uživatele, vzorem 
pro ostatní 
knihovny v ČR. 
Proměnit KMP 
na knihovnu 
řízenou zákazníky. 

Znalost trhu 
(oblasti 
plzeňské 
kultury), 
odborné 
vzdělání, 
profesní 
zkušenosti, 
kontakty, 
pravomoc 
daná funkcí, 
osobní 
autorita.  
Nositelé 
informací. 

7 Jeden z členů 
vrcholného 
managementu 
KMP odchází do 
starobního 
důchodu, bude 
nesnadné za něj 
najít stejně kvalitní 
náhradu. 

W2 
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Zaměstnanci Příjemná práce 
v kulturním prostředí, 
ušlechtilé poslání, 
jistota zaměstnání  
a pravidelného 
výdělku, ocenění 
práce, osobní rozvoj. 
Loajalita, motivace. 

Udržet si pracovní 
místo, slušnou 
práci v kulturním 
prostředí, 
pravidelnou,  
i když průměrnou 
mzdu. Uchovat 
společenské 
hodnoty (knihovnu, 
knihu) pro 
budoucnost.  

Nejblíže 
k interním 
procesům 
KMP. 
Odborné 
vzdělání, 
dlouholetá 
praxe  
v oboru, 
znalost 
fondu  
a uživatelů, 
obětavost 
v zajišťování 
služeb. 

9 Dlouholetým 
zaměstnancům 
ubývá energie, 
snižuje se 
iniciativa a 
odolnost na 
vnější stresové 
podněty. Práci 
v KMP pokládají 
za samozřejmost, 
je obtížné je 
motivovat. 

W3 

Bývalí 
zaměstnanci 

Loajalita, slušné 
vztahy.  

Možnost účasti na 
akcích KMP. 
Možnost využívání 
služeb KMP za 
zvýhodněných 
podmínek. 

Znalost 
vnitřního 
prostředí, 
důvěrné 
informace. 

3 Bývalí 
zaměstnanci jsou 
téměř výhradně 
důchodci a mají 
na KMP téměř 
nulový vliv.  

O31 

Budoucí 
zaměstnanci 

Korektní jednání, 
předávání 
zkušeností, další 
vzdělávání. 

Získat slušné 
pracovní místo 
v oboru, získat 
obživu, odbornou 
praxi. 

Mladý věk, 
energie, 
vzdělání. 

3 Z desítek žádostí 
o zaměstnání 
ročně má jen 
nepatrné 
množství 
uchazečů naději 
na zaměstnání 
v KMP. Budoucí 
zaměstnanci mají 
malý vliv.  

O32 

Spolupracovníci, 
dobrovolníci 

Prostor 
k seberealizaci, 
příležitost podílet se 
na tvorbě  
a uchovávání 
kulturních statků, 
osobní prestiž, 
zviditelnění. 

Udržet existenci 
občanských 
uskupení při KMP 
(Pro libris, Kruh 
přátel knižní 
kultury, Ason-klub) 
vč. prostředků na 
činnost.  

25letá 
tradice, 
entuziasmus 
lidí, 
dobrovolná 
bezplatná 
práce.  

5 V řadě aktivit je 
KMP závislá 
na dobrovolnících, 
bez nich by tyto 
činnosti zanikly 
(např. publikační 
činnost, literární 
měsíčník Plž). 

T28 

Zřizovatelé, 
MMP 

KMP jako stabilní  
a bezproblémová 
příspěvková 
organizace, která 
100% plní roli kulturní 
a paměťové instituce.    

Zajišťování 
kvalitních 
veřejných služeb 
ke spokojenosti 
občanů, 
za předpokladu 
optimálních 
nákladů. 

Pravomoc 
rozhodovat  
o obsahu  
a rozsahu 
činnosti,  
o rozpočtu,    
o existenci 
knihovny. 

9 V posledních 
letech má KMP 
korektní 
a informované 
nadřízené, kteří 
poslání KMP 
rozumějí.  

O33 

Uživatelé, 
čtenáři 

Kvalitní, levné  
a snadno dostupné 
knihovní, kulturní,  
vzdělávací  
a informační služby, 
kdykoliv, v příjemném  
a pohodlném 
prostředí. 

Snadno uspokojit 
své potřeby  
na maximum 
(studijní, rekreační, 
komunikační, 
seberealizace aj.), 
dostat se rychle  
a levně k novým 
knihám, 
k informacím  
a programům 
s přidanou 
hodnotou. 

Možnost 
volby mezi 
KMP a SVK, 
mezi 
dokumenty, 
nosiči, 
kulturními 
akcemi; 
práva 
uživatelů 
garantována 
zákony. 
Razantní 
pokles 
uživatelů  
a výpůjček 
může ohrozit 
KMP. 
 
 

8 Uživatelé jsou 
nejvýznamnější 
skupinou, jejich 
spokojenost je 
pro KMP klíčová. 
Vnímání KMP 
a kvality jejích 
služeb uživatelem 
je vždy 
subjektivní, 
závislé 
na hodnotovém 
žebříčku, 
momentální 
náladě, konkrétní 
situaci, potřebě, 
množství času aj. 

T29 
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Dodavatelé, 
distributoři 

Rozšíření objemu 
dodávek knih  
a periodik, 
spolupráce s KMP  
i v budoucnu.   

Pravidelné  
a jisté příjmy 
z prodeje, vyšší 
zisky, zlepšení 
postavení na trhu.  

Znalost 
knižního 
trhu a knižní 
produkce, 
exkluzivní 
autorská 
práva aj.  

5 V případě 
dodavatelů se 
KMP opírá nejen 
o obchodní, 
ale též o osobní 
vztahy, založené 
na důvěře. KMP 
je spolehlivý  
a důvěryhodný 
odběratel.  

O34 

Autorské svazy 
(DILIA, OSA aj.) 

Respektování 
autorského zákona, 
dodržování 
oznamovací 
povinnosti.  

Získání autorských 
poplatků. 

Zákonné 
předpisy. 

4 Legislativa dává 
autorským svazů 
stále větší 
zpoplatněná 
práva.  

T30 

Knihovnické 
organizace a 
spolky, SKIP, 
SDRUK 

Zapojení KMP 
do činnosti spolků, 
podpora činnosti 
odborných spolků ze 
strany managementu 
knihovny, spolupráce 
v rámci odvětví, 
sdílení informací a 
příkladů dobré praxe. 

Rozvoj českého 
knihovnictví, 
zlepšování kvality, 
šíření inovací. 
Celostátní aktivity, 
společné akce.  
 

Dlouholetá 
tradice, 
propojení 
s NK ČR, 
osobní 
vztahy, 
respekt, 
důvěra.  

6 Knihovnické 
organizace 
a spolky nejsou 
odborovými, 
ale odbornými 
organizacemi. 
Suplují v mnohém 
chybějící 
metodiku 
na straně NK ČR  
a krajských 
knihoven.  

O35 

Jiné knihovny, 
konkurenti 

Snížení konkurence 
schopnosti KMP, její 
přijetí vedlejší role 
na trhu. 

Ale i spolupráce, 

dodržování standardů 
a norem. 
 

Udržet si 
dominantní 
postavení na trhu, 
odborné funkce, 
vyšší prestiž; 
stabilní výsledky 
(počet čtenářů, 
výpůjček).  
 

Zákonem 
daná práva 
a funkce vč. 
metodické  
a kontrolní.  

4 Knihovny si 
mohou být 
navzájem 
konkurenty, 
avšak zpravidla 
vzájemně 
spolupracují. 

O36 

Jiné kulturní 
a vzdělávací 
organizace 
v Plzni a PK 

Vzájemná spolupráce  
a podpora, slušné 
vztahy, šíření 
dobrého jména. 

Úspěšně 
a dlouhodobě 
vykonávat 
svěřenou činnost. 

Odbornost, 
nezastupi-
telnost 
v místě. 

3 Ostatní kulturní 
a vzdělávací 
organizace 
s KMP zpravidla 
spolupracují, 
sdílejí podobné 
hodnoty a cíle.  

O37 

Média Pravdivé informace, 
dobrá komunikace. 

Kvalitně plnit svoji 
roli, informovat 
veřejnost. 

Masový vliv 
na 
společnost, 
možnost 
ovlivnit 
veřejné 
mínění, 
šíření 
informací.  

5 Média, zejména 
tisk a rozhlas, 
se podílejí 
na propagaci KMP 
(vedle „tiché 
pošty“ jde 
o nejúčinnější 
propagaci). 

O38 
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2.5.2 Analýza očekávání uživatelů KMP  

 

Z Průzkumu spokojenosti uživatelů se službami, fondy a dispozicemi KMP  

     Nástrojem pro hlubší analýzu očekávání nejdůležitějších stakeholders – uživatelů KMP je 

Průzkum spokojenosti uživatelů se službami, fondy a dispozicemi Knihovny města Plzně, 

příspěvkové organizace, který proběhl v letech 2009 a 2014, další je plánován na rok 2019.49    

     Poslední průzkum probíhal od ledna do března 2014, data byla shromážděna 

prostřednictvím standardizovaného dotazníku pro knihovny společnosti Survio,50 celkem bylo 

vyplněno 2 197 dotazníků, z toho 1 455 elektronicky. Dotazníky vyplnilo 13,95 % z uživatelů 

nad 15 let, v podmínkách KMP lze tedy průzkum považovat za reprezentativní. Ze srovnání 

průzkumů vyplynulo, že spokojenost s většinou ukazatelů za posledních 5 let (2009-2014) 

v řádu desetin procent vzrostla. Uživatelé byli méně spokojeni pouze:  

 s provozní dobou (pokles z průměrné známky 1,3 na známku 1,52) 

 s kvalitou internetových stránek (pokles spokojenosti z 1,4 na 1,54) 

 s pomocí knihovny při získávání informačních dovedností (pokles z 1,4 na 1,66) 

 s velikostí a kvalitou prostoru knihovny (pokles z 1,6 na 1,73 u velikosti a 1,67 u kvality) 

 s celkovou úrovní služeb knihovny (pokles ze známky 1,4 na 1,55) 

Výstupem byla pro KMP identifikace příležitostí a hrozeb. (Třebaže rozsah a kvalita služeb 

KMP se prokazatelně neustále zlepšuje, lze předpokládat, že v příštím průzkumu budou 

uživatelé opět méně spokojeni, neboť se zvyšuje obecný standard.)   

 
Shrnutí výsledků průzkumu (dílčí SWOT analýza): 
 
Příležitosti  

 O39: Za 5 let zvýšení využívanosti KMP pro volný čas o 27 %. Řada uživatelů využívá KMP 
nikoliv pro vlastní potřebu, ale pro potřebu svých dětí či vnoučat. 

 O40: S provozní dobou KMP je 94 % uživatelů dlouhodobě spokojeno. 

 O41: S dostupností KMP je 97 % uživatelů dlouhodobě spokojeno. 

 O42: S úrovní výpůjčních služeb je spokojeno 97 % uživatelů.  

 O43: 87 % uživatelů je spokojeno s nabídku KF, nejvíce s nabídkou beletrie (známka 1,6).   

 O44:  S orientačním systémem v KMP je 86 % uživatelů spokojeno. 

 O45: 68 % uživatelů je přesvědčeno, že jim KMP pomáhá získat informační dovednosti. 

 O46: S prostory KMP a jejich vybavením je 81 % uživatelů spokojeno. 

 O47: 85 % uživatelů je spokojeno se vstřícností pracovníků KMP, 73 % s úrovní jejich odborných 
znalostí (známka 1,2).   

 O48: 92 % uživatelů hodnotí celkovou úroveň služeb KMP známkou 1-2 (průměr 1,55).  
Hrozby 

 T31: Frekvence fyzických návštěv KMP v průběhu roku se snížila na 1x za měsíc.  

 T32: Počet využití webových stránek KMP v intervalu 1x měsíčně poklesl o 20 %.  

                                                 
49

 Vždy po 5 letech v souladu s metodickým doporučením Standard pro dobrou knihovnu: Metodický pokyn 

Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných 

knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 2. vydání. Praha: 

Národní knihovna České republiky, 2013. 11 s. ISBN 978-80-7050-628-8. Dostupné též z: 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf.  
50

 Viz www.survio.com. 

 

 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
http://www.survio.com/
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 T33: Ač byla v posledních letech provozní doba KMP rozšířena, uživatelé jsou s ní méně spokojeni.  

 T34: Dle názoru uživatelů KMP nakupuje málo nových knih v nedostatečném počtu exemplářů, 
má rezervy v oblasti odborné a cizojazyčné literatury. 

 T35: Na webu KMP se bez problému orientuje pouze 66 % uživatelů. 27 % web KMP dosud 
vůbec nevyužívá. 

 T36: Řada uživatelů vnímá webové stránky KMP jako nehezké, nepřehledné, uživatelsky 
nevstřícné. Problémem orientace na stránkách, přístup k osobnímu čtenářskému kontu, hledání 
v on-line katalogu.

51
 

 T37: Pro zlepšení informačních dovedností 73 % uživatelů od KMP školení nepotřebuje, 
neočekává, nebo nevnímá knihovnu jako instituci k tomu určenou.  

 T38: Desítky uživatelů vnímají prostory KMP jako nedostatečné, neútulné a přeplněné, 
postrádají místa k posezení a moderní vybavení.  

 T39: Pracovníky v ÚKD, v OK Doubravka, Lobzy a HIK někteří uživatelé vnímají jako neochotné, 
nevstřícné, neupravené, s příznaky vyhoření. 

 T40: Za 5 let (2009-2014) se celkové hodnocení služeb KMP mírně zhoršilo (z prům. 1,4 na 1,55).  

 

Názory obyvatel na kulturu města Plzně z výsledků dotazníkového šetření 201852 

     V roce 2018 proběhlo další dotazníkové šetření s cílem zjistit potřeby, přání a názory 

obyvatel Plzně nad 15 let z oblasti kulturního vyžití ve městě. Z průzkumu, který realizovalo 

Centrum pro komunitní práci západní Čechy,53 vyplynulo, že drtivá většina lidí je s plzeňskou 

kulturní nabídkou spokojena, v otázce fungování kulturních zařízení a institucí jsou nejvíce 

spokojeni právě s fungováním knihoven (celkově hodnoceny známkou 1,55; velmi dobře 

hodnoceny lidmi do 19 let a od 50 do 69 let, spíše dobře lidmi 20-49 a nad 70 let). Nejlépe 

hodnotili knihovny lidé v důchodu, ženy a obyvatelé MO Plzeň 1. Z hlediska zajímavosti je 

pro respondenty návštěva knihovny a IC na 6. místě (známka 2,47) za návštěvou kulturních 

akcí ve veřejném prostoru města, divadla, kina, výstavy, muzea a galerie. Spíše zajímavé 

připadají knihovny lidem nad 50 let věku (v domácnosti a v důchodu, s maturitou a VŠ, ženám), 

ani zajímavé ani nezajímavé pak lidem do 49 let (studentům, pracujícím a nezaměstnaným, 

lidem se základním vzděláním a vyučeným bez maturity, mužům). 13 respondentů konkrétně 

uvedlo, že ze všech kulturních zařízení v Plzni nejraději navštěvují právě KMP. Podle názoru 

10 respondentů by se v Plzni měly pořádat literárně zaměřené akce. 

Závěr:  

 O49: Dle průzkumů jsou občané Plzně s fungováním knihoven ve městě spokojeni. 

 T41: Dospělým lidem do 49 let návštěva knihovny nepřipadá ani zajímavá, ani nezajímavá. 

 
 

 

 

  

                                                 
51

 5. 10. 2016 KMP spustila nové webové stránky. 
52

 Dostupné z: https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-

kultury/clanky-ok/nazory-obyvatel-na-kulturu-mesta-plzen-vysledky-dotaznikoveho-setreni-2018.aspx.  
53

 Viz https://www.cpkp-zc.cz/.  

https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-kultury/clanky-ok/nazory-obyvatel-na-kulturu-mesta-plzen-vysledky-dotaznikoveho-setreni-2018.aspx
https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-kultury/clanky-ok/nazory-obyvatel-na-kulturu-mesta-plzen-vysledky-dotaznikoveho-setreni-2018.aspx
https://www.cpkp-zc.cz/
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2.6 Analýza interních faktorů organizace 

 

2.6.1 Služby a produkty knihovny  

  

Výpůjční služby 

     KMP absenčně nebo prezenčně půjčuje knihy, periodika, kartografické dokumenty, tištěné 

hudebniny, zvukové, zvukově obrazové a elektronické dokumenty, e-čtečky, e-knihy, tematické 

kufříky, deskové hry, didaktické a kompenzační pomůcky a hračky pro děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami (tzv. Lekotéka), tašky, deštníky a brýle na čtení.  

     V roce 2017 KMP dosáhla 1 046 889 výpůjček, z toho bylo 20 896 výpůjček prezenčních, 

více než 33 % z objemu tvořily prolongace.54 Největší podíl (53 %) činily výpůjčky krásné 

literatury dospělým, následovaly výpůjčky naučné literatury dospělým (13 %), výpůjčky krásné 

literatury dětem (7,6 %) a výpůjčky naučné literatury dětem (1,6 %). Výpůjčky periodik 

představovaly 16,8 %, výpůjčky zvukových knih 5,3 %. Ve sledovaném období KMP realizovala 

33,5 výpůjček na 1 registrovaného uživatele a 3,4 výpůjček na 1 návštěvníka služeb.  

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS) 

     V rámci tuzemské MVS KMP v roce 2017 obdržela a kladně vyřídila 286 požadavků 

od jiných knihoven, sama zaslala jiným knihovnám 712 požadavků na zapůjčení dokumentů. 

KMP poskytuje MVS v souladu se zákonem skutečně bezplatně, bez účtování poštovného. 

 

     V letech 2012-2017 došlo k postupnému snižování počtu výpůjček. Pokles se 

projevuje jak v celkovém objemu výpůjček (-233 639), tak v jednotlivých tematických 

skupinách, jako jsou výpůjčky naučné literatury dospělým (-46 010), krásné literatury 

dospělým (-111 902), naučné literatury dětem (-6 277), krásné literatury dětem (-31 239) 

nebo výpůjčky periodik (- 49 490). K nárůstu došlo pouze u výpůjček zvukových dokumentů 

(+7 214).55 Obrat některých tematických skupin mírně kolísá (kartografické, elektronické), 

výrazný nárůst zaznamenaly výpůjčky zvukových dokumentů (+9 468). Podobně stoupá 

zájem o půjčování deskových her a tematických kufříků. Vývoj je nejlépe patrný z tabulek a grafů.       

     Na poklesu výpůjček mají svůj podíl víceméně všechny knihovny sítě KMP. Většina z nich 

dosáhla vrcholu v roce 2012, od té doby se jejich výkony plíživě snižují.  

     Meziroční rozdíly v objemu výpůjček mohou být ovlivněny vnitřními podmínkami knihovny, 

např. délkou uzavření konkrétních provozů z důvodu rekonstrukce, havárie či revize KF aj., 

zejména však nabídkou novinek, respektive výší částky vyčleněné na nákup nových knih. 

Z vnějších podmínek hraje roli např. aktuální nabídka bestsellerů na knižním trhu.   

                                                 
54

 Prolongace = automatické prodloužení výpůjční lhůty 
55

 V závorce uveden rozdíl mezi výkony roku 2017 a roku 2012. 
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Tabulka 7: Přehled výpůjček KMP dle tematických skupin 2012-201756 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výpůjčky celkem    1 280 528 1 217 482 1 187 880 1 103 129 1 091 864 1 046 889 

Z toho: 

Naučná dospělým  184 093    172 214    173 614    161 594    155 290 138 083 

Krásná dospělým   669 823    652 242    629 777    596 186    593 807 557 921 

Naučná dětem        22 914      20 359  20 359      16 754      17 760 16 637 

Krásná dětem         110 555    104 916    102 829      86 406      83 567 79 316 

Periodika                225 436    205 204    200 036    181 330    179 337 175 946 

Kartografické 3 748        4 974        5 314        4 808        4 304 4 035 

Hudebniny 1 260        1 120           988           972           947 731 

Zvukové 48 689      42 207      38 092      34 480      32 056 55 903 

Zvukově obrazové 13 618      14 021      16 659      20 279      23 086 8 731 

Elektronické 392           225           212           320           409 359 

E-knihy
57

 - - 77           311           237 296 

Jiné (e-čtečky, deskové hry, tematické kufříky, tašky)
58

        1 301 9 227 

Prezenční 21 458      20 482      20 240      18 306      20 365 20 896 

Prolongace 403 113   388 895    374 688    344 077   347 037 348 842 

 
Tabulka 8: Přehled výpůjček v jednotlivých provozech KMP 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bolevec 67 992       66 452        64 449       59 968       55 271 60 528 

Bory 104 759    102 210       94 589      92 135      90 439 83 389 

Doubravka 118 130     112 344     122 466     122 453     115 835 112 104 

Lobzy 23 010        23 047       22 444     11 120       18 119 18 426 

Lochotín 242 159      241 523     233 565     216 447    219 318 197 410 

Skvrňany 106 291      101 610        96 765       92 386      88 459 82 455 

Slovany 130 050      125 427      126 050     113 279     109 034 99 747 

Vinice 62 405        56 784       51 153       39 767       37 205 37 771 

ÚKD 217 207    193 463      188 986     179 937     185 721 187 434 

ÚKDM 85 063       85 779        76 416        71 489        69 419 65 272 

Hudební 27 008        23 516        23 606      21 290       20 431 22 748 

Studovna 2 594       2 605         2 381         1 784          1 551 2 870 

Bibliobus 24 802       22 218        22 807       21 802        21 567 20 184 

       

Bílá Hora 4 042          3 010         3 295         3 342         3 421 2 980 

Božkov 8 591         8 842         9 951      10 501         9 787 8 933 

Černice 10 581         7 860          8 680        8 351         8 747 7 035 

Č. Hrádek 5 415         4 166        4 151          3 606         3 217 3 343 

Koterov 3 397         2 932         3 025         3 358        3 171 2 696 

Křimice 7 985          7 816          8 294         7 792         7 715 7 688 

Lhota 3 700         3 034         3 027          2 981        3 174 3 718 

Litice 4 977          4 458         4 947         4 504        4 856 4 388 

Malesice 1 739         1 899        1 811        2 138        2 002 2 035 

Radčice 6 911          5 469        5 224       4 870        5 612 6 195 

Radobyčice 5 454        4 412        3 561         3 245        2 869 2 794 

Újezd 6 266          6 606        6 237         4 566         4 924 4 746 

KMP Celkem 1 280 528 1 217 482   1 187 880   1 103 129 1 091 864 1 046 889 

 

                                                 
56

 Tučná červená čísla představují dosud dosažené maximum v historii KMP, tučná černá čísla dosažené maximum 

v letech 2012-2017.  
57

 E-knihy se v KMP půjčují od 29. 9. 2014 
58

 Jako samostatná tematická skupina evidováno od roku 2016, předtím zahrnuto do výpůjček naučné literatury. 



Strategie rozvoje Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace, v letech 2019-2023 (s výhledem do roku 2030) 

 

44 

 

Graf 6: Podíl knihoven sítě (bez poboček) na výpůjčkách KMP 2017  

 

 
 

 

Tabulka 9: Počet dnů, kdy byla KMP pro veřejnost z různých důvodů uzavřena 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet dnů 72 74 22 224 92 110 105 
 

 

     Postupně spíše klesá zájem uživatelů o naučnou literaturu, všechny věkové kategorie 

v KMP preferují beletrii.  

 

Tabulka 10: Podíl % výpůjček knih naučné a krásné literatury 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výpůjčky naučné dospělým 14,37 14,16 14,61 14,62 14,22 13,19 

Výpůjčky krásné dospělým 52,31 53,67 53,02 54,12 54,40 53,31 

Výpůjčky naučné dětem 1,79 1,67 1,71 1,52 1,63 1,59 

Výpůjčky krásné dětem 8,63 8,61 8,66 7,82 7,66 7,58 

 
 
     Meziročně se rovněž průběžně snižuje počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele (-10,36), 

na 1 návštěvníka celkem (-0,24) a 1 návštěvníka služby (-0,11).  

 
Tabulka 11: Roční objem výpůjček na 1 registrovaného uživatele a 1 návštěvníka 2012-2017 

 
Počet výpůjček na 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 registrovaného uživatele 43,86 43,12 42,35 40,18 39,75 33,50 

1 návštěvníka celkem  3,15 3,15 3,09 3,01 2,96 2,91 

1 návštěvníka služeb  3,51 3,52 3,45 3,42 3,38 3,40 
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Graf 7: Roční objem výpůjček na 1 registrovaného uživatele a 1 návštěvníka 2012-2017 

 

Informační služby 

     V rámci informačních služeb KMP ve všech provozech s využitím vlastních i veřejných 

zdrojů poskytuje odborné odpovědi na dotazy, ve Studovně navíc nabízí rešerše, Informační 

servis kultury a virtuální referenční službu Ptejte se knihovny. Třebaže kvantum poskytnutých 

registrovaných informací od roku 2001 včetně už není pro knihovny předepsaným ukazatelem 

statistického výkazu, KMP sleduje jejich počet pro interní potřebu a jako podklad pro 

vyhodnocení plnění vlastního standardu.59 Úhrnný počet zodpovězených dotazů v KMP 

standardu nedosahuje. Poptávka po informacích prostřednictvím knihovníka má dlouhodobě 

klesající tendenci - od 6 429 v roce 2003 k 3 719 zodpovězených dotazů v roce 2016. V roce 

2017 počet zodpovězených dotazů náhle stoupl na 8 283. Příčinou skokového nárůstu byla 

pravděpodobně důsledná registrace všech typů přijatých dotazů, což v předchozí praxi 

knihovny v úplnosti nedělaly. Počet dotazů vyřízených elektronickou cestou je spíše 

vyrovnaný s tendencí k poklesu. Důvodem je zejména snadná dostupnost informací 

prostřednictvím internetu a celkově snižující se nároky běžné populace na kvalitu informací 

z prověřených zdrojů. Počet rešerší, které Studovna každoročně zpracovává, od roku 2005 

stoupal, maxima dosáhl v roce 2009 (38) a od té doby průběžně opět klesá, v roce 2017 

na pouhých 12.   

 

Graf 8: Vývoj počtu poskytnutých registrovaných informací 2012-2017 

 

                                                 
59

 Standard veřejných služeb poskytovaných Knihovnou města Plzně, p. o., schválila RMP usnesením č. 259 dne 

9. 3. 2006. 
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Kulturní služby 

     V rámci kulturních služeb KMP ve všech provozech nabízí literární a tematické besedy, 

autorská a veřejná čtení, soutěže, výstavy, koncerty, artedílny a jiné tradiční i netradiční 

kulturní aktivity. Akce v prostoru knihoven připravují a provádějí knihovníci sami, akce v sálech 

bývají v podání externích umělců či lektorů. Počet uskutečněných kulturních akcí i jejich 

návštěvníků dosáhl historického maxima v roce 2012 (1 609 akcí / 37 649 účastníků). Poté 

přistoupila KMP ke strategii cíleného snižování počtu akcí ve prospěch jejich kvality a v roce 

2017 realizovala už „jen“ 1 550 kulturních akcí, zato pro rekordních 38 118 účastníků. Pokles 

mohl být ovlivněn též vnějšími faktory.60 Průměrná návštěvnost 22-24 lidí na 1 kulturní akci 

se dlouhodobě nemění. 85 % kulturních akcí je určeno školním kolektivům MŠ a ZŠ, dětské 

veřejnosti do 15 let, případně rodinám s dětmi, zbytek tvoří dospělá veřejnost, reálně 

zejména mladší senioři. Kvantita a obsahové zaměření kulturních akcí závisí zejména  

na poptávce, iniciativě a kreativitě konkrétních pracovníků KMP.  

 

Tabulka 12: Počet provedených kulturních akcí a počet účastníků 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet kulturních akcí 1 609 1 423 1 474 1 463 1 524 1 550 

Počet účastníků kulturních akcí 37 649 32 867 32 953 35 455 35 934 38 118 

Průměrná návštěvnost na 1 kulturní akci 23,39 23,09 22,35 24,23 23,57 24,59 

 
Vzdělávací služby 

     V rámci vzdělávacích služeb KMP ve všech provozech s využitím interních i externích 

zdrojů nabízí lekce, exkurze, přednášky, instrukce k práci s výpočetní technikou a on-line 

katalogem aj. 73 % vzdělávacích akcí představují lekce informační výchovy pro libovolné 

ročníky MŠ, ZŠ, případně SŠ. Literární přednášky a zaškolování v práci s PC využívají 

zejména senioři, cestopisné přednášky navštěvují zejména muži produktivního věku. Počet 

uskutečněných vzdělávacích akcí ročně se průměrně pohybuje okolo 370, historického 

maxima dosáhl v roce 2016 (470 akcí / 9 352 účastníků). Průměrná návštěvnost 

na 1 vzdělávací akci se v posledních letech spíše snižuje - z 22 účastníků v roce 2013 

na 19 účastníků v roce 2017. Účast je ovlivněna zejména aktuálními počty dětí ve třídách.  

Kvantita, kvalita a obsahové zaměření vzdělávacích akcí více závisí na poptávce, osobních 

kontaktech s pedagogy, na iniciativě a kvalifikaci konkrétních pracovníků KMP než 

na strategickém plánování. S výjimkou „Projektu informační výchovy ve spolupráci knihovny 

a školy“ v OK Doubravka je nabídka vzdělávacích programů KMP spíše nesystematická. 

Knihovníci se přesto v rámci současných možností věnují této činnosti maximálně. Časová 

a personální kapacita některých knihoven (např. OK Skvrňany) je již naplněna, provádějí tolik 

akcí pro školy, že již nemají volné termíny a jsou nuceni objednávky pedagogů odmítat.  

                                                 
60

 Novela Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, účinná od 1. 9. 2012, dle výkladu vedení 

některých škol nepovažuje doprovod dětí do knihovny za přímou pedagogickou činnost – učitel v takovém 

případě nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti. 
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Tabulka 13: Počet provedených vzdělávacích akcí a počet účastníků 2012-2017 

      2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet vzdělávacích akcí 251 334 326 404 470 457 

Počet účastníků vzdělávacích akcí 4 519 7 423 6 619 8 383 9 352 8 897 

Průměrná návštěvnost na 1 vzdělávací akci 18,00 22,22 20,30 20,75 19,89 19,46 

 

Graf 9: Skladba kulturních a vzdělávacích akcí KMP podle cílových skupin 2017    

 

Služby knihovnám 

     V oblasti poskytování služeb knihovnám je situace KMP v rámci ČR netypická (srovnatelná 

s Knihovnou J. Mahena v Brně). V rámci tzv. regionálních funkcí obsluhuje KMP 14 knihoven, 

z toho je 12 jejích vlastních poboček v okrajových částech Plzně, 1 profesionální knihovna 

ve Starém Plzenci a 1 neprofesionální knihovna v Letkově. Ostatní knihovny okresu dle vlastní 

volby využívají služeb knihoven, ke kterým mají dopravně nebo historicky blíže. Konzultace 

a metodické návštěvy jsou zaměřeny na pomoc při statistice, evidenci aj.61 K vlastním 

pobočkám se KMP zároveň chová jako k ostatním provozům své sítě. 

 

Publikační činnost 

     Jako jedna z mála knihoven ČR pokračuje KMP nadále v publikační činnosti. Příležitostně 

vydává neprodejné regionální publikace, úzce spolupracuje se spolkem Pro libris, jehož 

prostřednictvím získává ISBN i další finanční prostředky na tisk. V tiráži zpravidla bývají 

uvedeny obě organizace. V letech 2012-2017 na půdě KMP vzniklo 44 neperiodických publikací, 

ročně průměrně 7, nejvíce v roce 2016 (9).     

     Od roku 2013 je KMP vedle Pro libris, z. s., hlavním vydavatelem literárního měsíčníku PLŽ 

(Plzeňský literární život), jehož organickou součástí je informační bulletin pro mladé autory Listy 

Ason-klubu (11 čísel ročně).62 Redakci časopisu tvoří 2 pracovníci KMP (navíc k pracovním 

                                                 
61

 Podrobněji viz výroční zprávy KMP. 
62

 PLŽ s Listy Ason-klubu vychází od roku 2002. Původním vydavatelem bylo občanské sdružení Pro libris, 

jemuž KMP poskytovala administrativní podporu a zázemí. Ason-klub, literární klub mladých a nezavedených 

autorů západních Čech, původně vznikl jako aktivita KMP, v letech 2001-2013 právně fungoval jako občanské 
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povinnostem), symbolicky honorovaný externí grafik a 2 dobrovolní redaktoři. Měsíčník 

o nákladu 300 výtisků je neprodejný a v posledních letech se vážně potýká s nedostatkem 

finančních prostředků.  

     KMP příležitostně vydává bibliografie význačných plzeňských spisovatelů či osobností 

v tištěné i elektronické podobě, z pravidla v souvislosti s životním výročím (max. 1 ročně). Tituly 

vydané od roku 2011 jsou volně přístupné i  v elektronické podobě. Publikační činnost vyžaduje 

specifické kompetence, je vázána na pozici pracovníka PR a zároveň je vázána na pracovníka 

PR jako konkrétního člověka.   

 

Reprografické služby  

     KMP za úhradu reálných nákladů umožňuje uživatelům tisk z veřejných PC a kopírování 

dokumentů z vlastního fondu, bezplatně nabízí možnost skenování - v ÚKDM 

na samoobslužném skeneru i2S e-SCAN pro dokumenty a knihy do velikosti A3++, v ostatních 

provozech na multifunkčních zařízeních do velikosti A4. Počet skenování se statisticky 

nesleduje. Objem tisku lze vypočítat z každoročně vybrané sumy. Cena tisku je v KMP 

nastavena výše, než je průměrná cena v plzeňských copy centrech. To přirozeně reguluje 

poptávku – KMP nevlastní povolení k provozování živnosti, knihovníci za pultem nemají 

pro takovou službu časovou kapacitu. Kvalita tisku v KMP je dostatečná pro reprodukci 

černobílého textu, pro špičkovou barevnou reprodukci obrazového materiálu jsou zařízení 

vzešlá z centrálního nákupu spíše nevyhovující.      

     V oblasti digitalizace knihovních dokumentů KMP v minulosti uvažovala o využití některého 

z dotačních programů, narazila však na otázku, co digitalizovat. KMP není výhradní majitelkou 

žádného z dokumentů, nevlastní staré tisky. V roce 2013 se zapojila do projektu Pilsna Digitalis.  

     V rámci publikační činnosti KMP zpřístupňuje vydaná díla vlastní produkce a produkce 

Pro Libris, z. s., vedle tištěné verze také v elektronické formě na webu. 

 

Přístup k veřejnému internetu 

     KMP poskytuje přístup k veřejnému internetu od roku 1998 ve Studovně, od roku 2005 

pak ve všech knihovnách sítě s výjimkou Bibliobusu. Celkem je k dispozici 55 počítačových 

stanic, v 9 provozech je navíc možnost Wi-Fi připojení.63 Využití internetu v KMP dosáhlo 

historického maxima v roce 2009 (60 299 připojení), od té doby průběžně klesá. V roce 2017 

se snížilo na úroveň mezi léty 2005/2006 – na 23 000 připojení (tj. pokles o 37 299). Příčinou 

propadu je pravděpodobně postupující internetizace českých domácností a rozvoj 

technologií mobilního internetu. Internet v KMP využívají zejména nezaměstnaní, pracující 

cizinci, lidé ze slabších sociálních skupin. U většiny malých poboček k poklesu od roku 2013 

přispělo snížení počtu otevíracích hodin na polovinu. Počet veřejně přístupných stanic 

připojených k internetu standardu dosahuje, počet přístupů k internetu na 1 veřejně 

                                                                                                                                                         
sdružení se zázemím v ÚKDM, od roku 2014 je opět aktivitou knihovny. K 1. 1. 2019 spolek Pro libris jako 

právní forma pravděpodobně zanikne.  
63

 Wi-Fi připojení je ve Studovně, ÚKD, ÚKDM, v OK Lochotín, OK Doubravka, OK Bory, OK Skvrňany, 

v Knihovně Lobzy a v Hudební a internetové knihovně. 
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přístupnou stanici v KMP stanoveného standardu již nedosahuje, je pod hranicí. Pokles 

využití internetu má statistickou souvislost s celkovým poklesem návštěvnosti KMP. 

 

Graf 10: Vývoj využití veřejného internetu v KMP 2012-2017                                       

 
Závěr:  

 W4: Objem uskutečněných výpůjček v KMP rok od roku plíživě klesá. 

 W5: Průměrný roční objem výpůjček na 1 registrovaného uživatele se průběžně snižuje. 

 S1: Vzrůstá počet výpůjček zvukových a zvukově obrazových dokumentů.         

 W6: Úhrnný počet zodpovězených dotazů v KMP nedosahuje stanoveného standardu. 

 T42: Poptávka po informacích prostřednictvím knihovníka se dlouhodobě snižuje.  

 T43: Poptávka po rešerších a informacích v rámci služby Ptejte se knihovny se snižuje.  

 S2: KMP každoročně realizuje vysoký počet kvalitních kulturních akcí pro školy a veřejnost, 
jejich objem má vzrůstající trend. 

 W7: Kvantita a obsahové zaměření kulturních akcí závisí více na poptávce, iniciativě a kreativitě 
konkrétních pracovníků KMP než na strategickém plánování. 

 S3: Počet uskutečněných vzdělávacích akcí v posledních letech vzrůstá. 

 S4: Vzrůstá celkový počet účastníků kulturních i vzdělávacích akcí.  

 S5: Vzrůstá průměrný počet návštěvníků na 1 kulturní akci.  

 W8: Klesá průměrný počet účastníků 1 vzdělávací akce.  

 S6: KMP realizuje relativně bohatou publikační činnost. 

 W9: V oblasti publikační činnosti KMP trpí nedostatkem finančních prostředků. 

 W10: Publikační činnost KMP je zcela závislá na práci dobrovolníků a konkrétních osob z řad 
zaměstnanců, kteří jsou nezastupitelní. 

 W11: Využití veřejného internetu v KMP průběžně klesá, tento trend je jednou z příčin celkového 
poklesu návštěvnosti KMP. 

 

2.6.2 Hospodaření knihovny  

 

Příspěvek od zřizovatele, výnosy, náklady 

     Hospodaření KMP jako příspěvkové organizace města je determinováno zákonnými 

předpisy a limitováno výší příspěvku od zřizovatele. Ten se od roku 2005 průběžně zvyšoval 

(z 29 907 tis. v roce 2005 na 40 650 tis. v roce 2011), v důsledku razantních rozpočtových 

škrtů byl však pro rok 2013 snížen z původně plánovaných 39 910 tis. Kč na 37 006 tis. Kč 

(tj. krácení o 2 904 tis. Kč = o 7,3 %) a KMP byla nucena přistoupit ke změnám a opatřením 

v řadě oblastí. Po mírném navýšení v roce 2014 (na 38 275 tis. Kč), snížení v roce 2015 
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(na 36 557 tis. Kč) a opětovném mírném zvýšení v roce 2016 (na 37 427 tis. Kč), v roce 2017 

(na 39 688 tis. Kč) a v roce 2018 (na 43 427 tis. Kč) je pro léta 2019-2021 avizována setrvalá 

výše příspěvku. V letech 2013-2014 rozvoj KMP ochromila povinnost odvést zpět zřizovateli 

podstatnou část prostředků z vlastního investičního fondu (v roce 2013 odvod činil 4 500 tis. Kč). 

Zvyšování příspěvku v letech 2017-2019 je pouze důsledkem plošného navyšování platů 

a souvisejících výdajů státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách, 

prostředky na provoz se nezvyšují, náklady na energie, nájmy a služby však stoupají.  

     Procentuální skladba nákladů KMP je dlouhodobě neměnná. Cca 51 % objemu tvoří 

mzdové náklady, 10 % náklady na pořízení knihovního fondu.  

     Dle Knihovního zákona je knihovna povinna své služby poskytovat bezplatně a rovněž 

za administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů je oprávněna požadovat úhradu pouze 

skutečně vynaložených nákladů.64 KMP nemá stanovenu doplňkovou činnost. Proto je míra 

její soběstačnosti nízká, např. v roce 2013 pokryly vlastní výnosy jen 8,6 % celkových 

nákladů, v roce 2015 to bylo 9,5 %, v roce 2017 jen 8,5 %.  

     KMP každoročně usiluje o získání dotací v programech VISK u Ministerstva kultury ČR 

(s povinnou spoluúčastí 50 %, nebo 30 %), případně u PK (s výjimkou regionálních funkcí 

zpravidla neúspěšně). Pravděpodobnost získání velkých sponzorských darů je dle předchozích 

zkušeností velmi nízká. O vícezdrojovém a projektovém financování lze hovořit pouze v oblasti 

kulturních či vzdělávacích aktivit (komorní nízkorozpočtové akce). 

     Takto nastavené výnosy umožňují KMP přežití bez nutnosti rušení knihoven a služeb, 

avšak neumožňují skutečný střednědobý růst.  

     Majetek MMP byl KMP svěřen Zřizovací listinou. Jde o hlavní budovu KMP (B. Smetany 13), 

budovu OK Lochotín včetně L-klubu (Studentská 22) a OK Skvrňany včetně M-klubu 

(Macháčkova 28). Ostatní prostory má KMP pronajaté na dobu neurčitou. 

 

Graf 11: Vývoj nákladů a vlastních výnosů 2012-2017                                         

                                                 
64

 Zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 2001, částka 98. ISSN 1211-1244. 

39910000 
37049000 

38275000 
36557000 37427000 

39688000 

43588953 
40726509 

42 304 023 
40354512 41283982 

43654611 

2486474 2756854 2923532 2988976 2907250 2897218 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Příspěvek na činnost od MMP

Náklady celkem

Vlastní výnosy celkem



Strategie rozvoje Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace, v letech 2019-2023 (s výhledem do roku 2030) 

 

51 

 

Graf 12: Přehled získaných dotací 2012-2017 

 
 

Mzdové náklady 

     Mzdové, osobní náklady a odvody na sociálním a zdravotním pojištění činí v KMP největší 

rozpočtovou položku. Pracovníci jsou podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti úkonů 

zařazeni od 6. do 13. platové třídy (uklízečky T2). U knihovníků převažuje 8. platová třída 

(42 %; 39 fyz. lidí), dále 9. třída (20 %; 18 lidí) a 10. třída (18 %; 17 lidí). Třebaže v průběhu 

posledního desetiletí průměrná mzda v KMP vzrůstá, stále se drží cca 6 000,- Kč pod 

celostátním průměrem mezd v nepodnikatelské sféře a cca 3 500,- Kč pod průměrem 

v oblasti kultury.65 Nástupní plat čerstvého absolventa odborné knihovnické SŠ je podle 

nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 

14. 11. 2018 od roku 2019 jen o 2 880,- Kč vyšší než minimální mzda.66 Od roku 2009 je 

mírný nárůst objemu mzdových prostředků také důsledkem přirozeného stárnutí 

dlouholetých pracovníků KMP směrem k vyšším platovým stupňům. Věrnost zaměstnanců je 

tak paradoxně příčinou neustálého zvyšování nákladů na mzdy. O to méně zbývá ve fondu 

odměn. Vyjádřit hodnocení práce výší osobního příplatku je v KMP problematické, motivovat 

peněžní odměnou neúčinné. Údajně z důvodu nízkého mzdového ohodnocení v letech 

2015-2017 KMP opustily tři velmi perspektivní pracovnice a odešly do jiné sféry.  

 

Graf 13: Vývoj mezd v KMP 2012-2017 

 

 

                                                 
65

 Dle ČSÚ v 1. čtvrtletí roku 2018 činila průměrná mzda v ČR v oblasti kultury 26 497,- Kč.  
66

 Od 1. 1. 2019 je minimální mzda 13 350,- Kč měsíčně nebo 79,80 Kč za hodinu. 
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Prostředky na nákup knihovního fondu 

     Zásadní položkou rozpočtu v návaznosti na hlavní činnost KMP jsou prostředky na nákup 

knihovního fondu. Částka určená na nákup KF by měla odpovídat Standardu veřejných 

a knihovnických služeb. Indikátorem je zde „výdaj na nákup knihovního fondu a dalších 

informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu 

a informačních zdrojů za jeden kalendářní rok“. Ta by se měla pohybovat v rozmezí 30-45,- Kč. 

Vlastní standard KMP, schválený zřizovatelem už v roce 2005,67 stanovuje částku 27,- Kč 

na 1 obyvatele za rok. Dokument rovněž stanovuje počet knihovních jednotek (KJ) ve fondu 

na 1 obyvatele Plzně na 3 KJ. Vývoj nákladů spojených s plněním standardů v KMP je 

možné sledovat od roku 2008, kdy se knihovna zapojila do projektu Benchmarking knihoven. 

 

Tabulka 14: Vývoj nákladů spojených s plněním standardů v KMP                                                

 
Doporučený 

standard 
ČR 2013 

Schválený 
standard 
KMP 2005 

Skutečnost KMP  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výdaj na 
doplňování 
KF a inf. 
zdrojů v Kč 
(na nákup 
KJ na 1 
obyv./rok) 

30 - 45 27 34,76 38 38 34 34 33 38 27 28 25,70 

Počet KJ 
na 1 obyv. - 3 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 

 

     Výdaje na doplňování KF v KMP dosáhly vrcholu v roce 2009 (6 664 458,- Kč), od té doby 

průběžně klesají. Interně stanovená finanční částka na nákup KF bývá (s výjimkou roku 

2011) zpravidla přečerpána a dorovnána z ostatního rozpočtu. V rámci poskytování 

regionálních funkcí využívá KMP k nákupu výměnného fondu pro obsluhované knihovny 

(malé pobočky) rovněž dotace od PK. Od roku 2009 do roku 2014 byly tyto dotace postupně 

snižovány, od roku 2015 se začínají opět zvyšovat. Výdaj sám v dlouhodobém horizontu 

není jednoznačným kvalitativním ukazatelem. Záleží na množství a kvalitě pořízených KJ. 

Roli hraje průměrná cena dokumentu,68 výše DPH na knihy, výše dohodnutého rabatu,69 

výše inflace aj. Počet novinek v KF se přímo úměrně promítá do statistických výkonů KMP 

(registrovaní čtenáři, výpůjčky, návštěvnost).  

 

Graf 14: Objem prostředků čerpaných na pořízení KF 2012-2017   

 

                                                 
67

 Standard veřejných služeb poskytovaných Knihovnou města Plzně, p. o. Plzeň: 2005. 15 s.  
68

 V roce 2012 byla průměrná pořizovací cena knihy pro KMP 183,- Kč, v r. 2017 už 201,- Kč, v r. 2018 až 290,- Kč.  
69

 Maximální výše dohodnutého rabatu u vybraných dodavatelů je pro KMP 36 %.  
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Graf 15: Objem nákladů v Kč na pořízení jednotlivých druhů dokumentů KF 2012-2017 

 

Graf 16: Objem prostředků na nákup výměnného fondu z dotace od PK 2012-2017 

 

 
Ceny služeb KMP pro uživatele 

     KMP v souladu se zákonnými předpisy zachovává sociálně únosné ceny služeb pro 

uživatele. K hlavním poplatkům patří registrační poplatek na 1 rok (365 dní) v základní výši 

120,- Kč, pro děti, studenty a učně do 26 let, pro starobní důchodce do 70 let a držitele 

průkazu ZTP nebo ZTP/P ve výši 60,- Kč. Právnické osoby platí 200,- Kč, občané nad 70 let 

mohou využívat služeb KMP bezplatně. Nadstandartní službou je rezervace dokumentu 

z fondu KMP za poplatek 10,- Kč bez ohledu na způsob doručení oznámení. 

     Významným zdrojem vlastních příjmů KMP jsou dále poplatky z prodlení a poplatky 

manipulační (v r. 2017 celkem 2 075 tis. Kč). Překročení výpůjční doby dokumentu je bez 

ohledu na počet zapůjčených KJ sankcionováno po 4 týdnech částkou 5,- Kč, po 8 týdnech 

částkou 30,- Kč (I. upomínka), po 12 týdnech částkou 100,- Kč (II. upomínka), po 16 týdnech 

částkou 200,- Kč (tzv. předžalobní upomínka). Za každé další 4 týdny se pak pokuta zvyšuje 

o dalších 100,- Kč. Vždy o 2 týdny zkrácené lhůty má pro výpůjčky hudebních dokumentů 

a e-čteček stanoveny Hudební a internetová knihovna. Další příjmy tvoří poplatky 

za reprografické služby (3,- Kč/A4 černobílá, 6,- Kč/A3 černobílá, 10,- Kč/A4 barevná), rešerše 

(50,- Kč), příležitostný nekomerční pronájem prostor (300,- Kč za každou započatou hodinu) 
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a též manipulační poplatky za poškození a ztrátu průkazu či dokumentu (dle druhu provinění 

v rozmezí 10 až 200,- Kč). 

     Vstup na kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost, za které KMP vyplácí aktérům 

honorář, je zpoplatněn dle reálných nákladů v rozmezí 25 až 40,- Kč na návštěvníka pořadu. 

Vybrané vstupné však pokrývá pouze cca 40 % nákladů, větší část dotuje KMP s vědomím 

zřizovatele z běžného rozpočtu. 

     Výnosy jsou přímo úměrné statistickým výkonům. K navýšení poplatků KMP přistupuje vždy 

pod tlakem vnějších okolností (roční registrační poplatky činily 60 a 30,- Kč do roku 2005, 

100 a 50,- Kč v letech 2006-2012, 120 a 60,- Kč od roku 2013; poplatek za rezervaci 

dokumentu byl 7,- Kč v letech 2001-2012, 10,- Kč od roku 2013). Ceny za služby KMP jsou 

srovnatelné s cenami ostatních knihoven v Plzni70a ČR71. 

     Uživatelé KMP v ústních i písemných stížnostech občas citlivě reagují zejména na výši 

poplatku za rezervaci a výši poplatku za II. upomínku. 

Závěr:  

 S7: KMP dlouhodobě zachovává sociálně únosné ceny služeb pro uživatele. 

 W12: Hospodaření KMP je z více než 90 % závislé na příspěvku zřizovatele, míra soběstačnosti 
KMP je nízká.  

 W13: KMP je málo úspěšná v oblasti získávání dalších finančních zdrojů (grantů aj.) mimo oblasti 
státní správy a samosprávy. 

 S8: Průměrná mzda v KMP se v průběhu let neustále zvyšuje. 

 W14: Stávající nastavení osobních ohodnocení a mimořádných odměn nemotivuje zaměstnance 
k lepším pracovním výkonům.  

 W15: Na pořízení KF může KMP z rozpočtu vyčlenit rok od roku stále méně peněz. 

 W16: Průměrná cena, za kterou dokáže KMP knihu pořídit, v posledních letech vzrůstá.  

 

 
2.6.3 Uživatelé a návštěvníci knihovny, PR a marketing  
 
Obsluhovaného území  

     Pro KMP jako tzv. základní knihovnu je místem působnosti město Plzeň a okres Plzeň-město. 

KMP zaměřuje své služby na jednotlivé občany, organizace (zejména školy) a veřejné knihovny 

Plzeňského kraje (v oblasti metodiky práce s dětským čtenářem).  

 

Obsluhovaná populace 

     Ve smyslu Knihovního zákona zaručuje KMP rovný přístup všem uživatelům bez rozdílu. 

KMP s všeobecnými fondy slouží čtenářům úplného věkového a zájmového spektra 

(od batolat po seniory). 74 % registrovaných uživatelů tvoří ženy a 26 % muži. Vyšší počet 

uživatelů-mužů každoročně zaznamenávají Hudební a internetová knihovna a Studovna 

(62 % v roce 2017). 80 % tvoří občané s trvalým bydlištěm přímo v Plzni a 20 % s bydlištěm 

mimo Plzeň. Z hlediska sociálního složení jsou zde největší skupinou pracující (47 %), za nimi 

následují důchodci (22 %), studenti a učni (16 %), děti a žáci do 15 let (15 %). Z hlediska 

                                                 
70

 Roční registrační poplatek je v SVK PK rovněž 120,- a 60,- Kč, v UK ZČU pro externí uživatele 100,- Kč.  
71

 Základní registrační poplatek pro dospělého činí v MěK Praha 60,- Kč, v Knihovně J. Mahena v Brně 200,- Kč, 

v Knihovně města Ostravy 200,- Kč, v MěK Olomouc 80,- Kč, v Knihovně města Hradce králové 120,- Kč. 
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věkového složení jsou nejsilnější skupinou lidé produktivního věku 36-60 let (35 %), za nimi 

následují mladší senioři 61-70 let (15 %) a senioři 71-80 let (12 %), mladí dospělí 27-35 let 

(8 %), starší žáci 11-15 let (7 %) a mladší žáci 7-10 let (7 %), studenti SŠ a učni 16-19 let 

(6 %), studenti VŠ 20-26 let (5 %), senioři nad 80 let (3 %) a předškolní děti (1 %). 

Procentuální skladba uživatelů odpovídá skladbě v jiných knihovnách a dlouhodobě se téměř 

nemění.  
 

Graf 17: Sociální složení registrovaných uživatelů KMP 2012-201772   

 
 
Graf 18: Sociální složení registrovaných uživatelů KMP 2017                            

 
 
Graf 19: Věkové rozložení registrovaných uživatelů KMP 2017 
                        

 

                                                 
72

 Nejde o skokový nárůst – viz graf.  K 1. 1. 2017 vstoupila v platnost nová zpřesňující definice registrovaného 

uživatele pro statistický výkaz veřejných knihoven. Dle nové definice byl každý uživatel při své první návštěvě 

knihovny v roce 2017 automaticky započítán, zatímco předtím byl do počtu registrovaných zahrnut až v průběhu 

roku, teprve při obnově svého členství, tj. po úhradě registračního poplatku na dalších 365 dnů. 
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     Celkový počet registrovaných uživatelů KMP do roku 2011 průběžně vystoupal 

na maximálních 30 293, v následujících letech se postupně snižoval, až v roce 2016 poklesl 

na úroveň roku 2009. Od roku 2012 se plíživě snižuje také počet uživatelů zaregistrovaných 

úplně poprvé.  

 

Graf 20: Vývoj počtu registrovaných uživatelů KMP 2012-2017 

 

Tabulka 15: Registrovaní uživatelé v jednotlivých provozech KMP celkem 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bolevec 1 642 1 655 1 594 1 582 1 535 1 832 

Bory 2 126 1 998 1 968 1 978 1 969 2 125 

Doubravka 2 426 2 398 2 457 2 548 2 472 2 821 

Lobzy 558 571 533 241 582 612 

Lochotín 3 755 3 742 3 715 3 616 3 695 4 203 

Skvrňany 1 852 1 781 1 882 1 909 1 839 2 098 

Slovany 2 759 2 677 2 642 2 527 2 454 2 753 

Vinice 985 941 811 756 769 887 

ÚKD 6 186 5 833 5 845 5 666 5 783 6 820 

ÚKDM 4 574 4 435 4 508 4 567 4 464 5 031 

Hudební 936 875 809 726 681 655 

Studovna - - - - - - 

Bibliobus 377 380 387 364 356 410 

Bílá Hora 71 65 55 56 46 45 

Božkov 166 164 168 179 189 214 

Černice 132 103 105 102 98 114 

Č. Hrádek 65 42 46 46 37 43 

Koterov 65 59 57 67 69 73 

Křimice 108 107 101 97 85 105 

Lhota 74 72 66 69 67 78 

Litice 97 92 86 107 88 92 

Malesice 24 33 30 38 30 36 

Radčice 83 84 75 70 71 80 

Radobyčice 46 39 39 44 34 45 

Újezd 83 84 70 63 54 57 

KMP Celkem 29 190 28 230 28 049 27 448 27 467 31 229 
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Tabulka 16: Registrovaní uživatelé 0-14 let v jednotlivých provozech KMP 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bolevec 684 672 670 703 703 907 

Bory 356 324 347 306 302 346 

Doubravka 469 437 472 470 413 502 

Lobzy 184 190 191 71 181 237 

Lochotín 605 590 582 577 590 689 

Skvrňany 385 362 373 362 349 428 

Slovany 459 399 420 367 346 389 

Vinice 234 228 180 162 159 196 

ÚKD 239 226 216 203 186 225 

ÚKDM 1 014 955 980 955 871 1 053 

Hudební 140 118 116 113 80 80 

Studovna - - - - - - 

Bibliobus 46 53 54 39 41 40 

Bílá Hora 12 11 12 12 5 8 

Božkov 51 52 56 49 52 65 

Černice 23 16 16 12 11 14 

Č. Hrádek 10 1 5 9 9 8 

Koterov 12 9 8 12 16 19 

Křimice 21 23 27 19 16 22 

Lhota 12 16 14 11 13 12 

Litice 34 36 31 44 34 35 

Malesice 4 8 6 14 7 8 

Radčice 21 23 19 19 16 21 

Radobyčice 5 5 9 3 3 3 

Újezd 24 24 20 12 10 10 

KMP Celkem 5 044 4 778 4 824 4 544 4 413 5 317 

 

Počet registrovaných uživatelů v poměru k počtu obyvatel Plzeň 

     Třebaže počet obyvatel Plzně v posledních letech vzrůstá a rovněž vzrůstá počet zde 

žijících dětí, procento občanů, kteří využívají služeb knihovny, se snižuje.73 

     Současný životní styl s dojížděním za prací, vzděláváním a zájmovým vyžitím do centra 

města a omezená otevírací doba malých poboček na 1-2 dny v týdnu malým knihovnám 

bohužel neumožňuje nové obyvatele podchytit.        

 

Graf 21: % registrovaných fyzických uživatelů KMP z počtu obyvatel Plzně 2012-2017 
 

 
 

     V oblasti kulturních a vzdělávacích akcí se KMP nejvíce zaměřuje na programy pro školní 

kolektivy (59 % v roce 2015) a dětskou veřejnost do 15 let (23 %). Pořady pro dospělou 

veřejnost představují 12 %, akce pro uživatele s handicapem necelá 3 %. Nulově 

                                                 
73

 Zdánlivý nárůst v roce 2017 je způsoben změnou definice registrovaného uživatele pro statistický výkaz 

veřejných knihoven. 
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zastoupené jsou v KMP programy pro cizince. U všech kategorií je patrný přímý vztah mezi 

poptávkou a nabídkou. KMP ochotně reaguje na poptávku, chybí časový prostor pro přípravu 

programů, jež nikdo nepožaduje.    

 

     Celkový počet fyzických návštěvníků KMP se průběžně zvyšoval do roku 2012, kdy dosáhl 

historického maxima (406 288). V následujícím roce v důsledku úsporných opatření opět 

poklesl k úrovni roku 2009 (385 449), v roce 2017 dosáhl počtu 358 655, což odpovídá 

úrovni roku 2005. Naproti tomu počet virtuálních návštěv webových stránek KMP i on-line 

katalogu lineárně roste. V roce 2017 KMP zaznamenala celkem 118 570 virtuálních návštěv, 

87 203 vstupů do on-line katalogu mimo knihovnu, 31 367 vstupů do čtenářského konta 

mimo knihovnu a 115 873 návštěv webových stránek. Ve srovnání s rokem 2014 se však 

i v této oblasti projevil určitý pokles. 

        Prostřednictvím MVS rozšiřuje KMP oblast svého působení na území celé ČR.  

 
Graf 22: Vývoj návštěvnosti KMP 2012-2017 

 
Tabulka 17: Návštěvnost celkem v jednotlivých provozech KMP 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bolevec 32 023 30 871 29 718 30 848 29 662 31 756 

Bory 28 228 26 810 25 946 25 854 25 737 21 153 

Doubravka 33 836 30 011 33 416 33 857 33 586 33 172 

Lobzy 10 229 9 924 9 630 4 457 8 389 9 550 

Lochotín 55 672 56 831 53 998 50 248 52 756 50 353 

Skvrňany 30 780 28 693 28 388 27 108 25 718 24 068 

Slovany 32 701 30 023 31 608 28 625 28 371 26 390 

Vinice 14 352 14 006 12 695 11 031 9 969 10 304 

ÚKD 70 791 65 525 66 552 64 292 66 774 68 243 

ÚKDM 38 663 39 702 38 594 37 917 37 845 35 303 

Hudební 13 367 11 849 11 907 10 299 10 062 8 468 

Studovna 6 760 6 334 6 359 4 928 4 361 4 688 

Bibliobus 5 305 4 747 4 950 4 564 4 118 4 255 

Polanova síň 7 600 5 934 6 245 6 680 5 479 6 040 

M-klub 4 616 3 758 3 813 3 822 3 272 3 469 

L-klub 4 034 4 995 5 181 6 735 7 684 8 251 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bílá Hora 1 458 928 941 908 833 705 
Božkov 2 737 2 741 3 489 3 353 3 413 3 214 
Černice 2 141 1 596 1 885 1 882 1 761 1 474 
Č. Hrádek 895 636 557 526 567 475 
Koterov 812 618 571 634 626 527 
Křimice 1 698 1 749 1 601 1 629 1 428 1 369 
Lhota 1 227 1 076 1 099 1 120 1 329 1 379 

Litice 1 642 1 202 1 166 1 295 1 199 974 
Malesice 495 456 458 449 433 488 
Radčice 1 813 1 438 1 271 1 263 1 172 1 192 
Radobyčice 758 567 520 551 488 451 
Újezd 1 648 1 483 1 289 1 016 1 121 944 

KMP Celkem 406 288 385 449 383 847 365 893 368 153 358 655 

 
Průměrná denní návštěvnost provozů KMP mírně klesá.  

 

Tabulka 18: Přehled průměrné denní návštěvnosti (včetně návštěvníků akcí) v KMP 
 

Knihovna Počet návštěvníků (zaokrouhleno) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lochotín 236 226 214 ***383 *230 257 

ÚKD *276 *265 *264 *268 *228 *216 

ÚKDM *147 *152 *147 *146 *142 *146 

Doubravka 135 130 133 135 139 140 

Bolevec 131 127 126 134 139 138 

Slovany 130 129 125 119 112 118 

Skvrňany 128 119 112 108 104 115 

Bory 113 106 103 103 99 109 

Vinice 72 69 66 55 53 57 

Hudební knihovna 53 49 47 43 38 43 

Lobzy 44 43 41 39 41 40 

Božkov 30 32 38 38 35 36 

Bibliobus 30 28 31 27 27 28 

Radčice 19 **32 **28 **29 **27 **27 

Litice 22 **28 **26 **29 **23 **27 

Újezd 18 **20 **30 **21 **20 **24 

Černice 24 **36 21 21 18 19 

Bílá Hora 17 **20 **20 **20 **17 **19 

Studovna *26 *24 *24 *19 *15 *19 

Křimice 16 20 17 18 16 17 

Lhota 14 15 14 14 16 17 

Koterov 9 **14 **12 **13 **13 **14 

Radobyčice 9 **13 **13 **12 **9 **12 

Červený Hrádek 9 **13 **11 **11 **18 **11 

Malesice 5 **10 **10 **10 **12 **9 
* bez soboty, ** otevírací doba 1 den v týdnu, *** v minulých letech nesprávný výpočet (bez návštěvníků akcí) 

      
Graf 23: Vývoj virtuální návštěvnosti KMP 2012-2017                                     
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Graf 24: Podíl knihoven sítě (bez poboček) na návštěvnosti služeb KMP 2017  

 
     Závěr:  

 S9: KMP má v Plzni dominantní postavení v oblasti práce s dětským čtenářem.  

 W17: KMP strategicky nepracuje se statistickými výstupy oblasti trhu (skladba uživatelů, návštěvnost).  

 W18: Tři čtvrtiny uživatelů KMP tvoří ženy. 

 W19: Od roku 2012 celkový počet uživatelů KMP postupně klesá.  

 

PR a marketing 

     Aktivita KMP v oblasti PR a marketingu služeb jsou nedostatečné, avšak odpovídají 

současným podmínkám. K opravdu systematické činnosti chybí pracovní síla. KMP sice má 

ve své organizační struktuře úsek/pracovnici PR, ta má ale svůj vlastní provoz (Polanovu síň, 

publikační činnost) a marketingové podpoře ostatních služeb se může věnovat jen částečně.  

     Z nedostatku peněz KMP používá jen nízkonákladové komunikační kanály a prostředky 

(web, sociální sítě, letáčky aj.), jaké uplatňují všechny organizace, a proto nejsou nijak zvlášť 

účinné. Na výlep plakátů A0 na výlepových plochách nemá KMP od roku 2013 již ve svém 

rozpočtu prostředky, při komorní kapacitě sálků (Polanova síň, L-klub, M-klub) však výlep ani 

předtím neměl zásadní dopad. V letech 2011-2013 měla KMP velmi dobré ohlasy 

na pravidelné tiskové zprávy, ty však tehdy psala profesionální externí spolupracovnice 

na DPP.  Jednotlivé úkoly oblasti PR si spontánně rozdělilo několik zaměstnanců KMP, kteří 

je ovšem mohou plnit jen jako doplněk ke své obvyklé práci. Uvnitř KMP v současné době 

není pracovník, který by měl pro PR opravdu výrazný talent. Knihovníci si zpravidla sami 

dělají grafickou úpravu materiálů. Požadavek jednotného vizuálního stylu mnohdy naráží 

na individuální tvořivost v nejlepší víře.     
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2.6.4 Knihovny, místa distribuce služeb  

 

     KMP poskytuje své produkty a služby uživatelům přímo, bez zprostředkovatele, občané, 

návštěvníci a organizace ji využívají pro svou vlastní potřebu. Jako odbytová místa na přímé 

cestě fungují jednotlivé úseky a knihovny sítě.  

     Ústřední budova KMP (B. Smetany 13) je umístěna na nejlepším možném místě v centru 

města, na přirozené cestě lidí, v blízkosti obchodů, restaurací a institucí, na pěší zóně – 

snadno a bezpečně dostupná ze všech směrů, bez dopravního hluku a zplodin. Na stejném 

místě působí již 58 let (od roku 1960) a pro případ nutnosti má ještě prostorové rezervy 

(možnost půdní vestavby). Památkově chráněný historický objekt z roku 1914 však vnitřními 

dispozicemi již nevyhovuje požadavkům na moderní evropskou knihovnu. Budova je prostorem 

limitovaná, služby musí být rozděleny do více podlaží, nedostatečné zázemí vede k nepohodlí 

uživatelů i zaměstnanců. Dům je navíc ze suterénu vlhký, a proto je sklep bohužel z větší části 

k uskladnění knih nevhodný. Knihovně chybí nejen skladové prostory, ale i např. dostatečný 

počet toalet pro veřejnost, výstavní prostor, šatna pro účinkující v Polanově síni74 apod. „Hlučná“ 

Polanova síň přímo sousedí s „tichou“ studovnou. 

     KMP disponuje hustou sítí provozů na celém území města (24 knihoven v 22 budovách 

a bibliobus s 9 zastávkami). Knihovny KMP s celotýdenním provozem poskytují unifikované 

služby, malé pobočky se odlišují velikostí KF a počtem provozních hodin. KMP tak naplňuje 

předepsaný standard (Umístění knihovny v obci), který doporučuje „umístění knihovny 

v centru sídelního útvaru nebo v blízkosti centra. Docházková vzdálenost pro okruh přímé 

působnosti nemá přesáhnout 15 minut pěší chůze nebo jízdy veřejným dopravním 

prostředkem hromadné dopravy nebo autem. Pokud docházková vzdálenost přesáhne 

uvedený indikátor, je vhodné zajistit dostupnost knihovnických služeb zřízením pobočky, 

pojízdnou knihovnou nebo jiným způsobem.“75 Na jedinou čtenářskou legitimaci (Plzeňskou 

aj. kartu) a za jediný roční poplatek mohou uživatelé libovolně využívat služeb kterékoli 

z knihoven KMP. Hustá síť vyhovuje zejména dětem, seniorům a uživatelům s omezením, 

kvalitu služeb a lidské síly však zároveň rozmělňuje, zvyšuje náklady na nákup KF, rozvoz knih, 

provoz, údržbu, mzdové prostředky apod.  

     V KMP přibývá využití služeb on-line, EIZ (prodlužování výpůjční lhůty, rezervace, 

vyhledávání v on-line katalogu, v regionálních databázích, stahování dokumentů apod.). 

Meziknihovní výpůjční službu zajišťuje centrálně Ústřední knihovna pro dospělé v hlavní 

budově KMP. 

     Téměř ve všech knihovnách sítě má KMP nedostatečně velké prostory, ani jediná 

z užívaných budov nebyla původně postavena pro knihovnu; dle standardu ČR „má mít 

knihovna k dispozici nejméně 60 m2 na 1 000 obyvatel obce nebo spádové oblasti“, 

zatímco KMP s celkovou plochou pro veřejnost 4 059 m2 vykazuje jen 24 m2 na 1 000 

                                                 
74

 Účinkující se běžně převlékají v kanceláři Polanovy síně před zraky pracovnice KMP. 
75

 Standard pro dobrou knihovnu: Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných 

knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi 

a kraji na území České republiky. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2012, s. 7. 
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obyvatel). Prostory knihoven jsou přeplněny nábytkem, zejména regály s  knihami, chybí 

skladové prostory, dostatek míst na sezení, intimní zóny a možnost občerstvení.  

 Závěr:  

 S10: Ústřední budova KMP je umístěna na nejlepším možném místě v srdci města. 

 W20: Objekt hlavní budovy KMP nevyhovuje požadavkům na moderní knihovnu. 

 S11: KMP disponuje širokou a zavedenou sítí knihoven na celém území města Plzně. 

 S12: Úplné propojení knihoven KMP v síti umožňuje volný pohyb uživatelů a svobodné využívání 
služeb. 

 W:21 Hustá síť knihoven po celém městě zvyšuje náklady na nákup KF, rozvoz knih, provoz, 
údržbu, mzdové prostředky aj.  

 W22: Téměř ve všech knihovnách sítě má KMP nedostatečně velké a nedostatečně vybavené 
prostory pro knihy i uživatele.   

 

2.6.5 Lidské zdroje 
 

     V roce 2017 pracovalo v KMP 93 zaměstnanců – fyzických osob (tj. 87 žen a 6 mužů, z nich 

3 knihovníci), k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 78,10 pracovníků. Z toho bylo 

78 fyzických odborných knihovníků (61,57 přepočtených), 15 pracovníků THP a ostatních. 

31 zaměstnanců pracovalo na zkrácený úvazek. Největším pracovištěm KMP je Ústřední 

knihovna pro dospělé, která má 8 knihovnic (7,75 úvazků).  

     KMP zaměstnává 27,9 přepočtených pracovníků s VŠ vzděláním knihovnického směru 

(15 Mgr., 14 Bc., 3 BBus Hons), 4,6 pracovníků s VŠ ostatního směru (Mgr., Ing., MBA), 

2 absolventky VOŠ knihovnického směru (DiS), 31,9 pracovníků s úplným středním odborným 

vzděláním s maturitou, 4,8 pracovníků s úplným středním všeobecným vzděláním a 6,9 

pracovníků se středním odborným vzděláním bez maturity nebo se vzděláním základním.  

     V posledních letech došlo k pro KMP neobvyklému pohybu zaměstnanců v rámci 

organizace – např. v roce 2015 změnilo pracoviště nebo pracovní náplň 5 knihovnic, v roce 

2016 pak 7 knihovnic. V roce 2016 10 pracovnic z KMP odešlo (některé bohužel z oboru 

za lépe placenou prací), 8 bylo nově přijato a 1 se vrátila z MD.  

     Nemocnost v KMP je relativně vysoká, např. v roce 2017 činila celkem 906 pracovních dnů 

(1 270 dnů kalendářních). Ve službách bylo z důvodu nemoci nebo OČR zameškáno v součtu 

529 kalendářních dnů (v r. 2016 to bylo 538 dnů, v r. 2015 pak 632 dnů).      

     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP pouze 6 knihovníků do 30 let (4,70 %), 

9 knihovníků ve věku 31-40 let (10,58 %), 25 ve věku 41-50 let (29,41 %), 31 ve věku 51-60 

let (36,47 %), 10 ve věku 61-70 let (11,76 %) a 4 nad 70 let (4,70 %). Průměrný věk se 

meziročně zvyšuje, v roce 2017 představoval 49 let. Nejstaršímu zaměstnanci bylo 73, 

nejmladšímu 23 let. Věkové rozpětí mezi zaměstnanci uvnitř organizace tedy činí rovných 50 

let!  

Tabulka 19: Věkové složení zaměstnanců KMP v % 2012-2017 

% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Do 30 let  7,44 % 6,52 % 4,34 %   4,34 % 7,69 % 4,70 % 

31-40 let 12,76 % 13,04 % 8,69 %  7,60 % 9,89 % 10,58 % 

41-50 let 37,23 % 39,13 % 31,52 % 29,34 % 30,76 % 29,41 % 

51-60 let 23,40 % 25,00 % 38,04 % 33,69 % 30,76 % 36,47 % 

61-70 let 15,95 % 15,21 % 14,13 % 16,30 % 10,98 % 11,76 % 

Nad 70 let 3,19 % 2,17 % 3,26 % 6,52 % 4,39 % 4,70 % 
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Tabulka 20: Struktura pracovníků KMP 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet zaměstnanců – fyz. osob 94 92 92 92 91 93 

Průměrný přepočt. stav 80,34 77,1 77,15 77,39 78,21 78,10 

Ženy 86 85 85 85 85 87 

Muži 8 7 7 7 6 6 

do 30 let 7 6 4 4 7 6 

31-40 let 12 12 8 7 9 9 

41-50 let 35 36 29 27 28 25 

51-60 let 22 23 35 31 28 31 

61-70 let   15 14 13 15 10 10 

nad 70 let 3 2 3 6 4 4 

Nově nastoupilo 4 2 5 1 10 6 

Pracovní poměr ukončilo 6 1 6 2 10 5 

Na mateřské dovolené 3 4 5 4 2 2 

Počet dobrovolníků 46 30 25 17 16 31 

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 593 392 406 122 102,5 108 

Počet studentů-praktikantů 51 52 49 43 43 45 

Počet placených brigádníků (KF-VISK9) 7 6 7 4 5 3 

Počet hod. vzdělávání zaměstnanců za rok celkem 2 075 1 759,5 1 627 1 957 1 693 1 530 

Počet hodin vzdělávání na 1 pracovníka za rok 28 23 21 26 23 20 

 

     KMP je velmi stabilní organizace s téměř nulovou fluktuací (54 % lidí pracuje v KMP déle 

než 15 let, 29 % z celku déle než 20 let, 8 % déle než 30 let, jedna z knihovnic v KMP pracuje již 

56 let - od roku 1962!).  

     KMP svým zaměstnancům poskytuje jistotu, nabízí slušné, kulturní prostředí, avšak 

s průměrným či podprůměrným platovým ohodnocením a s omezenou možností kariérního 

postupu. Pro KMP je rovněž charakteristické rozčlenění pracovního kolektivu do velkého počtu 

jednotlivých knihoven - relativně samostatných pracovišť, které jsou umístěny ve 22 budovách 

po celém městě. Knihovny jsou vzájemně rovnocenné a poskytují stejné služby. Otevírací 

hodiny však neumožňují setkání a ani společné vzdělávání všech zaměstnanců najednou 

v průběhu pracovní doby či pracovního týdne. Široká síť pracovišť pak neumožňuje častou 

osobní kontrolu ze strany managementu. 

     KMP nemá samostatné personální oddělení, práce personalisty je rozdělena mezi 

ředitelku, náměstkyni pro hlavní činnost a mzdovou účetní. Malá organizace, jako je KMP, 

umožňuje každému zaměstnanci znát všechny kolegy osobně a jménem, nicméně bližší 

vzájemné vztahy se utvářejí téměř výhradě v rámci jednotlivých pracovišť. To mnohdy vede 

k vymezování na MY a ONI, naštěstí ne s negativním očekáváním. Pracovní kolektiv je 

stabilní, zaměstnanci jsou slušní a řádně plní svoje povinnosti.  Většina zaměstnanců vnímá 

knihovnickou profesi jako poslání. U mnohých ze starších zaměstnanců se projevuje únava, 

u některých psychické problémy a známky syndromu vyhoření, což v oblasti každodenní práce 

s lidmi není nic neobvyklého.    

     KMP u všech knihoven každoročně vyhodnocuje výkony na 1 pracovní úvazek. To umožňuje 

odhalit personální rezervy v provozech. V rámci projektu Benchmarking knihoven je KMP 

v kategorii srovnatelných měst nad 40 tis. obyvatel (Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Hradec 

Králové) v počtu úvazků/1 000 obyvatel na 3. místě, v počtu úvazků/1 000 registrovaných 
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čtenářů na 5. místě a v počtu úvazků/ 1 000 návštěvníků knihovny za rok na 3. místě, naopak 

v % osobních nákladů z celkových provozních nákladů je KMP na 1. místě. 

     Na první pohled má KMP relativně vysoký počet pracovníků, z nich 84 % je však umístěno 

v přímých službách, tzn. že většina lidí má „svůj provoz“. Knihovně výrazně chybí pracovní síly 

k zajišťování centrální podpory knihovnám sítě, zejména samostatný pracovník pro PR, 

marketing, fundraising, správu webu, sociálních sítí, koordinaci celoknihovních akcí apod. Tyto 

činnosti KMP jsou nyní nedostatečné, rozdělené mezi knihovníky, nesystémově vázáné 

na konkrétní osoby, nikoliv na pracovní pozici. KMP nemá vnitřní personální rezervy a bez 

navýšení mzdových prostředků ze strany zřizovatele sama nemůže oblast PR personálně 

posílit. (Mohla by pouze zrušit některou z knihoven, což by se jistě setkalo s odporem uživatelů 

i samosprávy dotčeného městského obvodu.)   

Závěr:  

 S13: KMP se opírá o širokou a v osobních kompetencích různorodou personální základnu, 
stabilní, kreativní, obětavou a spolehlivou. Většina zaměstnanců vnímá knihovnickou práci jako 
poslání. 

 W23: Zaměstnanci KMP jsou z 92 % ženy. 

 W24: Pracovní kolektiv KMP plíživě stárne, 53 % zaměstnanců je starších 50 let. 

 W25: Rozčlenění kolektivu do vysokého počtu knihoven sítě neumožňuje společné setkávání 
a vzdělávání všech zaměstnanců zároveň.  

 W26: Cca 10 % starších zaměstnanců vykazuje známky syndromu vyhoření.  

 W27: KMP výrazně chybí samostatný pracovník pro PR, marketing, fundraising, správu webu, 
sociálních sítí, koordinaci celoknihovních akcí apod. 

 

2.6.6 Knihovní procesy  

 

     Při zajišťování vnitřních procesů se KMP opírá o interní směrnice a soupis tzv. 

Trvalých úkolů. Úplné propojení sítě pro uživatele důsledně vyžaduje jednotný postup 

knihovníků ve službách. Ve snaze „dělat věci správně“ však někteří z knihovníků nedokáží 

„dělat správné věci“, pružně reagovat na nestandartní situace. Na každý úkon vyžadují 

schválený návod, v provozu lpějí na formálním dodržování pravidel, někdy až na úkor smyslu 

poskytované služby.  

     KMP postupně pracovala v AKS Lanius (od 2001) a Clavius (od 2005) od firmy LANius, 

s.r.o., Tábor, který vyhovoval velikosti sítě knihoven KMP i velikosti KF. V současné době 

využívá AKS nového typu Tritius (od 2018). Od roku 2013 KMP katalogizuje v mezinárodním 

formátu MARC21, který vychází z anglo-amerických katalogizačních pravidel AACR2. 

Relativně častý nucený upgrade systému a změny pravidel popisu kladou zvýšené nároky 

na rozpočet knihovny i další vzdělávání knihovníků. Počítačová síť KMP včetně výpočetní 

techniky je v majetku a správě jiné příspěvkové organizace - SITMP.  

     Většina hlavních procesů (akvizice, katalogizace, zásobování materiálem, vymáhání 

nedobytných pohledávek za čtenáři, kartotéka přihlášek dospělých čtenářů, odesílání 

papírové pošty, odvod peněz apod.) probíhá centrálně. To přináší finanční úspory, je však 

zároveň náročné na čas – zástupci jednotlivých knihoven musí několikrát v týdnu fyzicky 

dojíždět do ústřední budovy.  
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     Při budování fondu knihovna postupuje podle Směrnice č. 5/2018 Plán doplňování 

knihovních fondů KMP, p. o. Východiskem pro akvizici je dlouholetá zkušenost knihovníků 

s kvalitou literatury a poptávkou ze strany uživatelů, výběr je zajišťován cca 10x ročně 

prostřednictvím dvou po sobě jdoucích výběrových komisí s knihou v ruce. KMP usiluje 

o objektivní přístup, výběr je přirozeně i tak do jisté míry subjektivní, může být ovlivněn 

vkusem a osobním zaměřením vedoucích jednotlivých provozů. KMP musí čelit stále 

agresivnějšímu nátlaku ze strany některých čtenářů, autorů a vydavatelů. Organizace KF a jeho 

značení v KMP odpovídá běžnému knihovnickému standardu. 

 

Knihovní fondy 

     KMP slouží jako univerzální knihovna s všeobecnými fondy, která nemá archivní funkci. 

Její fond o velikosti 476 452 knihovních jednotek vč. literatury pro děti tvoří z 61 % krásná 

literatura všech žánrů a z 32 % výběr naučné literatury všech oborů. KMP nabízí knihy (441 106), 

periodika (1 319 titulů, z toho 4 zahraniční), kartografické dokumenty – mapy (4 052), tištěné 

hudebniny (1 520), zvukové knihy a hudební nosiče (26 296), zvukově obrazové dokumenty – 

filmy (1 770), obrazové dokumenty (73), elektronické dokumenty – CD ROM (294) a e-čtečky (5).     

V posledních letech KMP doplňuje též specifické knihovní fondy (stolní deskové hry, tematické 

kufříky či lekotéku – soubor didaktických a kompenzačních pomůcek a hraček pro děti 

se specifickými vzdělávacími potřebami k podpoře zrakového, prostorového a hmatového 

vnímání, rozlišování barev, tvarů, rozvíjení grafomotoriky a řečových dovedností. 72 % fondu 

(341 792 svazků) je k dispozici ve volném výběru. V posledních 10 letech se objem 

knihovního fondu průběžně zvětšoval (z 385 735 KJ v roce 2004 na 485 087 KJ v roce 

2014), v letech 2015 a 2016 přistoupila KMP k masivní aktualizaci, aby očistila volný výběr 

a těsné sklady od dlouhodobě mrtvého fondu.      

     Roční objem přírůstků závisí na nabídce knižního trhu, na objemu finančních prostředků 

přidělených od zřizovatele a na obratnosti pracovníků akvizice. V roce 2017 KMP zpracovala 

18 205 přírůstků KJ, odepsala 22 524 KJ. Počet přírůstků dosáhl historického maxima v roce 

2008 (rovných 30 000 svazků), od té doby postupně klesá, v důsledku rozpočtových škrtů 

v roce 2013 poklesl zpět na úroveň roku 2006. Aktuální skladba přírůstků odpovídá celkové 

skladbě KF – převládá krásná literatura pro dospělé (53 %), následuje naučná literatura pro 

dospělé (13 %) a krásná literatura pro děti (8 %). 

 
Graf 25: Objem knihovního fondu 2012-2017 
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Graf 26: Objem přírůstků a úbytků KF 2012-2017 

 

Graf 27: Složení knihovního fondu 2017                                                                   

 

Informační a elektronické zdroje 

     KMP dle poptávky a lokálních podmínek vytváří vlastní informační zdroje. Lístkové 

kartotéky jsou již doplňovány a využívány řídce. Regionální databáze jsou Studovnou 

budovány důsledně a kvalitně. Ostatní vlastní databáze knihoven KMP zůstávají mnohdy 

ve stádiu polotovaru a slouží pouze jako pomůcka knihovníkům. Např. OK Doubravka 

(původně OK Skvrňany) již od roku 2011 buduje zajímavou databázi zfilmovaných knih, která 

je ke stažení na webových stránkách KMP. S výjimkou produkce Studovny je vlastní tvorba 

a doplňování informačních zdrojů výsledkem spíše osobní iniciativy konkrétních pracovníků.   

     KMP uživatelům nabízí přístup k plnotextové databázi článků Anopress a přístup 

do licencované databáze zahraničního tisku Library Press Display (časově omezeno na Týden 

knihoven). Málo využívaný přístup do placené databáze právnických informací LexGalaxy byl 

k 31. 12. 2013 ukončen. V oblasti EIZ chybí poptávka ze strany uživatelů, ale též nabídka 

ze strany KMP – roli hrají legislativní a finanční podmínky, konkurenční nabídka ze strany SVK 

a Univerzitní knihovny ZČU, ale též konzervativní přístup zaměstnanců KMP. Zatímco v roce 

2012 investovala KMP do nákupu licencí e-zdrojů 25 440,- Kč, o rok později to bylo už jen 

11 132,- Kč.  

     Jako jedna z mála veřejných knihoven KMP stále pokračuje v sestavování výběrových 

bibliografií díla významných plzeňských spisovatelů a osobností, zpravidla u příležitosti jejich 

životního jubilea. Tyto cenné a pracné zdroje jsou k dispozici v papírové i elektronické formě, 

jsou však využívány jen literárními badateli a fajnšmekry.       
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Závěr:  

 S14: KMP má bohatý univerzální fond, s důrazem na kvalitu a pestrost titulů. 

 S15: Většina fondů KMP je přístupná ve volném výběru. 

 S16: Pracovní procesy v KMP jsou jednotně a plynule zajišťovány v souladu se zákonnými 
předpisy podle stanovených vnitřních pravidel. 

 W28: Někteří ze zaměstnanců ve službách nedokáží pružně reagovat na nenadálé situace, 
lpějí na formálním dodržování pravidel na úkor smyslu poskytované služby.  

 S17: Většina hlavních procesů je v KMP zajišťována centrálně, což umožňuje odbornou 
specializaci odpovědných pracovníků a přináší finanční úspory. 

 W29: Centrálně zajišťované procesy v hlavní budově KMP přinášejí časové ztráty pro pracovníky 
ostatních knihoven sítě. 

 S18: KMP disponuje kvalitními a důsledně budovanými regionálními databázemi. 

 S19: KMP sestavuje kvalitní výběrové bibliografie plzeňských osobností. 

 W:30 Tvorba a doplňování vlastních informačních zdrojů v KMP není výsledkem strategického 
plánování, nýbrž osobní iniciativy konkrétních pracovníků, a mnohdy zůstává ve stádiu polotovaru. 

 W31: Ze strany KMP téměř úplně chybí nabídka EIZ uživatelům.      

 

2.6.7 Plánování a řízení, organizace a firemní kultura  

 

     KMP lze označit za formální, byrokratickou organizaci s divizionální organizační strukturou. 

Její uspořádání a fungování je závazné, dané pevnými pravidly – vnějšími zákonnými 

a metodickými předpisy a interními předpisy (příkazy ředitele, směrnicemi, organizačním 

řádem aj.). V současné době se řízení KMP opírá o 13 platných příkazů ředitelky, 31 platných 

směrnic a soubor tzv. Trvalých úkolů, který zahrnuje závazné pracovní postupy v řadě oblastí. 

Každý pracovník má přesně určené místo s vymezenými kompetencemi, důsledně 

vyžadováno je odborné knihovnické vzdělání.76 Hierarchické uspořádání je čtyřstupňové 

(řadový pracovník – vedoucí úseku – náměstek – ředitel) a umožňuje případné odvolání proti 

rozhodnutí. V čele knihovny stojí ředitelka, která přímo řídí pracovnici sekretariátu, úseku PR, 

náměstka/náměstkyni pro hlavní činnost a náměstka/náměstkyni pro ostatní činnost. Centrálně 

je pokrývána oblast plánování, personalistiky, hospodaření, zásobování, nákupu knih apod. 

     KMP praktikuje demokratický způsob řízení, odborné i provozní záležitosti jsou otevřeně 

komunikovány a všichni zaměstnanci mají prostor vyjádřit své připomínky. Řada pracovníků 

však necítí potřebu se vyjadřovat, nebo se vyjadřuje formálně. Management KMP má uvnitř 

organizace při projednávání odborných otázek jen málo skutečných partnerů. Zaměstnanci 

dlouhodobě vykonávají opakované úkony a činnosti, které vyplývají z pracovních náplní, 

a není třeba je zásadně řídit. 

     V oblasti vnitřní kontroly (netýká se hospodaření) postupuje KMP dle směrnice č. 5/2004, 

tedy dle předpisu starého deset let. Kontroly knihoven jsou v kompetenci náměstkyně 

pro hlavní činnost, jejich výstupem je vyplněný protokol, který zřídka obsahuje zjištění 

k nápravě (potenciál změny v oboru je pomalý, prostory a pracovníci dlouhodobě stejní). 

Kontroly v hospodářsko-správní oblasti jsou v kompetenci náměstka pro ostatní činnost. 

Případná zjištění jsou napravována bezodkladně, mnohdy bez písemného záznamu 

(což bývá KMP vnější kontrolou někdy vytýkáno).  

                                                 
76

 Všichni knihovníci KMP jsou minimálně absolventy rekvalifikačního kurzu, většina vystudovala střední 

odbornou knihovnickou školu aj. 
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     Pracovní porady jsou svolávány pravidelně (porady vedoucích služeb 1x měsíčně, vždy 

druhou středu v měsíci, porady obsluhovaných knihoven 1-2x ročně, schůzky kulturního 

štábu cca 5x ročně) či příležitostně dle potřeby (porady managementu), zápisy z porad jsou 

strukturovány dle předem stanovené šablony, úkoly vč. termínů a odpovědnosti jsou 

formulovány průběžně v textu a zároveň znovu shrnuty v závěru. 

     Silnou stránkou KMP je možnost téměř 100% sdílení všech firemních informací 

prostřednictvím intranetu. Veškeré informace a materiály jsou volně dostupné 

z kteréhokoliv služebního počítače. Vedoucí knihoven mají povinnost být členy odborných 

elektronických konferencí, pro každou konferenci je stanoven konkrétní člověk, který 

formálně odpovídá za předávání informací ostatním v organizaci. Informací však přichází příliš 

mnoho, mnohdy se stejné informace objevují ve více zdrojích zároveň, dostávají je zbytečně 

všichni, není čas s nimi systematicky pracovat, ověřovat je a vyhodnocovat.   

Závěr:  

 S18: KMP jako typem byrokratická organizace je řízena funkčně a transparentně v souladu 
s vnějšími a vnitřními předpisy. V organizaci je pořádek a řád. 

 S19: Chod organizace je postaven na neustále opakovaných úkonech a činnostech, 
vyplývajících z pracovních náplní, které nevyžadují každodenní vedení. 

 W32: O nedostatcích zjištěných vnitřní kontrolou a jejich nápravě mnohdy chybí písemný 
záznam. 

 S20: Porady probíhají pravidelně, zápisy z interních porad a jednání mají pravidelnou 
strukturu, což umožňuje snadné zpětné dohledání konkrétních informací, rozhodnutí a řešení. 

 S21: Všichni zaměstnanci KMP bez rozdílu mají volný přístup k téměř 100 % všech firemních 
informací prostřednictvím funkčního intranetu. 

 W33: Z důvodu celkového přehlcení informacemi část zaměstnanců KMP neprojevuje aktivní 
zájem o aktuální firemní informace, nevyužívá možnosti podílet se na řešení odborných 
otázek formou připomínek. Managementu KMP tak chybí partneři k odborné diskuzi.        

 

2.6.8 Sledování výkonových ukazatelů a hodnocení odborné kvality služeb 

poskytovaných KMP občanům a návštěvníkům Plzně  

 

V otázce standardů jsou pro KMP metodicky závazné zejména dva dokumenty: 

 Standard pro dobrou knihovnu: Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení 

standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami 

zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky77. 

 Standard veřejných služeb poskytovaných Knihovnou města Plzně, p. o.78  

     Standard pro KMP byl vytvořen v součinnosti se zřizovatelem v roce 2005, jeho nastavení 

se v současnosti jeví jako překonané a vzhledem k existenci rozumného celostátního 

předpisu de facto zbytečné.  

                                                 
77

 Standard pro dobrou knihovnu: Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných 

knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi 

a kraji na území České republiky. 2. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. 11 s. ISBN 978-

80-7050-628-8. Dostupné též z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf. 
78

 Standard veřejných služeb poskytovaných Knihovnou města Plzně, p. o. Plzeň: 2005. 15 s.  

 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
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     Veřejné knihovny ČR včetně KMP se řídí Standardem pro dobrou knihovnu. Např. v roce 

2017 KMP splnila méně kvantitativních i kvalitativních ukazatelů než v roce 2016. Hlavním 

důvodem byla pravděpodobně ve více knihovnách omezená otevírací doba z různých 

objektivních důvodů (revize KF, rekonstrukce prostor). Knihovna splnila nebo překročila tyto 

ukazatele: počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel, počet návštěvníků k počtu 

obyvatel, počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu a počet studijních míst. 

Standard výrazně překračuje v počtu vzdělávacích a kulturních akcí (meziroční nárůst o 0,6 %) 

a v počtu návštěvníků těchto akcí (meziroční nárůst o 4 %). Naplněn dlouhodobě je 

i standard provozních hodin pro veřejnost. V knihovnách s celotýdenním provozem byla 

provozní doba rozšířena o 1 hodinu. Ani v tomto roce knihovna bohužel nedosáhla standardu 

v počtu knihovních jednotek na jednoho obyvatele, v počtu výpůjček na jednoho obyvatele 

či v počtu výpůjček na jednoho registrovaného uživatele (oproti předchozímu roku mírný 

číselný pokles). Příčinou propadu byla úsporná opatření – meziroční nucené snížení 

finančních prostředků na nákup knihovního fondu o více než 7 %. S tím souvisí též více než 

8% pokles finanční částky vydané na nákup knihovních jednotek na jednoho obyvatele – zde 

standard nebyl naplněn. KMP dále zaznamenala výrazný nárůst počtu zodpovězených 

dotazů celkem díky důsledné evidenci zodpovězených dotazů ve všech knihovních 

provozech. Standardu se alespoň přiblížil počet zodpovězených dotazů ve Studovně. Počet 

vypracovaných odborných rešerší se meziročně snížil o 50 %, přesto byl standard naplněn. 

Počet přístupů k internetu na 1 veřejnou stanici meziročně opět výrazně poklesl (o 16 %). 

Důvodem tohoto poklesu je postupující internetizace domácností, rozvoj a uživatelská 

dostupnost moderních informačně komunikačních technologií. Přírůstek nově vložených dat 

do informačních databází se proti roku 2016 zvýšil (o 11 %), standardu přesto nebylo 

dosaženo. Průměrná návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí zůstala na stejné úrovni 

jako v roce 2016 - KMP standardu stále nedosahuje, přestože v počtu akcí i návštěvníků akcí 

standard výrazně překračuje. Standardu pak nebylo dosaženo ani v počtu vydaných 

publikací. Výkony KMP jsou dlouhodobě srovnatelné s jinými knihovnami ČR stejné velikosti 

a zaměření a korespondují s celospolečenským vývojem v zemi.   

Závěr:  

 S22: KMP splňuje nebo překračuje stanovený standard v počtu registrovaných uživatelů 
k počtu obyvatel, v počtu návštěvníků k počtu obyvatel, v počtu veřejně přístupných stanic 
připojených k internetu, v počet studijních míst, v počtu vzdělávacích a kulturních akcí, v počtu 
návštěvníků těchto akcí, v počtu vypracovaných odborných rešerší a v počtu provozních hodin 
pro veřejnost. 

 W34: KMP nedosahuje standardu v počtu knihovních jednotek na jednoho obyvatele, v počtu 
výpůjček na jednoho obyvatele či v počtu výpůjček na jednoho registrovaného uživatele, 
ve finanční částce vydané na nákup knihovních jednotek na jednoho obyvatele, v přírůstku nově 
vložených dat do informačních databází, v průměrné návštěvnosti kulturních a vzdělávacích akcí 
a ani v počtu vydaných publikací.  
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2.7 Souhrnná analýza SWOT 

 

     Analýzami faktorů obecného okolí, oborového okolí, očekávání rozhodujících stakeholders 

a interních faktorů organizace bylo pro KMP identifikováno celkem 22 silných stránek (S), 

34 slabých stránek (W), 49 příležitostí (O) a 43 hrozeb (T). Některé z faktorů se v dílčích 

analýzách opakují, některé mají na kvalitu činnosti KMP zanedbatelný vliv. Do souhrnné SWOT 

analýzy byly z každé kategorie zařazeny ty nejdůležitější, jejich původní čísla byla zachována.       

 

Silné stránky KMP 

 S1: Vzrůstá počet výpůjček zvukových a zvukově obrazových dokumentů.         

 S2: KMP každoročně realizuje vysoký počet kvalitních kulturních akcí pro školy 

a veřejnost, jejich objem má vzrůstající trend. 

 S4: Vzrůstá celkový počet účastníků kulturních i vzdělávacích akcí.  

 S5: Vzrůstá průměrný počet návštěvníků na 1 kulturní akci.  

 S6: KMP realizuje relativně bohatou publikační činnost. 

 S7: KMP dlouhodobě zachovává sociálně únosné ceny služeb pro uživatele. 

 S9: KMP má v Plzni dominantní postavení v oblasti práce s dětským čtenářem.  

 S10: Ústřední budova KMP je umístěna na nejlepším možném místě v srdci města. 

 S11: KMP disponuje širokou a zavedenou sítí knihoven na celém území města Plzně. 

 S12: Úplné propojení knihoven KMP v síti umožňuje volný pohyb uživatelů a svobodné 

využívání služeb. 

 S13: KMP se opírá o širokou a v osobních kompetencích různorodou personální 

základnu, stabilní, kreativní, obětavou a spolehlivou. Většina zaměstnanců vnímá 

knihovnickou práci jako poslání. 

 S14: KMP má bohatý univerzální fond, s důrazem na kvalitu a pestrost titulů. 

 S15: Většina fondů KMP je přístupná ve volném výběru. 

 S16: Pracovní procesy v KMP jsou jednotně a plynule zajišťovány v souladu se 

zákonnými předpisy podle stanovených vnitřních pravidel. 

 S17: Většina hlavních procesů je v KMP zajišťována centrálně, což umožňuje 

odbornou specializaci odpovědných pracovníků a přináší finanční úspory. 

 S18: KMP disponuje kvalitními a důsledně budovanými regionálními databázemi. 

 S19: KMP sestavuje kvalitní výběrové bibliografie plzeňských osobností. 

 S21: Všichni zaměstnanci KMP bez rozdílu mají volný přístup k téměř 100 % všech 

firemních informací prostřednictvím funkčního intranetu. 

 S22: KMP splňuje nebo překračuje stanovený standard v počtu registrovaných uživatelů 

k počtu obyvatel, v počtu návštěvníků k počtu obyvatel, v počtu veřejně přístupných 

stanic připojených k internetu, v počet studijních míst, v počtu vzdělávacích a kulturních 

akcí, v počtu návštěvníků těchto akcí, v počtu vypracovaných odborných rešerší 

a v počtu provozních hodin pro veřejnost. 
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Slabé stránky 

 W4: Objem uskutečněných výpůjček v KMP rok od roku plíživě klesá. 

 W5: Průměrný roční objem výpůjček na 1 registrovaného uživatele se průběžně snižuje. 

 W8: Klesá průměrný počet účastníků 1 vzdělávací akce.  

 W9: V oblasti publikační činnosti KMP trpí nedostatkem finančních prostředků. 

 W10: Publikační činnost KMP je zcela závislá na práci dobrovolníků a konkrétních osob 

z řad zaměstnanců, kteří jsou nezastupitelní. 

 W11: Využití veřejného internetu v KMP od roku 2010 průběžně klesá, tento trend je 

jednou z příčin celkového poklesu návštěvnosti KMP. 

 W12: Hospodaření KMP je z více než 90 % závislé na příspěvku zřizovatele, míra 

soběstačnosti KMP je nízká.  

 W13: KMP je málo úspěšná v oblasti získávání dalších finančních zdrojů (grantů aj.) 

mimo oblasti státní správy a samosprávy. 

 W14: Stávající nastavení osobních ohodnocení a mimořádných odměn nemotivuje 

zaměstnance k lepším pracovním výkonům.  

 W15: Na pořízení KF může KMP z rozpočtu vyčlenit rok od roku stále méně peněz. 

 W19: Od roku 2012 celkový počet uživatelů KMP postupně klesá.  

 W20: Objekt hlavní budovy KMP nevyhovuje požadavkům na moderní knihovnu. 

 W:21 Hustá síť knihoven po celém městě zvyšuje náklady na nákup KF, rozvoz knih, 

provoz, údržbu, mzdové prostředky aj.  

 W22: Téměř ve všech knihovnách sítě má KMP nedostatečně velké a nedostatečně 

vybavené prostory pro knihy i uživatele.   

 W23: Zaměstnanci KMP jsou z 92 % ženy. 

 W24: Pracovní kolektiv KMP plíživě stárne, 53 % zaměstnanců je starších 50 let. 

 W25: Rozčlenění kolektivu do vysokého počtu knihoven sítě neumožňuje společné 

setkávání a vzdělávání všech zaměstnanců zároveň.  

 W26: Cca 10 % starších zaměstnanců vykazuje známky syndromu vyhoření.  

 W27: KMP výrazně chybí samostatný pracovník pro PR, marketing, fundraising, 

správu webu, sociálních sítí, koordinaci celoknihovních akcí apod. 

 W31: Ze strany KMP téměř úplně chybí nabídka EIZ uživatelům.      

 W34: KMP nedosahuje standardu v počtu knihovních jednotek na jednoho obyvatele, 

v počtu výpůjček na jednoho obyvatele či v počtu výpůjček na jednoho registrovaného 

uživatele, ve finanční částce vydané na nákup knihovních jednotek na jednoho 

obyvatele, v přírůstku nově vložených dat do informačních databází, v průměrné 

návštěvnosti kulturních a vzdělávacích akcí a ani v počtu vydaných publikací.  

Příležitosti 

 O3: Posilováno vnímání knihoven jako stabilního kulturního místa, oázy klidu, útočiště 

pro slušné, vzdělané i sociálně znevýhodněné lidi.   

 O4: Kniha je převážnou většinou obyvatel stále vnímána jako významná kulturní 

hodnota, vysoký podíl lidí čte. 
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 O5: Odborná veřejnost si uvědomuje význam čtení pro rozvoj osobnosti dítěte, čtení se 

postupně opět stává veřejným tématem.   

 O6: Přibývá sociálně slabých lidí, kteří veřejné služby potřebují. 

 O9: V Plzni je soustředěno 30 % všech obyvatel regionu. 

 O15: Ve vládních dokumentech stát podporu knihoven deklaruje a vyjadřuje ji např. 

dotačním programem VISK.  

 O26:  Moderní technologie lze využít k propagaci klasických služeb knihovny. 

 O27: KMP má dominantní postavení v oblasti práce s krásnou literaturou, monopolní 

postavení v oblasti práce s dětskou literaturou a dětským čtenářem.   

 O29: Knihovny v Plzni a PK si nejsou konkurenty na trhu práce. To umožňuje odbornou 

spolupráci a společné vzdělávání pracovníků.  

 O49: Dle průzkumů jsou občané Plzně s fungováním knihoven ve městě spokojeni. 

Hrozby 

 T1: Nárůst sociálně slabých, psychicky nemocných a agresivních uživatelů, zejména 

mužů, kteří přímo ohrožují personál veřejných služeb, zvyšují nároky na jeho psychickou 

i fyzickou odolnost. 

 T2: Plíživě klesá počet lidí, kteří čtou, kupují knihy a navštěvují veřejné knihovny.  

 T3: V populaci přibývá lidí, kteří nečtou často, ale jen sporadicky.   

 T4: Čtení je společností vnímáno jako aktivita pro ženy, není spojováno s mužskou rolí.  

 T8: Ve společnosti se projevuje odklon od spolkové činnosti k individualismu. 

Moderní technologie vytlačují osobní lidská setkávání. 

 T9: Přemíra vnějších podnětů vede k informační přesycenosti a nesoustředěnosti, 

k druhotné neschopnosti číst delší texty a knihy. 

 T15: V posledních letech roste průměrná cena knihy, za stejný objem finančních 

prostředků lze do fondu knihovny pořídit méně fyzických dokumentů.  

 T18: Moderní mobilní technologie umožňují lidem snadný přístup k textům a informacím 

bez nutnosti návštěvy knihoven.   

 T23: Hrozba šíření e-knih a EIZ je velmi vysoká a bude stoupat. Z knihoven se 

v budoucnu mohou stát zbytečné mezičlánky s mrtvým fondem tištěných knih.  

 T25: Kulturní trh v Plzni je akcemi přetížený, počet zájemců limitovaný, nabídka 

přesahuje poptávku.  

 T26: Na trhu zboží a služeb je pro KMP v centru města významným konkurentem SVK, 

která nabízí bohatší fond odborné literatury vč. zahraničních titulů, přístup k EIZ a širší 

provozní dobu, využívá předností názvu a budovy, cílí na zákazníky, kteří číst kvůli 

studiu a práci „musí“. 

 T33: Ač byla v posledních letech provozní doba KMP rozšířena, uživatelé jsou s ní méně 

spokojeni.  

 T42: Poptávka po informacích prostřednictvím knihovníka se dlouhodobě snižuje.  

 T43: Poptávka po rešerších a informacích v rámci služby Ptejte se knihovny se od roku 

2011 snižuje.  
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

Formulace střednědobé strategie KMP pro léta 2019-2023 

 

3.1 Odvození strategických cílů KMP ze závěrů souhrnné SWOT analýzy 

                       Tabulka 22 

Slabé stránky  Jak je lze v návrhu strategie eliminovat  

W4: Objem uskutečněných výpůjček v KMP rok 
od roku plíživě klesá. 

Celosvětový trend, eliminace obtížná. Zlepšit 
propagaci, rozšířit marketingové aktivity. 
Nakupovat atraktivní tituly. 

W5: Průměrný roční objem výpůjček 
na 1 registrovaného uživatele se průběžně snižuje.  

Celosvětový trend, eliminace obtížná. Zlepšit 
propagaci, rozšířit marketingové aktivity. 
Nakupovat atraktivní tituly. Prohloubit individuální 
práci se čtenářem. 

W8: Klesá průměrný počet účastníků 
1 vzdělávací akce.  

V nabídce vzdělávacích akcí dbát na kvalitní 
a přitažlivý obsah, optimální frekvenci. Zlepšit 
propagaci, rozšířit marketingové aktivity směrem 
k jednotlivým cílovým skupinám.  

W9: V oblasti publikační činnosti KMP 
trpí nedostatkem finančních prostředků. 

Využívat vícezdrojové financování - dotační 
programy, sponzory. Zpracovat strategii získávání 
finančních prostředků. Vyškolit zaměstnance 
v oblasti fundraisingu.   

W10: Publikační činnost KMP je zcela závislá 
na práci dobrovolníků a konkrétních osob z řad 
zaměstnanců, kteří jsou nezastupitelní. 

Usilovat o rozšíření úseku PR o 1 úvazek. 
Pracovat s dobrovolníky. Připravit vnitřní kádrové 
rezervy.  

W11: Využití veřejného internetu v KMP od roku 
2010 průběžně klesá, tento trend je jednou z příčin 
celkového poklesu návštěvnosti KMP. 

S rozvojem mobilních technologií eliminace 
obtížná. Zaměřit marketingové aktivity na cílovou 
skupinu sociálně slabých lidí, pracujících cizinců 
ve městě apod. 

W12: Hospodaření KMP je z více než 90 % závislé 
na příspěvku zřizovatele, míra soběstačnosti KMP 
je nízká.  

Zpracovat strategii získávání finančních 
prostředků. Vícezdrojové financování. Využít 
dotační programy, sponzory. 

W13: KMP je málo úspěšná v oblasti získávání 
dalších finančních zdrojů (grantů aj.) mimo oblasti 
státní správy a samosprávy. 

V souvislosti s rozšířením úseku PR vyčlenit 0,5 
úvazku pro pracovníka oblasti fundraisingu.  

W14: Stávající nastavení osobních ohodnocení 
a mimořádných odměn nemotivuje zaměstnance 
k lepším pracovním výkonům.  

Přehodnotit osobní příplatky, přeformulovat 
kritéria pro mimořádné odměny. Rozvíjet jiné 
způsoby motivace. 

W15: Na pořízení KF může KMP z rozpočtu 
vyčlenit rok od roku stále méně peněz. 

Udržet dosavadní vyjednané rabaty ve stávající 
výši, usilovat o zvyšování rabatů, případně změnit 
dodavatele.  

W19: Od roku 2012 celkový počet uživatelů KMP 
postupně klesá.  

Celosvětový trend, eliminace obtížná. Zlepšit 
propagaci, rozšířit marketingové aktivity, nově 
oslovit firmy, organizace. Vytvořit důvod 
k pravidelné návštěvě knihovny. Zaměřit aktivity 
na volný čas, kreativitu, nabídnout uživatelům 
prostor k prezentaci svých koníčků, uměleckých aj. 
dovedností. Prostor pro dobrovolníky. 

W20: Objekt hlavní budovy KMP nevyhovuje 
požadavkům na moderní knihovnu. 

Usilovat o výstavbu nové ústřední budovy KMP 
v centru města. Zpracovat podklady pro politická 
jednání.  

W:21 Hustá síť knihoven po celém městě zvyšuje 
náklady na nákup KF, rozvoz knih, provoz, údržbu, 
mzdové prostředky aj.  

V současné době nelze eliminovat. 

W22: Téměř ve všech knihovnách sítě má KMP 
nedostatečně velké a nedostatečně vybavené 
prostory pro knihy i uživatele.   

Postupně rekonstruovat interiéry knihoven dle 
předem stanoveného plánu. Strategie: méně 
regálů s knihami, více prostoru pro čtenáře. 
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W23: Zaměstnanci KMP jsou z 92 % ženy. Zohlednit při výběru nových zaměstnanců. 
Preferovat schopné vzdělané muže-knihovníky. 

W24: Pracovní kolektiv KMP plíživě stárne, 53 % 
zaměstnanců je starších 50 let. 

Program péče o zaměstnance. Cílená příprava 
kádrových rezerv. 

W25: Rozčlenění kolektivu do vysokého počtu 
knihoven sítě neumožňuje společné setkávání 
a vzdělávání všech zaměstnanců zároveň.  

V současné době nelze eliminovat.  

W26: Cca 10 % starších zaměstnanců vykazuje 
známky syndromu vyhoření.  

Program péče o zaměstnance ve spolupráci 
s psychologem. Práce s energií. 

W27: KMP výrazně chybí samostatný pracovník pro 
PR, marketing, fundraising, správu webu, sociálních 
sítí, koordinaci celoknihovních akcí apod. 

Usilovat o rozšíření počtu pracovníků KMP 
o 1 úvazek. Formulovat v pracovních náplních. 
Stanovit priority. 

W31: Ze strany KMP téměř úplně chybí nabídka 
EIZ uživatelům.      

Rozšiřovat nabídku EIZ uživatelům. 

W34: KMP nedosahuje standardu v počtu 
knihovních jednotek na 1 obyvatele, v počtu 
výpůjček na 1 obyvatele či v počtu výpůjček 
na 1 registrovaného uživatele, ve finanční částce 
vydané na nákup KJ na 1 obyvatele, v přírůstku 
nově vložených dat do informačních databází, 
v průměrné návštěvnosti kulturních a vzdělávacích 
akcí a ani v počtu vydaných publikací.  

Usilovat o naplnění, případně překročení všech 
standardů. 

Hrozby Jak je lze v návrhu strategie eliminovat 

T1: Nárůst sociálně slabých, psychicky nemocných 
a agresivních uživatelů, zejména mužů, kteří přímo 
ohrožují personál veřejných služeb, zvyšují nároky 
na jeho psychickou i fyzickou odolnost. 

Zpracovat analýzu hrozeb, zpracovat plán 
preventivních opatření vč. možností technického 
zabezpečení. Kurz verbální a fyzické obrany pro 
zaměstnance.  

T2: Plíživě klesá počet lidí, kteří čtou, kupují knihy 
a navštěvují veřejné knihovny.  

Celosvětový trend, eliminace obtížná. Reagovat 
na skutečné potřeby uživatelů. Zlepšit nabídku 
služeb, propagaci, rozšířit marketingové aktivity. 
Individuální práce se čtenářem od narození. 

T3: V populaci přibývá lidí, kteří nečtou často, 
ale jen sporadicky.   

Reagovat na skutečné potřeby uživatelů. Zlepšit 
nabídku služeb.  

T4: Čtení je společností vnímáno jako aktivita 
pro ženy, není spojováno s mužskou rolí.  

Rozšířit marketingové aktivity směrem k mužům. 
Propagovat čtenářství ve spolupráci s osobnostmi-
muži. Rozšířit nabídku dokumentů a programů pro 
muže. Na muže přes ženy a přes rodinu. 

T8: Ve společnosti se projevuje odklon 
od spolkové činnosti k individualismu. Moderní 
technologie vytlačují osobní lidská setkávání. 

Nabídka společných akcí s přidanou hodnotou 
v knihovnách, v Polanově síni, M-klubu, L-klubu 
(besedy, výlety). 

T9: Přemíra vnějších podnětů vede k informační 
přesycenosti a nesoustředěnosti, k druhotné 
neschopnosti číst delší texty a knihy. 

Na problém upozorňovat ve veřejné diskusi. 
Do nabídky programů zařadit odborné přednášky 
s argumenty.   

T15: V posledních letech roste průměrná cena 
knihy, za stejný objem finančních prostředků lze do 
fondu knihovny pořídit méně fyzických dokumentů.  

Nakupovat méně multiplikátů, případně vytvořit 
interní výměnný fond. Využívat MVS. 

T18: Moderní mobilní technologie umožňují lidem 
snadný přístup k textům a informacím bez nutnosti 
návštěvy knihoven.   

Rozšiřovat nabídku služeb on-line.   

T23: Hrozba šíření e-knih a EIZ je velmi vysoká 
a bude stoupat. Z knihoven se v budoucnu 
mohou stát zbytečné mezičlánky s mrtvým 
fondem tištěných knih.  

Eliminovat nabídkou jiných lepších e-produktů 
a služeb, nebo nabídkou e-produktů za lepších 
podmínek než jiní (e-knihy pro registrované 
uživatele bezplatně). Dát uživatelům to, co chtějí. 

T25: Kulturní trh v Plzni je akcemi přetížený, počet 
zájemců limitovaný, nabídka přesahuje poptávku.  

Cíleně redukovat počet akcí pořádaných KMP, 
klást důraz na jejich kvalitu. Zlepšit propagaci. 

T26: Na trhu zboží a služeb je pro KMP v centru 
města významným konkurentem SVK, která nabízí 
bohatší fond odborné literatury vč. zahraničních 
titulů, přístup k EIZ a širší provozní dobu, cílí 
na zákazníky, kteří číst kvůli studiu a práci „musí“. 

Zlepšit PR, rozšířit marketingové aktivity, 
nabídnout přidanou hodnotu, osobní přístup. Plán 
komunikace. Nabídka vzdělávacích a kulturních 
programů do škol.  
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T33: Ač byla v posledních letech provozní doba KMP 
rozšířena, uživatelé jsou s ní méně spokojeni.  

Eliminace obtížná, k dalšímu rozšíření nemá KMP 
již personální rezervy. Upravit provozní dobu dle 
potřeb uživatelů při zachování stávajícího počtu 
otvíracích hodin. 

T42: Poptávka po informacích prostřednictvím 
knihovníka se dlouhodobě snižuje.  

Orientace KMP na služby on-line. Kvalifikovaní 
zaměstnanci jako odborní průvodci 
a zprostředkovatelé spolehlivých informací.  

T43: Poptávka po rešerších a informacích v rámci 
služby Ptejte se knihovny se od roku 2011 snižuje.  

Rozšířit marketingové aktivity směrem k novým 
cílovým skupinám. 

Příležitosti Jak je lze v návrhu strategie využít 

O3: Posilováno vnímání knihoven jako stabilního 
kulturního místa, oázy klidu, útočiště pro slušné, 
vzdělané i sociálně znevýhodněné lidi.   

Pokračovat v nastaveném trendu. Posilování 
značky. Plán komunikace. Zlepšování prostor 
a vybavení. Příjemný kvalifikovaný personál. 

O4: Kniha je převážnou většinou obyvatel stále 
vnímána jako významná kulturní hodnota, vysoký 
podíl lidí čte. 

Individuální práce se čtenářem od narození. 
Kvalitní nabídka dokumentů a služeb. Akce 
na podporu čtenářské gramotnosti.  

O5: Odborná veřejnost si uvědomuje význam čtení 
pro rozvoj osobnosti dítěte, čtení se postupně opět 
stává veřejným tématem.   

Zapojit KMP do celostátního projektu S knížkou 
do života (Bookstart). Pokračovat v projektu 
Knížka pro prvňáčka. Podchytit max. počet 
dětských čtenářů. Marketingové aktivity zaměřit 
na cílovou skupinu rodičů a pedagogů. Plán 
komunikace s veřejností ve spolupráci s experty 
na danou problematiku. 

O6: Přibývá sociálně slabých lidí, kteří veřejné 
služby potřebují. 

Uchovat sociálně dostupné ceny služeb a pořadů.   

O9: V Plzni je soustředěno 30 % všech obyvatel 
regionu. 

Zlepšit propagaci, rozšířit marketingové aktivity, 
oslovit cílové skupiny. Zvýšit % registrovaných 
čtenářů z počtu obyvatel Plzně. 

O15: Ve vládních dokumentech stát podporu 
knihoven deklaruje a vyjadřuje ji např. dotačním 
programem VISK.  

Každoročně využívat dotační programy VISK 
k získání dalších prostředků na činnost KMP. 

O26:  Moderní technologie lze využít k propagaci 
klasických služeb knihovny. 

Plán komunikace s cílovými skupinami (oslovit 
e-mailem, SMS, FB aj.). Rozšířit propagaci KMP 
na sociálních sítích. Pořídit velkoplošné 
obrazovky s nabídkou programů a služeb 
na budovy svěřené KMP do správy.  

O27: KMP má dominantní postavení v oblasti práce 
s krásnou literaturou, monopolní postavení v oblasti 
práce s dětskou literaturou a dětským čtenářem.   

Program literárních besed, autorských čtení, 
systematické marketingové aktivity. 

O29: Knihovny v Plzni a PK si nejsou konkurenty 
na trhu práce. To umožňuje odbornou spolupráci 
a společné vzdělávání pracovníků.  

Odborně spolupracovat. Využívat nabídky 
vzdělávacích programů ze strany SVK. Společná 
řešení odborných problémů praxe, výměna 
zkušeností, konzultace. Realizace společných 
akcí, přátelské rozdělení trhu (domluva 
o termínech pořadů aj.). Společné aktivity 
pracovníků – členů SKIP s výměnou zkušeností, 
s finanční úsporou. 

O49: Dle průzkumů jsou občané Plzně 
s fungováním knihoven ve městě spokojeni. 

Pokračovat v nastavených trendech. Udržet 
nejméně standard. Posilovat značku. 

Silné stránky Jak je lze v návrhu strategie využít 

S1: Vzrůstá počet výpůjček zvukových a zvukově 
obrazových dokumentů.         

Rozšiřovat nabídku zvukových a zvukově 
obrazových dokumentů, dbát na kvalitu obsahu.   

S2: KMP každoročně realizuje vysoký počet 
kvalitních kulturních akcí pro školy a veřejnost, 
jejich objem má vzrůstající trend. 

Využívat kvalitní kulturní akce k udržení 
registrovaných čtenářů a k podchycení nových.   

S4: Vzrůstá celkový počet účastníků kulturních 
i vzdělávacích akcí.  

Motivovat účastníky akcí ke čtení a registraci 
do knihovny. Využít spokojené návštěvníky 
k propagaci KMP („tichá pošta“). 

S5: Vzrůstá průměrný počet návštěvníků 
na 1 kulturní akci.  
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S6: KMP realizuje relativně bohatou publikační 
činnost. 

Užší spolupráce se Střediskem západočeských 
spisovatelů. 

S7: KMP dlouhodobě zachovává sociálně únosné 
ceny služeb pro uživatele. 

Pokračovat v nastaveném trendu.  

S9: KMP má v Plzni dominantní postavení 
v oblasti práce s dětským čtenářem.  

Příprava budoucích dospělých čtenářů s orientací 
na KMP. 

S10: Ústřední budova KMP je umístěna 
na nejlepším možném místě v srdci města. 

Využít při propagaci KMP.  

S11: KMP disponuje širokou a zavedenou sítí 
knihoven na celém území města Plzně. 

Heslo: „Jsme tam, kde žijete.“ 

S12: Úplné propojení knihoven KMP v síti 
umožňuje volný pohyb uživatelů a svobodné 
využívání služeb. 

Nabídnout službu vracení půjčených knih 
do kterékoli knihovny sítě. 

S13: KMP se opírá o širokou a v osobních 
kompetencích různorodou personální základnu, 
stabilní, kreativní, obětavou a spolehlivou. Většina 
zaměstnanců vnímá knihovnickou práci jako 
poslání. 

Využít osobních zájmů a dovedností pracovníků 
pro potřeby KMP, zároveň jim tím dát prostor 
k seberealizaci a sebeprezentaci. 

S14: KMP má bohatý univerzální fond, s důrazem 
na kvalitu a pestrost titulů. 

Postupovat nadále dle Plánu doplňování KF. 
Zapojovat čtenáře do výběru knih.  

S15: Většina fondů KMP je přístupná ve volném 
výběru. 

Pokračovat v nastaveném trendu. 

S16: Pracovní procesy v KMP jsou jednotně 
a plynule zajišťovány v souladu se zákonnými 
předpisy podle stanovených vnitřních pravidel. 

Pokračovat v nastavených procesech.  

S17: Většina hlavních procesů je v KMP 
zajišťována centrálně, což umožňuje odbornou 
specializaci odpovědných pracovníků a přináší 
finanční úspory. 

Pokračovat v nastavených procesech. Díky 
specializaci řady pracovníků KMP jako celek 
může pokrýt více oblastí specifických služeb. 

S18: KMP disponuje kvalitními a důsledně 
budovanými regionálními databázemi. 

Pokračovat v nastaveném trendu. Využít při 
prezentaci KMP. 

S19: KMP sestavuje kvalitní výběrové bibliografie 
plzeňských osobností. 

Pokračovat v nastaveném trendu. Využít při 
odborné prezentaci KMP. 

S21: Všichni zaměstnanci KMP bez rozdílu mají 
volný přístup k téměř 100 % všech firemních 
informací prostřednictvím funkčního intranetu. 

Zapojovat zaměstnance do řešení odborných 
problémů KMP. Společné sdílení, posilování 
firemní kultury. 

S22: KMP splňuje nebo překračuje stanovený 
standard v počtu registrovaných uživatelů k počtu 
obyvatel, v počtu návštěvníků k počtu obyvatel, 
v počtu veřejně přístupných stanic připojených 
k internetu, v počet studijních míst, v počtu 
vzdělávacích a kulturních akcí, v počtu návštěvníků 
těchto akcí, v počtu vypracovaných odborných 
rešerší a v počtu provozních hodin pro veřejnost. 

Pokračovat v nastaveném trendu. Udržet, 
případně překročit dané standardy. 
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3.2 Strategické cíle KMP  

 

Vize 

    Cílová vize KMP jako veřejné služby je plně v souladu s vizí českých i světových knihoven, 

s vizí kulturního města Plzně. 

 

     Z provedených analýz vyplynulo, že v blízké budoucnosti by měla KMP věnovat zvýšenou 

pozornost oblastem: 

 Péče o uživatele (čtenáře, návštěvníky) 

 Akvizice KF (kvalita a objem přírůstků KJ) 

 Péče o zaměstnance 

 Marketing služeb 

 Propagace a podpora čtenářství jako takového 

 Usilování o výstavbu nové ústřední budovy KMP v centru města 

 

     Knihovna bude nadále naplňovat a rozvíjet své současné role: 

 KMP je nástrojem prosazování principu rovného přístupu k informacím a informačním 

technologiím, sdílení informací a znalostí.  

 KMP je komunitním centrem, místem setkávání, propojování lidí, potlačování sociálního 

vyloučení. 

 KMP je nástrojem a místem celoživotního vzdělávání.  

 KMP je kulturním centrem. 

 KMP je poskytovatelkou tištěných dokumentů.  

 KMP je poskytovatelkou specifických dokumentů.    

 KMP je poskytovatelkou a zprostředkovatelkou spolehlivých informací (relevantních 

a bibliograficky správných), je koordinátorkou znalostí.  

 KMP je ochránkyní kulturního dědictví. 

 KMP je nositelkou tradic.  

 KMP je obývacím pokojem města, místem relaxace, inteligentní zábavy a trávení 

volného času. 

 KMP je pracovnou města. 

 KMP je inspirací, podporovatelkou kreativity a místem seberealizace.   

 

Strategie 

     KMP jako instituce s kontinuální činností bude dále pokračovat v nastavených procesech 

a aktivitách. Aktivním přístupem všech pracovníků se bude snažit rozsah a kvalitu svých 

služeb stále zvyšovat. S ohledem na současné (a dlouhodobě de facto neměnné) finanční, 

prostorové a personální podmínky je v nadcházejícím období pro KMP reálná pouze 

strategie stability, trpělivá cesta k vyšší kvalitě prostřednictvím postupných drobných kroků.  
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3.2.1 Strategické cíle pro oblast: Služby a produkty knihovny  

 

Vize:  

     KMP svými službami a produkty zcela uspokojuje potřeby a přání všech svých uživatelů 

a návštěvníků. Služby a produkty KMP jsou pro všechny dle jejich volby (fyzicky, on-line) 

a bez dlouhého čekání kdykoliv snadno dostupné.   

     KMP kvalitně naplňuje svou roli kulturní a vzdělávací instituce. Jednotliví uživatelé, školy 

všech stupňů, organizace a subjekty vnímají KMP a její lidi v kulturně vzdělávací oblasti jako 

kvalifikované partnery. Knihovníci, kteří akce realizují, jsou sami vzdělaní, mají dobré 

organizační schopnosti a lektorské dovednosti. KMP ročně uskutečňuje optimální počet akcí 

s optimální návštěvností – uspokojuje vnější poptávku a knihovníci zároveň mají čas dobře 

se na každou akci připravit vč. předchozí propagace, následné prezentace a zhodnocení. 

Konkrétní nabídka akcí KMP vhodně reaguje na potřeby a zájmy uživatelů (účastníků), 

na rámcové školní vzdělávací programy, aktuální společenská témata a trendy. Nabídka 

lekcí informační výchovy a literárních pořadů pro školy je promyšlená a systematická. 

 

Strategie:  

     KMP nadále poskytuje, rozvíjí a stále zlepšuje nastavené služby. KMP postupně 

odstraňuje bariéry přístupu, rozvíjí elektronické služby. Podporuje a propaguje regionální 

literaturu, připomíná významné světové, české a plzeňské osobnosti a (nejen) kulturní výročí.  

V oblasti kulturních a vzdělávacích služeb se zaměřuje v první řadě na rozvoj čtenářské 

a informační gramotnosti od narození. 

 

Služby a produkty KMP: 

     Dle Knihovního zákona a v souladu se zřizovací listinou KMP nadále poskytuje povinně: 

 Výpůjční služby (zpřístupňování knihovních fondů prezenčně, absenčně, on-line) 

 Meziknihovní služby (MVS) 

 Informační služby (poskytování a zpřístupňování informací, služba Ptejte se knihovny, 

informační servis, rešerše aj.)  

 Knihovní fondy krásné, naučné, regionální aj. literatury 

A dále tzv. nepovinně: 

 Kulturní služby (kulturní akce) 

 Vzdělávací služby (vzdělávací akce, lekce informační výchovy, exkurze aj.) 

 Akce a kampaně na podporu čtenářství  

 Reprografické služby (tisk, kopírování, skenování) 
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 Služby knihovnám (odborné knihovnické a metodické služby v oblasti práce 

s dětským čtenářem, regionální funkce pro vybrané knihovny Plzeňského kraje) 

 Publikační činnost (vydávání bibliografií, publikací, literárního měsíčníku PLŽ aj.) 

 Přístup k veřejnému internetu vč. možnosti Wi-Fi připojení 

 

Střednědobé cíle: 

 

Výpůjční služby: 

 Pokračovat v nabídce kvalitních knižních titulů a knižních novinek v optimálním počtu 

titulů, multiplikátů a rychlosti zpracování. (W34) 

 Pokračovat v nabídce půjčování e-knih od společnosti eReading.cz prostřednictvím 

on-line katalogu Tritius (pro registrované uživatele KMP zdarma ke stažení on-line). 

(W34) 

 Postupně rozšiřovat nabídku půjčování stolních deskových her pro děti i dospělé 

ve všech knihovnách KMP s celotýdenním provozem (prezenčně, absenčně). (W34) 

 Pro větší komfort návštěvníků knihovny pokračovat v nabídce půjčování pomůcek 

(dioptrické brýle na čtení, tašky na knihy a deštníky lidem, kteří si je do knihovny vzít 

zapomněli). 

 Ve spolupráci s Hudební knihovnou rozšířit nabídku vybraných filmů na DVD do všech 

knihoven s celotýdenním provozem. (S1, W34) 

 Rozšířit nabídku tzv. Lekotéky (půjčování souboru didaktických a kompenzačních 

pomůcek a hraček pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami k podpoře 

zrakového, prostorového a hmatového vnímání, rozlišování barev, tvarů, rozvíjení 

grafomotoriky a řečových dovedností) do OK Bory, OK Skvrňany, ÚKDM. (W34) 

 Pokračovat v bezplatné donáškové službě seniorům a imobilním občanům, kteří nemají 

nikoho blízkého (manželku/manžela, děti, vnuky), kdo by jim knihy mohl půjčit a přinést. 

Služba je nabízena a poskytována individuálně, domovům seniorů na základě ústní 

rámcové domluvy s personálem, cca 1x za měsíc, nebo dle dohody.  (W34) 

 Usilovat o bezbariérový přístup ve všech ohledech, usilovat o získání značky Handicap 

Friendly.  

 Rozšířit využití QR kódů do všech knihoven KMP s celotýdenním provozem (odkaz 

na alternativu e-knihy ke stažení zdarma přímo ve volném výběru). (W34) 

 Udržet roční počet výpůjček nad hranicí 1 000 000 KJ. (W4, W5, W34) 

 Udržet služby pojízdné knihovny – Bibliobusu. (W34) 

 Upravit podobu on-line katalogu Tritius pro veřejnost tak, aby byl více uživatelsky 

vstřícný, vyhovující (2019).  
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Informační služby: 

 Pokračovat v tvorbě výběrových bibliografií se zaměřením na osobnosti a události 

regionu (Studovna): 

 Zpracovat výběrovou personální bibliografii k 100. výročí narození cestovatele 

Miroslava Zikmunda (2019) 

 Zpracovat bibliografii článků z dobového tisku k 30. výročí Sametové revoluce 

v Plzni (2019) apod. (S19, W6, T42, T43) 

 Doplnit a vydat aktualizovanou bibliografii Adolf Loos a Plzeň (2020) 

 Zpracovat výběrovou personální bibliografii k 100. výročí narození básníka 

Miroslava Holuba (2023) 

 

Kulturní služby: 

 Pokračovat v pořádání velkého výměnného knižního bazaru Čtenáři čtenářům 

v OK Skvrňany (každoročně po celý měsíc říjen). 

 Pokračovat v práci se začínajícími spisovateli, podporovat literární talenty, metodicky 

napomáhat jejich tvůrčímu i lidskému růstu, poskytovat jim informace z oblasti literatury 

a příbuzných oborů, zprostředkovávat kontakty, pomáhat při vyhledávání prvních 

publikačních možností (uskupení Ason-klub, literární klub mladých a nezavedených 

autorů západních Čech).  

 Rozšířit služby ÚKDM o tzv. „Básničkovou poradnu“ (v době přípravy dětí a studentů 

na recitační soutěže odborná pomoc s výběrem textů a s přednesem). 

 Rozšířit služby ÚKDM, obvodních knihoven a Knihovny Bolevec o nabídku celodenního 

programu v knihovně pro letní dětské příměstské tábory v Plzni.  

 Zpracovat nabídku (tipy) celodenního kulturního programu vč. návštěvy knihovny pro 

mimoplzeňské školy (školní výlety). (S2, S4, S5) 

 Pokračovat v provozování miniknihovniček/knihobudek v Plzni, pravidelně je 

doplňovat o nevyužité knižní dary, vyřazené a odepsané knihy z fondu KMP – 

občanům k dispozici zdarma k vypůjčení či odnesení domů. Umístění knihobudek: 

 Doubravka - Nemocnice u Sv. Jiří - poličky v jednotlivých čekárnách 

 Hradiště – Plovárna 

 Bazén Lochotín - foyer bazénu 

 Slovany - Bazén - Plavecký areál města Plzně - u bufetu 

 Zastávka Plzeň - police před čekárnou 

 Zoo Plzeň - spodní terasa Severského srubu a dětské hřiště u Amfiteátru 

 Černice – Rodinné centrum Na Schodech  
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 Pořádat akce a kampaně na podporu čtenářství, zapojovat se do celostátních akcí 

knihoven: 

 Dětský knihomol (anketa o nejlepší knihu pro děti předchozího roku) 

 Březen – měsíc čtenářů 

 Týden čtení aneb Čtení sluší každému 

 Týden čtení dětem (Celé Česko čte dětem)  

 Čtenář roku 

 Kde končí svět  

 S knížkou do života (Bookstart)  

 Noc s Andersenem  

 Noc literatury (květen) 

 Týden knihoven (říjen) 

 Dny poezie (listopad) 

 Den pro dětskou knihu  

 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

 Lovci perel  

 Škola naruby 

 Cesty za knihou – čtenářské pasy 

 Pokračovat v pořádání akce Plzeňský knižní trh / Festival regionálních nakladatelů 

 Pokračovat v pořádání akcí ve spolupráci s jinými organizacemi v Plzni: 

 Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO Plzeň – soutěž pro děti 

ve čtení knih o zvířatech a přírodě (o volné vstupenky do ZOO). 

 Ve spolupráci s jinými organizacemi se zapojovat do celostátních či coloměstských 

festivalů:  

 Festival Jeden svět (ve spolupráci se společností Člověk v tísni, o.p.s., KMP 

jako místo promítání filmů, březen) 

 Plzeňský literární festival (ve spolupráci se Střediskem západočeských 

spisovatelů, KMP jako pořadatel vybraných akcí, listopad) 

 Svět knihy Plzeň (ve spolupráci se společností Svět knihy, s.r.o., září) 

 Víkend otevřených ateliérů (ve spolupráci se společností Grafia, s.r.o., Plzeň, 

KMP jako jedno z návštěvních míst, září)   

 

Vzdělávací služby:  

 Pokračovat v „Projektu informační výchovy ve spolupráci knihovny a školy“ (ucelený 

cyklus lekcí pro všechny ročníky ZŠ, který doplňuje rámcové vzdělávací programy školy, 

cílem je orientace v knihovně obecně, osvojení si práce s knihou a dalšími informačními 
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zdroji, přehled o knihovnictví a informační společnosti v dějinných souvislostech 

a přehled knižní produkce přiměřené věku) -  OK Doubravka ve spolupráci s 14. ZŠ 

v Plzni.  

 Pokračovat ve vzdělávacím projektu Senioři píší Wikipedii (ve spolupráci se SITMP 

a Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z. s.; KMP poskytuje lektora, 

jelikož nemá vlastní počítačovou učebnu, kurzy probíhají v prostorách TOTEMu, 

Kaznějovská 51). (W34) 

 Zformulovat strategii vzdělávacích a kulturních služeb KMP. Zkvalitnit nabídku 

informačního vzdělávání pro všechny stupně škol. Zpracovat koncepci lekcí informační 

výchovy pro 1. a 2. stupeň ZŠ v návaznosti na informační vzdělávání školních 

vzdělávacích programů (cíleně koncipovaný vzdělávací cyklus). (S3, W8, W34) 

 

Služby knihovnám: 

 Pokračovat v zajišťování tzv. regionálních funkcí pro vybrané malé knihovny okresu 

Plzeň-město. 

 Realizovat jeden z příštích ročníků celostátní soutěžní přehlídky nejlepších 

knihovnických pořadů a besed pro děti OKNA (O KNihovnických Aktivitách) v prostorách 

Knihovny města Plzně - M-klubu. (2020, nebo 2021) 

 Prohloubit metodické služby knihovnám v oblasti práce s dětským čtenářem. Zlepšit 

činnost Klubu dětských knihoven Plzeňska (zvýšit frekvenci setkávání na min. 3x ročně). 

 Mimoplzeňským knihovnám poskytovat k volnému využití elektronickou cestou 

materiály a podklady ke kulturně výchovné práci s dětmi, vytvořené na půdě KMP. 

 

Publikační činnost: 

 V optimálním rozsahu udržet publikační činnost KMP i po avizovaném ukončení činnosti 

spolku Pro libris, z. s., který KMP před lety zažila a dosud mu poskytuje zázemí. 

 Pokračovat ve vydávání literárního měsíčníku PLŽ (Plzeňský literární život). (S6, W9, 

W10, W34) 

 Pokračovat ve vydávání edice Ulita k podpoře děl nekomerční regionální literatury 

z oblasti odborné tvorby i beletrie, která přes svou uměleckou respektive odbornou 

kvalitu nemají naději na vydání v běžných edičních podmínkách – bibliofilské výtisky, 

neprodejné publikace s velmi nízkým nákladem, sborníky apod. (S6, W9, W10, W34) 

 Pokračovat ve vydávání dalších příležitostných publikací mimo edici. (S6, W9, W10, 

W34) 
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Služby jiným organizacím města: 

 Pokračovat v dobré spolupráci s organizacemi a institucemi města Plzně formou 

přímých služeb i formou společně pořádaných akcí: 

 Kulturní informační servis 

 Rešerše 

 Vzájemná propagace služeb, kulturních a vzdělávacích akcí (tištěné materiály 

na nástěnkách a k rozdávání, sdílení na FB aj.) 

 Pronájem prostor k nekomerčním účelům 

 Programy pro školy 

 

Dlouhodobé cíle: 

 Nabídnout uživatelům možnost vrácení půjčených dokumentů v kterékoliv (jiné) 

knihovně sítě KMP. 

 Vedle donáškové služby nabídnout seniorům a imobilním občanům pravidelnou 

rozvážkovou službu knihovních dokumentů (po vzoru Městské knihovny Ostrov). 

 Rozšířit otevírací dobu v Ústřední knihovně pro dospělé, v Ústřední knihovně pro děti 

a mládež a ve Studovně (z nynější Po-Pá 9:00-18:00, So 9:00-12:00 na Po-Pá 8:00-19:00, 

So 8:00-13:00 hodin). 
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3.2.2 Strategické cíle pro oblast: Hospodaření knihovny  

 

Strategie:  

     KMP efektivně hospodaří se svěřenými veřejnými prostředky a dosahuje kladného 

hospodářského výsledku. Zaměstnanci KMP pečlivě dodržují nastavená pravidla a úsporná 

opatření. Knihovna v souladu se zákonnými předpisy zachovává sociálně dostupné poplatky 

za služby a vstupné pro školy a veřejnost. 

     KMP usiluje o vícezdrojové financování, o získání sponzorských darů, využívá dotačních 

programů Ministerstva kultury ČR (VISK, K21), Plzeňského kraje, ÚMO aj. 

 

Střednědobé cíle: 

 V rámci finančních podmínek průběžně investovat do modernizace prostředí všech 

knihoven sítě KMP, cyklicky vybavení knihoven obnovovat. 

 Realizovat opravu fasády na budově OK Lochotín po odstranění silných vibrací 

od zařízení Plzeňské teplárenské, a. s. (6-8/2019).  

 Vybavit OK Doubravka tzv. mobilní klimatizací (2019).  

 Rekonstruovat nynější sklad knihovního fondu v 1. patře, připojit ho k dětskému 

oddělení ÚKDM a přeměnit v „Barevnou čítárnu“ – vzdělávací a relaxační zónu s místy 

na sezení vč. sedacích vaků, s nabídkou časopisů, komiksů, speciálních edic, filmů 

na DVD, velkých encyklopedií apod. k prezenčnímu půjčování. (2019) 

 Rekonstruovat podlahu ve vstupní hale ústřední budovy KMP - 3. patro. (2019) 

 Rekonstruovat interiér Ústřední knihovny pro dospělé v přízemí ve spolupráci 

s architektem, harmonizovat prostor v jeden estetický celek – zarovnat podlahy, 

sjednotit podlahové krytiny, odstranit nevzhledné dřevěné obložení, upravit vstup 

do knihovny pro snazší přístup občanů z ulice (z vnitřní strany, bez narušení památkové 

ochrany), rozšířit a zvukově odstínit prostor čítárny, kde přibývá veřejných čtení.  

 Pokračovat v  restaurování čelních oken hlavní budovy, realizovat renovaci oken 

zadního traktu. 

 Rekonstruovat a rozšířit sociální zařízení pro veřejnost v 1. patře hlavní budovy KMP.  

 Rekonstruovat sociální zařízení pro veřejnost a zaměstnance ve 2. patře hlavní budovy 

KMP. 

 Rekonstruovat sociální zařízení pro zaměstnance ve 3. a 4. patře hlavní budovy. 

 Realizovat opravu historické mozaikové dlažby ve vstupní chodbě do hlavní budovy. 

 Realizovat polep skleněných stěn venkovního výtahu OK Lochotín pro veřejnost 

zastiňovací fólií proti letnímu vedru. 

 Rekonstruovat zázemí pracovníků OK Lochotín vč. obnovy kancelářského nábytku. 

 Ve spolupráci s příslušnými útvary MMP realizovat výstavbu venkovního schodiště 

z boku budovy OK Skvrňany (Macháčkova 28). - Budova není vybavena výtahem. 

Knihovna je umístěna v přízemí a kulturní sál M-klub s jevištěm v patře, sklad knih 

a celé zázemí nájemce Divadla V Boudě (klubovna, sklad loutek a dílna) se nalézají 
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pod jejich úrovní v suterénu. Cesta podél objektu po zbytcích dlaždic a po trávníku je 

za vlhkého počasí riziková.  

 Ve spolupráci s příslušnými útvary MMP instalovat před OK Bory stojany na kola, 

vyrovnat povrch chodníku před vstupem do knihovny (za deště louže). 

 Ve spolupráci s majitelem budovy (SPŠ strojnická – PK) realizovat rekonstrukci 

osvětlení volného výběru OK Bory dle norem (spodní části regálů neosvětleny). 

 Ve spolupráci s majitelem budovy (Obytná zóna Sylván) realizovat rekonstrukci výlohy 

Knihovny Vinice (velké škvíry – prach, průvan)– vyměnit skla, odstranit vnější parapet 

(bezdomovci). 

 Pořídit knižní samoobslužný skener i2S e-SCAN pro dokumenty a knihy do velikosti 

A3++ pro OK Lochotín. 

 Zachovat částku vyčleněnou na nákup knihovního fondu v minimální výši 5 mil. Kč 

na každý rok. (W15, W16) 

 Každoročně dodržet finanční limit určený pro nákup KF s využíváním maximálně 

výhodných rabatů  

 Naplňovat standard: částka vydaná na nákup KF a informačních zdrojů za jeden 

kalendářní rok na 1 obyvatele obce ve výši 30-45,- Kč. (W15, W16) 

 Vybavit volný výběr ÚKD skládacími vozíky s chodítkem a sedátkem pro hůře 

pohyblivé seniory (3 ks). 

 Postupně vyměnit staré polstrované židle pro veřejnost v ÚKD za nové, omyvatelné. 

 Postupně vyměnit staré celodřevěné regály v Knihovně Lobzy za nové, kombinované. 

 Vybavit OK Skvrňany mobilními stoly na knihy pro pravidelnou akci Čtenáři čtenářům. 

 Pořídit nový gauč na sezení do dětského oddělení OK Doubravka. 

 Pořídit skládací stůl pro tvůrčí dílny do OK Bory. 

 Pořídit větší hrací koberec pro akce s předškolními dětmi do OK Bory. 

 

Dlouhodobé cíle: 

 Realizovat výstavbu nové moderní ústřední budovy KMP v centru města v souladu 

s moderními evropskými trendy. (W20, W22. – 2030) 

 Realizovat rekonstrukci půdy v hlavní budově KMP, B. Smetany 13 (kanceláře pro 

hospodářské oddělení, archiv KMP, společenský sálek, sociální zařízení, celkové 

zhodnocení budovy). 

 Realizovat výstavbu výtahu v OK Skvrňany pro přístup do všech podlaží bez nutnosti 

pohybovat se vně budovy. 

 Pořídit venkovní velkoplošnou LED obrazovku s aktuální programovou nabídkou 

na budovu OK Lochotín a L-klubu, OK Skvrňany a M-klubu. 

 Pořídit ochranný a samoobslužný systém s technologií RFID do ÚKD a OK Lochotín. 

 Pořídit vratné herbie boxy na knihy (2 ks), z toho jeden menší (za cca 30 tis. Kč) 

do prostor OD Centrum Doubravka. 
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3.2.3 Strategické cíle pro oblast: Uživatelé a návštěvníci knihovny, PR a propagace  

 

Strategie:  

Ve smyslu Knihovního zákona zaručuje KMP rovný přístup k informacím a zdrojům všem 

uživatelům bez rozdílu. Rozvíjí individuální práci se čtenáři, osobní komunikaci, služby 

„na míru“, klade důraz na „lidský rozměr“. Posiluje roli knihovníka jako osobního průvodce 

světem knih a informací. 

 

Střednědobé cíle: 

Uživatelé a návštěvníci: 

 Realizovat průzkum spokojenosti uživatelů KMP nad 15 let. (W17. - 1x za 5 let – 

2019, 2024, 2029. - Měřitelnost: Dle standardu 90 % uživatelů je se službami KMP 

spokojeno.) 

 Realizovat průzkum spokojenosti uživatelů KMP do 15 let. (W17. - 1x za 5 let – 2020, 

2025, 2030. - Měřitelnost: Dle standardu 75 % dětí do 15 let je se službami KMP 

spokojeno.) 

 Zvýšit počet registrovaných uživatelů KMP do 15 let. (Měřitelnost: Zvýšení o min. 5 %.) 

 Prostřednictvím cílené nabídky KF a akcí zvýšit počet registrovaných uživatelů-mužů. 

(W18. - Měřitelnost: Zvýšení o min. 5 %.) 

 Věnovat systematickou pozornost předškolním dětem 0-3 roky, připravit půdu 

pro implementaci projektu S knížkou do života - Bookstart v Plzni (ve spolupráci 

s ÚMO 1-10 – Vítání občánků, dárkové sety s metodikou prvního čtení pro rodiče). (S9) 

 Ve spolupráci s dalšími organizacemi (TOTEM, Krajská rada seniorů PK) věnovat 

systematickou pozornost seniorům, připravit nabídku programů (přednášky, besedy, 

setkání, regionální literatura, výstavy). (W17) 

 Důrazně směrovat zaměstnance ve službách k orientaci na zákazníka (od „dělat věci 

správně“ k „dělat správné věci“). 
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PR a marketing 

 

Vize: 

     Široká veřejnost města Plzně a Plzeňského kraje vnímá KMP jako přátelskou instituci, 

základní kulturní a informační službu, a v optimální míře ji pravidelně využívá. Většina lidí si 

je vědoma toho, že čtení je klíčovou dovedností člověka, která podmiňuje vzdělávání, tedy 

i životní úspěch a kvalitu života. 

 

Strategie: 

     Návyk pravidelné četby, zájem o literaturu, celoživotní vzdělávání či pravidelné návštěvy 

knihovny nejsou závislé na jednorázové kampani, nýbrž na dlouhodobém působení a výchově 

ke čtenářství. KMP všemi možnými prostředky usiluje o udržení zájmu stávajících 

registrovaných čtenářů a vyvolání zájmu potenciálních uživatelů vč. uživatelů-mužů, kteří 

jsou mezi klienty KMP zastoupeni výrazně méně než ženy. Všechny služby, které knihovna 

poskytuje, jsou svou povahou formou komunikace s uživatelem. KMP v tomto směru 

komunikuje jako celek, zároveň s cílovými skupinami komunikují dílčí složky knihovny - 

jednotlivé knihovny sítě. KMP (Studovna) pravidelně monitoruje rozsah a kvalitu publicity. 

Získané informace, zpětnou vazbu a úspěšnost oslovení měsíčně analyzuje a vyhodnocuje 

na poradách vedoucí služeb, v pololetní a výroční zprávě. 

 

Cílové skupiny KMP: 

     Uživateli KMP jsou dle Knihovního zákona všichni občané bez rozdílu. Hlavními cílovými 

skupinami jsou pro KMP v rámci Plzně a okresu Plzeň-město: 

 Rodiny s dětmi (0-3, 3-6+ let) 

 Děti mladšího školního věku 

 Děti staršího školního věku 

 Mladí a studenti (15-19-26 let) 

 Školy a školská zařízení (školní kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ) 

 Dospělí lidé produktivního věku 

 Senioři 

     V oblasti knižní kultury, českého jazyka a literatury potom zájmové skupiny: 

 Spisovatelé, začínající autoři, zájemci o literaturu 

 Občanské spolky a uskupení při KMP i mimo ni (Ason-klub, Kruh přátel knižní kultury, 

Středisko západočeských spisovatelů v Plzni aj.) 

  Odborná veřejnost (pedagogové, literární historici, teoretici, kritici).  
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Komunikační prostředky a kanály:   

 

     V oblasti výpůjčních a informačních služeb uplatňuje KMP meziosobní komunikaci 

(„face to face”). Registrovaný uživatel si při podpisu přihlášky do knihovny svobodně volí 

preferovaný způsob komunikace ze strany KMP pro zasílání předupomínek, upomínek, 

oznámení o připravených rezervacích a přechodných provozních změnách – e-mail, 

telefon, mobil (SMS) nebo písemný styk (zakotveno v Knihovním řádu, GDPR). Zvolený 

způsob potom může kdykoliv změnit (rovněž on-line po vstupu do svého čtenářského 

konta). 

 

     V oblasti kulturních a vzdělávacích služeb KMP s ohledem na reálné finanční možnosti 

volí zejména bezplatné či nízkonákladové formy, jako jsou: 

 Webové stránky: KMP (www.knihovna.plzen.eu), jednotlivé plzeňské ÚMO - základní 

informace o službách; MMP (Aktuality, Kalendář akcí), Denik.cz, Novinky.cz,  Plzen.cz,  

RegionPlzen.cz, QAP.cz aj. - pozvánky na události a akce, zprávy. 

 Facebook (http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen) - upozornění na události 

a novinky v knihovně.  

 Slideshare (http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen) – prezentace na podporu četby. 

 Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_m%C4%9Bsta_Plzn%C4%9B) – 

základní informace o KMP. 

 Rajče.net – prezentace fotodokumentace z akcí. 

 Dotyková obrazovka ve výloze ústřední budovy - tematické spořiče obrazovky 

s prezentací knihoven KMP, událostí a akcí (1x měsíčně). 

 Direct mail – posílání adresných elektronických pozvánek na přednášky, besedy, Čtení 

pro nejmenší aj. v M-klubu, L-klubu, Polanově síni, OK Doubravka, ÚKDM 

s předchozím doložitelným souhlasem příjemců (GDPR). 

 Nabídkový katalog akcí pro školy v tištěné i elektronické verzi a rovněž na webu KMP 

(https://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen/nabdka-poad-pro-matesk-zkladn-a-stedn-

koly-113176899) – (každoročně na konci srpna)  

 Masmédia – Internet, tisk, rozhlas, TV - tiskové zprávy, články, rozhovory (dle potřeby, 

ročně cca 10-20 tiskových zpráv, 150 článků/příspěvků).  

 Plakáty – tisk a výlep jednotných plakátů A1 s měsíčním celoknihovním programem 

pro veřejnost (Polanovy síně, L-klubu, M-klubu, případně knihoven) – v počtu 3-5 ks 

(do výlohy ústřední budovy, foyer Polanovy síně, předsálí OK Doubravka).  

 Letáčky – zmenšená verze plakátů ve formátu A4 k propagaci přímo v knihovnách 

(na dveřích a nástěnkách, na pultech a stolech volně k rozebrání), ve školách, 

http://www.knihovna.plzen.eu/
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen
http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_m%C4%9Bsta_Plzn%C4%9B
https://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen/nabdka-poad-pro-matesk-zkladn-a-stedn-koly-113176899
https://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen/nabdka-poad-pro-matesk-zkladn-a-stedn-koly-113176899
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v budovách ÚMO, v penzionech pro seniory, prodejnách knih, antikvariátech apod. 

(1x měsíčně) 

 Informační nástěnky s letáky a fotografiemi – v jednotlivých knihovnách (průběžně). 

 Vývěsní skříňky s letáky - na budově OK Lochotín (L-klub), u zastávky MHD 

v Radobyčicích aj. 

 Vizitky s kontakty – v knihovnách s celotýdenním provozem.  

 Informační a propagační tiskové materiály a předměty – informační leporelo KMP 

pro nové čtenáře, informační leporelo pro dětské čtenáře, novoročenky, záložky 

s otevírací dobou knihovny a s kontakty) aj. 

 Výlohy v hlavní budově KMP, v OK Slovany a v Knihovně Vinice (plakáty s programem, 

upozornění, výstavy kreseb dětských čtenářů aj.). 

 Propagační banner s logem KMP – na akcích v interiérech (dle potřeby). 

 Propagační stojan „Áčko“ s plakáty -  na ulici před KMP (dle potřeby konkrétní akce). 

 Propagační videoklipy na FB - Noc s Andersenem, Halloween, Den pro dětskou knihu aj. 

 Příloha Plzeňského deníku Kultura - prezentace akcí bezplatně (měsíčně). 

 Magazín Žurnál - placené prezentace vybraných akcí Polanovy síně, L-klubu, M-klubu 

(ve vybraných měsících kulturní sezóny – říjen-květen). 

 Světelná tabule v prostoru bazénu na Slovanech (http://www.bazenslovany.cz)  - slide 

s propagací služeb a činnosti KMP.  

 Tištěné pozvánky na vybrané velké reprezentativní akce KMP – poštou (příležitostně). 

 

Střednědobé cíle: 

 Zpracovat jednoletý plán PR a marketingu na každý kalendářní rok. 

 Usilovat o navýšení počtu úvazků o1,0 pro úsek PR. (W27) 

 Důsledně dbát na publicitu akcí a jejich následné zhodnocení. (W27) 

 Hledat nová zajímavá témata a osobnosti, které by oslovily skupinu návštěvníků 

produktivního věku. 

 Připravit marketingovou kampaň se zaměřením na propagaci informačních služeb 

(Ptejte se knihovny, rešerše). (T42, T43) 

 Připravit marketingovou kampaň se zaměřením na občany města, kteří dosud služby 

knihovny nevyužívají, nejsou registrovanými čtenáři.  

 

 

  

http://www.bazenslovany.cz/
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3.2.4 Strategické cíle pro oblast: Knihovny, místa distribuce služeb  

 

Vize: 

     KMP poskytuje své služby v optimálním počtu knihoven a odborných úseků, které jsou 

rovnoměrně rozmístěné po celém území města, dobře dostupné, na přirozených trasách lidí, 

a v úplnosti pokrývají potřeby obyvatel všech městských částí. Budovy a prostory jsou plně 

přizpůsobeny knihovní činnosti. Knihovny, zejména jejich zóny pro veřejnost, jsou prostorné, 

funkční, pohodlné a krásné.      

 

Strategie:  

     Knihovny sítě KMP poskytují unifikované služby, vzájemně se liší velikostí KF a počtem 

provozních hodin. Malé pobočky s malým stálým fondem doplňují svou nabídku z tzv. 

Výměnného fondu, případně z fondu obvodní nebo ústřední knihovny. Přání uživatelů, která 

nemohou z vlastních zdrojů splnit, řeší ve spolupráci se spádovou obvodní knihovnou nebo 

ústřední knihovnou, prostřednictvím MVS, donáškové služby nebo přesměrováním čtenáře 

do jiného provozu. Provozní doba jednotlivých knihoven je tak široká, jak to nastavený počet 

knihovníků umožňuje.     

 

Střednědobé cíle: 

 Dokončit implementaci nového vizuálu KMP - velkoplošné tabule na budovách 

OK Lochotín, OK Skvrňany, vnitřní orientační systémy - z důvodů vysokých finančních 

nákladů byla implementace rozdělena do více let (2019, 2020). 

 Postupně obnovovat a vylepšovat prostředí všech knihoven sítě KMP. 

 

Dlouhodobé cíle: 

 Zachovat síť knihoven KMP včetně malých poboček a bibliobusu ve stávajícím 

rozsahu jako součást občanské vybavenosti města (S11, S12, W21), tj.:  

KNIHOVNY S CELOTÝDENNÍM PROVOZEM: 

 Ústřední knihovna pro dospělé - B. Smetany 13 

 Ústřední knihovna pro děti a mládež  - B. Smetany 13 

 Knihovna Bolevec - Západní 18 

 Obvodní knihovna Bory  - Klatovská 109 

 Obvodní knihovna Doubravka  - Masarykova  75 

 Knihovna Lobzy - Rodinná 39 

 Obvodní knihovna Lochotín  - Studentská 22 

 Obvodní knihovna Skvrňany - Macháčkova 28 

 Obvodní knihovna Slovany  - Táborská 24 

 Knihovna Vinice - Hodonínská 55  

 Hudební a internetová knihovna - Táborská 22 

 Oddělení informačních služeb a studovna  - B. Smetany 13 
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POBOČKY:  

 Bílá Hora - Nad Štolou 716 

 Božkov - Sládkova 10  

 Černice - Veská 11 

 Červený Hrádek - Červenohrádecká 53 

 Koterov - Koterovská náves 7 

 Křimice - Prvomájová 100 

 Lhota – K Sinoru 62/51                                            

 Litice - Přeučilova 12  

 Malesice – Chotíkovská 14                             

 Radčice - V Radčicích 9  

 Radobyčice - Radobyčická náves 77  

 Újezd - Staroveská 7  

BIBLIOBUS – STANOVIŠTĚ: 

 Bory - Tomanova  

 Bručná - Pěnkavova 

 Bukovec - Mezi Podjezdy 

 Hradiště - Na Rychtě 

 Lochotín  - Komenského (parkoviště za Gerou) 

 Nová Hospoda - penzion 

 Roudná,  Karlovarská - Rondel  

 Valcha – U Hájovny 

 Zátiší - Línská     

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ: 

 Polanova síň - B. Smetany 13 

 L-klub – Studentská 22 

 M-klub - Macháčkova 28 

 Vytipovat vhodnější prostory pro Knihovnu Vinice v rámci sídliště Vinice a knihovnu 

přestěhovat. (W22) 

 Rozšířit otevírací dobu ústředních a obvodních knihoven od 8:00, případně alespoň 

jeden den v týdnu do 19:00 hod. Rozšířit otevírací dobu v hlavní budově v sobotu 

z 12:00 do 13:00 hodin. (S12) 

 Realizovat výstavbu nové moderní ústřední budovy KMP v centru města. (W20) 
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3.2.5 Strategické cíle pro oblast: Lidské zdroje  

 

Vize: 

     KMP zaměstnává slušné, vzdělané, odborně kvalifikované, zdravě sebevědomé, 

motivované, aktivní a psychicky odolné lidi. Všichni zaměstnanci organizace jsou zdraví, 

šťastní a spokojení.    

 

Strategie: 

     KMP staví na osobním vztahu zaměstnanců k organizaci (práci v knihovně většina cítí 

jako poslání). Při výběru nových zaměstnanců KMP vždy vyžaduje odborné vzdělání 

(případně jeho doplnění, min. on-line knihovnický kurz). Při obsazování pracovních pozic 

vždy vybírá nejlepší z uchazečů, dává příležitost mladým, pozitivním a kreativním lidem 

příjemného vzhledu a vystupování. Buduje kádrové rezervy pro budoucnost (přirozená 

generační výměna, postupné omlazování kolektivu). KMP o své zaměstnance pečuje, 

spravedlivě je hodnotí a odměňuje podle stanovených a všemi akceptovaných pravidel. 

 

Střednědobé cíle: 

 Prostřednictvím vypsaného výběrového řízení úspěšně realizovat personální výměnu 

v ekonomickém úseku na pozici: náměstek/náměstkyně pro ostatní činnost, účetní 

(odchod do důchodu k 30. 6. 2019). (S13, W24, W26) 

 Prostřednictvím vypsaného výběrového řízení úspěšně realizovat personální výměnu 

v ekonomickém úseku na pozici: mzdová účetní (odchod do důchodu 2019). 

(S13, W24, W26) 

 Prostřednictvím vypsaných výběrových řízení postupně úspěšně realizovat 

personální výměnu v ekonomickém úseku na pozicích: pokladní, správce budov, 

údržbářka/řidička (již příjemci starobního důchodu, možný odchod kdykoliv dle 

osobního rozhodnutí). (S13, W24, W26) 

 Prostřednictvím vypsaného výběrového řízení úspěšně realizovat personální výměnu 

na pozici vedoucí OK Slovany (již v důchodovém věku, možný odchod kdykoliv dle 

osobního rozhodnutí). (S13, W24, W26) 

 Prostřednictvím vypsaného výběrového řízení úspěšně realizovat personální výměnu 

na pozici vedoucí OK Lochotín (avizovaný odchod do předčasného důchodu 2021). 

(S13, W24, W26)   

 Prostřednictvím vypsaného výběrového řízení úspěšně realizovat personální výměnu 

na pozici pracovník úseku PR, správce Polanovy síně (již v důchodovém věku, 

avizovaný odchod do důchodu v horizontu 5 let). (S13, W24, W26, W27)   
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 Usilovat o rozšíření úseku PR a Polanovy síně o 1,0 úvazek (vedle správy Polanovy 

síně, publikační činnosti a spolupráce s kulturní veřejností je zcela nezbytná jednotná 

a systematická propagace KMP, fundraising, koordinace celoknihovních akcí, 

vzdělávání). (S13, W26, W27) 

 Vzdělávacími a relaxačními programy dbát o duševní hygienu zaměstnanců, aktivně 

předcházet syndromu vyhoření. (W26) 

 Vhodnými prostředky posilovat vnitřní motivaci zaměstnanců. (S13, W26) 

 Realizovat průzkum spokojenosti zaměstnanců KMP. (S13, W25, W26, W27) 

 Písemně zpracovat personální strategii KMP s ohledem na zvyšování věku odchodu 

do důchodu a z toho vyplývající problémy. (S13, W23, W24, W25, W26, W27) 

 Zpracovat rámcový plán vzdělávání zaměstnanců a kariérní řád. (S13, W24) 

 Aktualizovat pravidla odměňování – spravedlivý systém osobních příplatků a mimořádných 

odměn.  

 Aktualizovat pracovní náplně knihovníků dle novely Katalogu prací (povolání Knihovník – 

úpravy formulací třídotvorných činností - změny v zařazování pracovníků rozpočtově 

neutrální, předpokládaná platnost od 1. 1. 2020) 

 Nadále umožňovat klouzavou pracovní dobu pracovníků úseku Knihovních fondů. 

 Nadále umožňovat individuální nastavení pracovní doby zejména matkám s malými 

dětmi (s ohledem na nutnost zajištění služeb knihovny). 

 Nadále umožňovat práci na zkrácený úvazek zejména matkám s malými dětmi 

(při zachování celkového objemu úvazků v KMP a zachování stanoveného objemu 

úvazků na jednotlivých pracovištích KMP). 

 Posilovat soudržnost pracovního kolektivu pořádáním společných akcí, např. 

víkendových zájezdů na divadelní představení do Prahy (podpora z FKSP, 2x ročně).  

 

Dlouhodobé cíle: 

 Z řad mladších perspektivních pracovníků postupně budovat kádrové rezervy 

pro pozice vedoucí úseku Knihovních fondů, vedoucí OK Skvrňany, vedoucí 

Knihovny Bolevec, správce L-klubu, ředitelka (odchodu do důchodu kolem roku 2028) 

 Postupně snižovat vysoký věkový průměr zaměstnanců přijímáním na uvolněná místa 

kvalifikovaných mladých lidí do 30 let. (S13, W24, W26) 
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3.2.6 Strategické cíle pro oblast: Knihovní procesy 

 

Vize: 

     Všechny knihovní procesy (akvizice, katalogizace, správa a organizace KF, automatizace 

apod.) jsou optimálně nastaveny, probíhají hladce a efektivně.  

 

Strategie:  

     KMP dodržuje zásadu jednotného postupu a jednotných pravidel pro všechny knihovny sítě. 

Při zajišťování vnitřních procesů se opírá o vnitřní předpisy např. Směrnice č. 5/2018 

(Plán doplňování knihovních fondů KMP, p. o.), Směrnice č. 4/2017 (k provádění revizí 

knihovního fondu), Směrnice č. 3/2015 (postupy při vymáhání nevrácených výpůjček), o soupis 

tzv. Trvalých úkolů apod.]  

     KMP jako veřejná knihovna není knihovnou s archivní funkcí. KMP jako univerzální 

knihovna buduje univerzální fond. Nabízí co největší počet titulů nových knih (raději více 

různých titulů v menším počtu multiplikátu, než naopak). Při akvizici KMP uplatňuje strategii 

„víc hlav víc ví“ (na výběru knih se postupně podílejí dvě výběrové komise s knihou v ruce).  

     K hlavním procesům v KMP nadále patří: 

 Akvizice (proces doplňování knihovního fondu - výběr, nákup, výměna, dary; profilování 

knihovního fondu aj.)  

 Katalogizace (proces zanesení informací o dokumentu do AKS pomocí platných 

standardů popisu dokumentů  - MARC21, technické zpracování)   

 Správa a organizace knihovního fondu (proces zařazování dokumentů do KF, 

revize, ochrana, aktualizace) 

 Automatizace (správa, údržba, aktualizace, licence) 

 Správa EIZ  

 Harmonizace rejstříků autorit 

 Evidence činnosti, statistiky 

 Upomínací řízení, vymáhání nedobytných výpůjček 

 Zásobování materiálem (centrální nákup), rozvoz KF 

 Vybírání čtenářských poplatků, odvod do centrální pokladny, pokladní limity 

 

Střednědobé cíle: 

Akvizice 

 V souladu s Plánem doplňování nadále kreativně a proporcionálně budovat knihovní 

fond s důrazem na trvalou hodnotu titulů - více knih, méně periodik; více různých 

titulů, méně multiplikátů. 
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 Doplňovat knihovní fond beletrie v originálním jazyce (v angličtině, němčině, ruštině, 

francouzštině, italštině, slovenštině aj.). 

 Pokračovat v doplňování KF mluveným slovem na CD 

 Ve spolupráci s vedoucím Hudební knihovny zajistit vyvážené doplňovaní hudebních 

žánrů na CD. 

 Doplňovat knihovní fond filmy na DVD. 

 Sledovat a doplňovat tituly, které patří do regionálního fondu knihovny. 

 Pokračovat v doplňování atraktivní formy hromadného půjčování dokumentů 

(tematické kufříky). 

 Spolupracovat s uživateli na budování knihovního fondu (zohledňovat tipy a přání 

čtenářů na doplnění knižních titulů). (S14) 

 Při akvizici optimálně využít dotačního programu „Česká knihovna“ (projekt MK ČR 

na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury). 

 Při akvizici optimálně využít dotačního programu „Cizojazyčná literatura“ (projekt MK ČR 

na podporu cizojazyčné literatury). 

 Při akvizici využít osobní návštěvy pracovnic Oddělení KF na knižním veletrhu: Svět 

knihy Praha (květen), Podzimní knižní trh Havlíčkův Brod (říjen), Tabook Tábor (září), 

Zámek plný knih Pardubice (listopad). 

 Zúčastnit se Celostátního akvizičního semináře v Havlíčkově Brodě (říjen). 

Zpracování KF a katalogizace 

 Průběžně spravovat a aktualizovat veškeré rejstříky. 

 Spolupracovat s Národní knihovnou ČR v budování Souborného katalogu ČR 

(přispívat do něj záznamy dokumentů v elektronické podobě a provádět on-line 

aktualizaci v bázi seriálů, dosáhnout minimálně standardu spolupráce, který byl před 

přechodem na systém Tritius). 

 Spolupracovat s Centrálním portálem knihoven.  

 Přispívat do projektu Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit, 

dosáhnout minimálně standardu spolupráce, který byl před přechodem na systém 

Tritius.  

 Průběžně provádět aktualizaci KF ve spolupráci s vedoucími jednotlivých knihoven. 

 Pokračovat v úpravách a sjednocování záznamů v evidenci brožur. 

 Zúčastnit se celostátního semináře Kooperativní tvorba a využívání souborů 

národních autorit v Praze. 

 Zúčastnit se celostátního semináře Věcné autority v Praze. 

 Zúčastnit se celostátního semináře Souborný katalog Caslin v Praze. 

 



Strategie rozvoje Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace, v letech 2019-2023 (s výhledem do roku 2030) 

 

96 

 

Revize KF 

 Zahájit přeloženou revizi z roku 2018 v knihovnách: ÚKD, OK Doubravka, Výměnný 

fond, Prezenční fond a PK ředitelky (2019). 

 V souladu s plánem revizí na dobu 15 let zahájit revize KF v knihovnách: Bolevec, 

Vinice, Region, Červený Hrádek, Bílá Hora a Božkov (2019). 

 V souladu s plánem revizí zahájit revize KF v knihovnách: Bibliobus, Černice, 

Hudební knihovna, Lobzy, OK Slovany, Regionální fond, Rezervní fond, Újezd 

(2020). 

 V souladu s plánem revizí zahájit revize KF v knihovnách: Litice, Křimice, OK Bory, 

Radčice, Radobyčice (2021). 

 V souladu s plánem revizí zahájit revize KF v knihovnách: ÚKDM – dětské oddělení, 

ÚKDM – odd. mládeže, Koterov, Letkov, Lhota, OK Lochotín, Studovna (2022). 

 V souladu s plánem revizí zahájit revize KF v knihovnách: Malesice, OK Skvrňany, 

PK ekonomické, PK knihovní fondy, PK metodika, PK náměstkyně, PK sekretariát 

(2023). 

Správa a organizace knihovního fondu 

 V rámci práce s knihovním fondem minimalizovat „mrtvý fond“ ve volném výběru. (S14) 

Automatizace 

 Ve spolupráci s autory doladit AKS nové generace Tritius dle specifických potřeb KMP. 

(S16, S17) 

Tvorba informačních zdrojů 

 Písemně zpracovat plán tvorby a doplňování vlastních informačních zdrojů (pohádky 

na téma, vícesvazková díla, databáze zfilmovaných knih, databáze regionálních 

osobností aj.). (W30, W31)   

Organizace práce 

 V ekonomickém úseku částečně přerozdělit pracovní náplně tak, aby umožňovaly 

větší vzájemnou zastupitelnost. (S16, S17) 
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3.2.7 Strategické cíle pro oblast: Plánování, řízení, organizace a firemní kultura  

 

Vize 

     KMP je kvalitně a efektivně řízená organizace se silnou firemní kulturou (kulturou rolí 

a kulturou vzájemné podpory), která usiluje být „učící se organizací“. Řízení je transparentní. 

Všichni zaměstnanci sdílejí stejné hodnoty, normy chování a symboly. KMP je inspirací 

pro ostatní organizace ve městě, pro knihovny v regionu a v ČR. 

 

Strategie:  

     Plánování a řízení KMP vychází z vnějších a vnitřních předpisů. KMP cíleně uplatňuje 

demokratický přístup – odborné záležitosti jsou pravidelně diskutovány a připomínkovány 

pracovníky. Prostřednictvím vnitřní sítě Intranetu mají všichni zaměstnanci přístup k 95 % 

všech informací. 

 

     Do této oblasti v KMP patří: 

 Plánování (plány, Plán hlavních úkolů na rok, Strategie rozvoje KMP na 5 let) 

 Rozhodování (podle pevných pravidel, jasně stanovené kompetence jednotlivých 

pracovníků, hierarchické uspořádání nadřízený – podřízení) 

 Organizování (organizační struktura, organizační jednotky a jejich velikost, pracovní 

skupiny, specializování prací, delegování pravomocí) 

 Řízení (příkazy, směrnice, trvalé úkoly, porady, setkání, zápisy z porad) 

 Hodnocení a kontrola (vnitřní kontrolní systém, zprávy)  

 Proces vedení lidí (motivace, odměňování, výběrová řízení na pracovní pozice) 

 Proces předávání a sdílení informací (Intranet, elektronické konference)  

 

KMP je členkou odborných organizací: 

 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) – knihovna je 

institucionální členkou, úzce spolupracuje s regionální organizací Plzeňského kraje, 

pravidelně poskytuje zázemí pro jednání regionálního výboru SKIP, příležitostně pro 

další akce (vzdělávání, regionální valná hromada SKIP). 

 Sdružení knihoven ČR – zájmové sdružení právnických osob s cílem koordinovat 

spolupráci a napomáhat rozvoji odborných a veřejných knihoven - knihovna je 

institucionální členkou. 

 Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT) - hlavním cílem je 

vytvářet, provozovat, šířit a užívat souborný katalog (SKAT), především ve veřejných, 

ale i v ostatních knihovnách. Dalším předmětem činnosti Sdružení je pořádání 
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seminářů, přednášek i akcí, které souvisejí s automatizací knihovnických procesů. 

Spolupráce na souborném katalogu v oblasti analytického popisu článků. 

 Mezinárodní sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních 

středisek – KMP je členkou České národní skupiny mezinárodní nevládní organizace 

pod patronací UNESCO, která se zabývá se činností hudebních knihoven a dalších 

institucí uchovávajících hudební dokumenty všeho druhu, jejich vzájemnou 

spoluprací a koordinací jejich činnosti. 

 Centrální portál knihoven Knihovny.cz. 

 

Střednědobé cíle: 

 V souladu s Programem rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 

a v souladu se Standardem pro dobrou knihovnu ve spolupráci se zřizovatelským 

úřadem zvážit potřebu novely Standardu veřejných služeb poskytovaných KMP 

a případně ji aktualizovat.  

 Aktualizovat Knihovní řád (2019). 

 Aktualizovat organizační řád KMP. (S18) 

 Aktualizovat směrnici č. 5/2004 (Kontrolní činnost KMP). Zkvalitnit vnitřní kontrolní 

systém KMP s častější návštěvou vedení v provozech a písemnými záznamy. (S19, S20) 

 K posílení fyzické bezpečnosti zaměstnanců, uživatelů a majetku definovat hrozby, 

zpracovat analýzu rizik, plán vnitřních postupů a opatření (ochrana měkkých cílů). 

(S18, S20) 

 Aktivně se podílet na činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) 

 Aktivně se podílet na činnosti Sdružení knihoven (SDRUK) 

 Aktivně se podílet na fungování Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz 
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3.3 K vymezení funkce a obsahové náplně činnosti nové ústřední budovy  

 

     Veřejné knihovny ve světě i v České republice se v posledních desetiletích zásadně 

proměňují. Hlavní změna spočívá v postupném posunu jejich role od tiché půjčovny tištěných 

knih k poskytování služeb on-line a k živému komunitnímu centru, jež hraje významnou roli 

v budování pospolitosti města.  

 

Nová ústřední budova KMP plní dvě hlavní funkce: 

 Je sídlem ústředních knihovních služeb pro veřejnost. 

 Je oficiálním sídlem organizace, sídlem orgánů, které centrálně zajišťují řízení, 

kontrolu, odborný a technicko-hospodářský chod celé knihovní sítě KMP.  

 

Knihovní služby pro veřejnost jsou v nové budově členěny do úseků: 

 Ústřední knihovna pro dospělé (od 15 let) 

 Ústřední knihovna pro děti a mládež (zóna se zvláštním zázemím pro nejmenší děti, 

zóna pro teenagery, prostor pro besedy a lekce informační výchovy, hrací zóna)  

 Oddělení informačních služeb a studovna (studijní místa s přístupem na internet/Wi-Fi, 

individuální studovny, skupinová studovna pro 10 lidí)   

 Hudební, multimediální a internetová knihovna (poslechová místa, počítače 

s přístupem na internet/Wi-Fi a příslušenstvím, počítačová učebna) 

 Víceúčelové sály a výstavní prostory (konferenční sál pro 150 lidí, „Polanova síň“ pro 

70 lidí, klubovna/kreativní dílna pro 30 lidí)  

     Prostory pro veřejnost zahrnují centrální pult, samoobslužné zařízení pro 

půjčování/vracení knih, herbie box, šatnu/skříňky na osobní věci, sociální zařízení, možnost 

občerstvení (literární kavárnu), letní čítárnu, ostrahu, parkovací místa, stojany pro kola, výtah 

pro větší počet lidí aj. Napříč úseky jsou prostory citlivě členěny na zónu pro knihy (volný 

výběr, výpůjční služby), tichou zónu (studijní a poslechová místa, čítárna) a živou kulturní 

a relaxační zónu (oddychové prostory pro děti, otevřené i uzavřené prostory pro veřejné akce 

– čtení, přednášky, výstavy, herní klub, setkávání apod.). Prostory knihovny mohou dle 

dohody ke svým aktivitám využívat též neziskové organizace města. Mohou být využity 

k výstavám výrobků občanů aj.      

 

Vnitřní procesy KMP jsou v nové budově zajišťovány prostřednictvím úseků: 

 Ředitelství a sekretariát 

 Technicko-hospodářský úsek (ekonomické oddělení, správa budov, úsek automatizace, 

knihařská dílna, údržbářská dílna, autodoprava)  
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 Oddělení nákupu a zpracování knihovního fondu + sklad knihovního fondu o min. 

kapacitě 100 tis. svazků (do budoucna až 300 tis. svazků v kompaktních regálech)  

 Úsek výměnného fondu a regionálních služeb  

 Úsek PR a správy sálů  

     Služební prostory zahrnují zasedací síň, sociální zařízení, kuchyňku a zázemí pro 

zaměstnance, garážová a parkovací stání pro služební vůz a bibliobus. Uspořádání kanceláří 

umožňuje bezpečné, plynulé a efektivní pracovní procesy. 

 

Nové podmínky umožňují v činnosti uplatnit moderní evropské trendy v knihovnictví:    

 Knihovna je prostorná, otevřená, víceúrovňová, multifunkční, variabilní hala služeb. 

 Knihovna je „nenaprogramovaný prostor“ - dopředu přesně „nevíme“, co tam bude. 

Různé dle druhu činnosti, typu a věku čtenáře. Jiné dopoledne, odpoledne a  večer. 

Prostor pro rozptýlení i koncentraci. Prostor pro skupiny i jednotlivce - samostatné 

místo, ale ne osamocené. Umožňuje návštěvníkům, aby si nábytek případně 

posunuli, jak potřebují, posadili se nebo si i lehli, jak jim vyhovuje (z části mobilní 

regály, pohyblivé pohovky, křesla aj.).  

 Knihovna funguje jako víceúčelové zařízení (knihovna + kulturní sál + veřejný ateliér 

+ galerie + informační centrum + mimoškolní centrum + antikvariát + kavárna + 

zahrada + pokoje pro hosty apod.). 

 Knihovna je tzv. „třetí místo“ (podle teorie amerického sociologa 80. let 20. stol. Raye 

Oldenburga: domov - práce - třetí místo jako neutrální, dobrovolný a neformální veřejný 

prostor, srdce sociálního zdraví komunity, základ fungující demokracie). 

 Knihovna nepracuje pro lidi, ale s lidmi. Nabízí nejen knihy, ale i zážitky, další vjemy. 

(Architektura moderních knihoven proto záměrně „plýtvá“ prostorem. Méně než 50 % 

prostoru vyplňují sbírky knih, více než 50 % slouží lidem.)  

 V knihovně je v souladu funkce, prostředí a estetika. Vše je přehledné, snadné, 

příjemné, pohodlné. K dispozici je moderní vybavení, informační technologie, 

občerstvení, maximum denního světla.  

 Knihovna je on-line. Více než 50 % uživatelů v knihovně využívá vlastní média 

a notebooky.  

 Knihovna je základní kulturní službou města, s nejširší otevírací dobou (7 dnů 

v týdnu, 12-14 hodin denně). 

 Díky originálnímu designu je knihovna chloubou představitelů města i občanů, 

přitažlivým cílem návštěvníků města a turistů. 
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 Nová knihovna umožňuje rozšíření poskytovaných služeb, rozšíření nabídky kulturních 

a vzdělávacích programů, rozvoj prorodinného modelu čtenářství, rozvoj týmu 

dobrovolníků, diskuse typu Science Café79 apod.  

 Nová knihovna vyvolává ochotu ke spolupráci ze strany škol, externích odborníků, 

dalších organizací.   

 10 klíčových kvalit dobrého knihovního prostoru (McDonald, 2007): funkční, 

adaptabilní, zvoucí, pestrý, interaktivní, inspirující, ohleduplný k životnímu prostředí, 

bezpečný, efektivní, s připojením k informačním technologiím; 11. kvalita je: „bezva“, 

„skvělá“, „paráda!“  

 

Umístění nové budovy knihovny: 

     Budovy a prostory knihoven jsou alfou a omegou kvality poskytovaných služeb. Výběr 

lokality pro stavbu knihovny je klíčový. Zkušenosti z jiných měst dokládají, že nefunguje 

knihovna postavená na místě mimo přirozené cesty lidí. Ústřední knihovna musí být 

umístěna v centru města. S ohledem na děti a seniory, z nichž mnozí navštěvují knihovnu 

denně a přicházejí pěšky, musí být knihovna bezpečně dostupná, nikoliv přes křižovatku 

s nejrušnějším provozem. 

 

Metodická podpora:     

     Při přípravě konečných podkladů pro výstavbu nové budovy knihovny je možné využít též 

pomoci Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, které vzniklo při Moravské 

zemské knihovně v Brně a jehož hlavním posláním je poradenství v oblasti výstavby či 

rekonstrukce knihovny i interiérového designu.   

 

 

 
 

  

                                                 
79

 Science Café (www.sciencecafe.cz) je cyklus neformálních diskusí s vědci v prostředí kaváren. 

 

http://www.sciencecafe.cz/
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4. Závěr 

 

     Knihovna města Plzně v rámci České republiky patří k dobrým veřejným knihovnám. 

Každoročně se zúčastňuje oborových soutěží, jako jsou Městská knihovna roku 

či Kamarádka knihovna, zpravidla postupuje mezi finalisty, ve své kategorii zpravidla bývá 

na druhém místě, nikdy ovšem není knihovnou vítěznou. Nemůže být. Všichni zaměstnanci 

vyvíjejí značné pracovní úsilí, v oblasti prostor, finančních prostředků i personálního pokrytí 

služeb však organizace už před lety narazila na vlastní strop. Může se posouvat kupředu 

malými trpělivými kroky, ke skutečné proměně služeb by ale byla nutná změna podmínek. 

     Na celém světě zároveň plíživě ubývá čtenářů a výpůjček tištěných knih, život se 

zrychluje, tradiční média vytlačují mobilní technologie.                

     Citelně chybí moderní ústřední budova v centru města s pohodlným prostorem pro čtenáře, 

s dostatečným zázemím pro knihovníky, umožňujícím plynulé nastavení procesů. Chybí 

depozitáře, kavárna, stojany pro kola, možnost parkování, chybí alespoň ještě jedna pracovní 

síla pro koordinaci celoknihovních akcí a zajištění marketingových aktivit. O dalším rozšíření 

otevíracích hodin pro veřejnost za současného počtu pracovníků služeb nelze uvažovat.  

     V následujícím období bude KMP přirozeně pokračovat v dosavadní činnosti v souladu se 

zákonnými a metodickými předpisy, rozšiřovat své služby s ohledem na potřeby místní 

komunity, neustále zvyšovat standard služeb a implementovat všechny nové technologie 

a novinky oboru, které v jejích podmínkách lze realizovat. Pevně věřím, že tato strategie jí 

k tomu napomůže. 

Mgr. Helena Šlesingerová 

ředitelka KMP, p. o. 

 

„Knihovny by měly být obývacími pokoji města.“  
 

(Rem Kolhaas) 
 
 

 

„Špatné knihovny budují fondy, dobré knihovny budují služby,  
skvělé knihovny budují společenství.“ 

 
(R. David Lankes) 

 

 
 

„Knihovny vám pomohou přečkat období bez peněz lépe, 
než vám peníze pomohou přečkat období bez knihoven.“ 

 
(Anne Herbertová) 

 

https://ikaros.cz/citat/r-david-lankes
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