
Centrální portál knihoven – z pohledu uživatelů (textová verze) 

 

Problém 

•    Potřebuji sehnat konkrétní titul 

•    Potřebuji sehnat informační zdroj 

•    Potřebuji zjistit a sehnat relevantní zdroje k tématu mého zájmu 

 

Alternativní formulace 

-          Potřebuji uspokojit informační potřebu 

 

 

CPK řeší překvapivě jednoduchý problém: potřebuji sehnat konkrétní titul, pokud možno 

snadno a rychle. Překvapivý tedy není problém sám o sobě, ale spíše to, jak složitě musím 

nyní postupovat, abych tak jednoduchý problém vyřešil. Tedy ten kontrast mezi 

jednoduchostí problému a komplikovaností a pracností jeho vyřešení v současnosti: co 

všechno musím udělat, kolik času a energie to vyžaduje. 

V detailu se nemusí jednat o konkrétní titul, ale obecně informační zdroj, nebo ještě 

obecněji: o uspokojení informační potřeby. Tedy o něco knihovnám vcelku blízkého.   

Jaké mají lidé možnosti dnes? Viz Existující alternativy níže. 

 

Existující alternativy 

• Internet/Google/Seznam 

• Jednotná informační brána 

• Souborný katalog ČR 

• Čístbrno.cz 

 

Obecně: 

•    Knihkupectví online i kamenná 

•    Veřejné, vědecké knihovny 

 

Obecně můžeme při řešení informačních potřeb pokládat za existující alternativu internetové 

vyhledávače, které jsou obvykle prvním místem při hledání řešení, současně je lze 

považovat za největší konkurenci CPK (i když zároveň představují největší zdroj 

návštěvnosti). Dále můžeme za alternativu pokládat katalogy veřejných a vědeckých 

knihoven, případně knihkupectví (neboť nákup konkrétního titulu je přímým konkurentem 

knihovní výpůjčky). Roztříštěnost knihovních fondů a katalogů a jejich snazší dostupnost 

dodnes zajišťují služby jako Jednotná informační brán nebo Souborný katalog ČR (bez 

informací o dostupnosti titulů), v Brně pak portál Čístbrno.cz, který prohledává katalogy 

brněnských knihoven. 

  

Zákaznické segmenty 

•    Studenti SŠ pro studium 

•    Studenti VŠ pro studium 

•    Vědečtí pracovníci 

•    Knihovníci 

•    Učitelé 

•    Odborníci – profesionálové 

•    „Amatérští odborníci“ – lidé s vyhraněným zájmem/koníčkem 



•    Milovníci specifické beletrie 

•    „Čtenář častý“ (13 a více knih za rok viz Trávníček 2008:63) 

•    Stávající uživatelé online katalogů knihoven 

•    Neuživatelé knihoven 

•    Rodiče (studentů, malých dětí) 

•    Sociálně slabí čtenáři 

 

Variantně také: 

-          Uživatelé nemluvící česky 

-          Zahraniční uživatelé 

-          Hendikepovaní uživatelé 

 

Časní osvojitelé (Early Adopters) 

•    Knihovníci 

•    Studenti SŠ pro studium 

•    Studenti VŠ pro studium 

•    Nejaktivnější uživatelé knihoven 

•    „Vášniví čtenáři“(50 a více knih za rok viz Trávníček 2008:63) 

•    Odborníci – profesionálové  

 

Mezi hlavní uživatele portálu budou patřit zejména výše uvedené segmenty – studenti 

středních a vysokých škol (pro studijní potřeby), vědci či odborníci (hledající zdroje ke 

specifickému tématu), učitelé, knihovníci, častí čtenáři a stávající uživatelé knihoven, 

neuživatelé knihoven (příjemnější a přehlednější vyhledávací rozhraní) či sociálně slabí 

čtenáři, čtenáři s hendikepem nebo čtenáři nemluvící česky (příjemnější a přehlednější 

vyhledávací rozhraní v různých jazykových mutacích). 

Mezi ty, kteří si používání portálu rychle osvojí, budou patřit vedle knihovníků studenti 

středních a vysokých škol (pro studijní potřeby), velmi aktivní uživatelé knihoven, vášniví 

čtenáři či odborníci (hledající zdroje ke specifickému tématu). 

  

Hodnotová nabídka (Unique Value Proposition) 

•    Všechny tituly (knížky, časopisy, e-knihy) z knihoven z celé ČR na jednom webu k 

objednání nebo stáhnutí. 

 

Alternativní formulace: Všechny zdroje českých knihoven na jednom webu k objednání nebo 

stáhnutí. 

•    (Nekomerční) služba na celostátní úrovni integrující zdroje knihoven v ČR. 

 

Alternativní formulace: Služba na celostátní úrovni integrující lidské i materiální zdroje 

knihoven v ČR. 

•    Jeden průkaz/jedna identita pro využívání knihoven v ČR 

?  Služby XY českých knihoven k dispozici na jednom webu: miliony titulů, stovky/tisíce 

poboček po celé ČR a schopnosti tisíců knihovníků 

? Největší komunita čtenářů na českém internetu 

 

Myslíme si, že CPK je unikátní knihovní služba, která - s větší či menší nadsázkou a v bližší 

či vzdálenější budoucnosti - čtenářům z celé ČR zpřístupní „všechno“ z českých knihoven na 



jednom místě, ke snadnému a rychlému vypůjčení, stáhnutí či jinému způsobu užití třeba v 

případě elektronických informačních zdrojů. 

Čtenáři bude stačit jeden průkaz, aby měl přístup k ohromnému množství zdrojů českých 

knihoven: k jejich službám dostupným na stovkách poboček po celé České republice, které 

zajišťují tisíce knihovnic a knihovníků. 

 

High Level Concept 

•    Heuréka.cz pro knížky a e-knihy 

? Agregátor elektronických informačních zdrojů dostupných přes knihovny 

 

Když bychom chtěli čtenářům popsat, co to vlastně CPK je, pak s trochou nadsázky je 

vhodným připodobněním Heuréka.cz: na jednom místě shromažďuje informace o spoustě 

položek nalézajících se po celé ČR, o jejich dostupnosti, aktivně získává uživatelská 

hodnocení položek a často umožňuje také přímé objednání. 

 

Řešení 

•    Webová služba, která vyhledává tituly a informace ve fondech (resp. z databází) 

všech zapojených knihoven a zprostředkuje k nim přístup. 

 

Umožní: 

•   Vyhledání, filtrování 

•   Objednání titulu nebo stažení e-knihy/vzdálený přístup do databáze (EIZ) 

•   Zaplacení poplatku za objednání online 

•   Registraci nového čtenáře online 

•   Zaplacení registračního poplatku online 

•   Sdílená identita ve všec h knihovnách a jeden průkaz 

•   Doručení objednávky do zvolené knihovny 

•   Doporučovací mechanismus 

•   Referenční knihovník na chatu 

•   Virtuální komunita čtenářů 

•   Informace o knihovnách na jednom místě 

?  Doručení objednávky na zvolenou adresu 

?  Nákup titulu 

 

Centrální portál by měl uživatelům poskytnout takové řešení, které zásadním způsobem 

zjednoduší přístup k informacím a dokumentům různého typu ze všech zapojených 

knihoven. Portál umožní uživatelům výše zmíněné služby a funkce. 

  

Kanály 

•    Webové vyhledávače 

•    Webové stránky knihoven (bannery na všech spřátelených webech, vyhledávací 

pole) 

•    Webové stránky CPK 

•    CPK jako web knihoven (doména 3. řádu na CPK; profil knihovny na CPK vložený 

jinam pomocí iframe) 

•    Knihovníci 

•    Kampaň 

•    Sociální sítě, sdílení uživateli 



•    Školy 

•    Knihovny.cz jako pořadatel velkých knihovnických akcí 

 

Mezi hlavní informační kanály, kterými se informace o CPK dostanou přímo k uživatelům, 

budou patřit webové vyhledávače (Seznam, Google), webové stránky zapojených knihoven, 

informační webové stránky http://www.knihovny.cz/, knihovníci, propagační kampaň, sociální 

sítě, školy. Lze uvažovat o zastřešení velkých čtenářských akcí v knihovnách značkou 

Knihovny.cz. 

  

Zdroje příjmů 

Vytvoření CPK: 

•    Státní rozpočet (MK ČR) – příspěvek zřizovatele, účelové dotace, granty… 

 

Provoz CPK: 

•    Státní rozpočet (MK ČR) – příspěvek zřizovatele, účelové dotace, granty… 

•    Zdroje zapojených knihoven 

•    Sponzoring/partnerství/reklama/bartery… 

 

Rozvoj CPK: 

•    Státní rozpočet (MK ČR) – příspěvek zřizovatele, účelové dotace, granty… 

 

Jestliže mluvíme o zdrojích příjmů, rozlišujeme příjmy na tři činnosti: vytvoření, provoz a 

rozvoj portálu. Každá z aktivit bude financována jinými zdroji – např. vytvoření CPK je 

financováno zejména ze státního rozpočtu, samotný provoz bude pravděpodobně vyžadovat 

zdroje zapojených knihoven (spoluúčast v grantech, práce v pracovních skupinách) či 

finance čerpané z různých druhů partnerství a sponzoringu. 

  

Klíčové činnosti 

•    Vývoj a správa platformy CPK 

•    Vztahy s knihovnami a knihovníky 

•    Propagace CPK a vzdělávání 

•    Logistika, platby 

 

Z hlediska perspektivního vývoje projektu jsou pro jeho řešitele klíčové výše zmíněné 

činnosti. Vývoj a správa platformy CPK – s cílem zajistit snadno použitelnou a efektivní 

službu. Vztahy s knihovnami a knihovníky – s cílem zapojení více knihoven a tím rozšíření 

nabídky a služeb portálu. Propagace a vzdělávání směrem ke knihovníkům – za účelem 

hladkého přijetí portálu coby nového nástroje pro uživatele. Logististika dodání dokumentů – 

s cílem zajistit efektivní využití meziknihovních výpůjčních služeb. 

  

Klíčové zdroje a partneři 

•    Knihovny (zakládající a partnerské) a knihovníci 

•    Dodavatelé informačních zdrojů (nakladatelé, vydavatelé, agregátoři…) 

•    MK ČR 

•    Zřizovatelé knihoven a politici 

•    Webové vyhledávače 

•    Uživatelé (jako tvůrci obsahu) 

 

http://www.knihovny.cz/
http://www.knihovny.cz/


Z hlediska perspektivního vývoje projektu považují jeho řešitele za klíčové výše zmíněné 

zdroje a partnery. 

  

Struktura nákladů 

Vytvoření CPK: 

● Koncepce a zadání, vedení projektu, vývoj platformy, provoz testovací verze, smluvní 

podmínky… 

 

Provoz CPK: 

•    Správa dynamické části webu CPK 

•    Správa obsahu informační části webu CPK 

•    Propagace CPK, vzdělávání 

•    Nákup přístupu ke zdrojům 

•    ?Logistika (dodávání dokumentů, poštovné) 

 

Rozvoj CPK: 

· Vývoj služeb 

 

Podobně jako příjmy rozlišujeme náklady projektu do tří hlavních činností: vytvoření, provoz 

a rozvoj portálu. 

  

Klíčové ukazatele 

•    Počet aktivních uživatelů 

•    Počet dokončených výpůjček/ stažení e-knih /zobrazení záznamů EIZ 

•    Počet vyhledávání 

•    Počet zodpovězených dotazů v Ptejte se knihovny 

 

Mezi klíčové ukazatele úspěšnosti projektu patří počet aktivních uživatelů, počet 

dokončených výpůjček, stažených e-knih nebo zobrazených záznamů elektronických 

informačních zdrojů. Dalším indikátorem úspěšnosti je počet provedených vyhledávání či 

počet zodpovězených dotazů které portál zprostředkoval přes službu Ptejte se knihovny. 

 

 

Tento business model vznikl v rámci projektu Realizace statické informační části Centrálního 

portálu českých knihoven Knihovny.cz, který byl podpořen Ministerstvem kultury v dotačním 

programu VISK 8/B. 
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