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Mapování probíhalo formou workshopů v 2. polovině 
roku 2019 s cca stovkou účastníků, účastníky byli 
knihovnice a knihovníci z knihoven různých velikostí a 
specializací včetně vrcholných knihovnických orgánů. 
 
 
Realizátoři: Lenka Hanzlíková, Veronika Hyblerová 
Trachtová (Městská knihovna v Praze), Barbora 
Buchtová, Eliška Bartošová (KISK), Jan Řezáč (House 
of Řezáč) 
 
Realizace projektu Poslání a role knihoven je finančně podpořena 
Ministerstvem kultury ČR v rámci dotačního programu VISK 1. 

 
 
 
Děkujeme: 
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O co v projektu šlo 
Část veřejnosti i politiků nahlíží na knihovny jako na zbytné. Podle jejich názoru nejsou 
dále potřebné, protože informace i knihy si přece každý najde na internetu. Považovali 
jsme proto za důležité hledat poslání veřejných knihoven a jejich zásadní roli, tak aby 
toto poznání bylo základem dlouhodobé a efektivní komunikace knihoven. Definování 
poslání knihoven probíhalo na základě šesti facilitovaných regionálních workshopů, na 
kterých byly diskutovány a podrobně rozebírány jednotlivé funkce knihoven, a jednom 
workshopu celostátním, kde byly – za účasti představitelů oborových sdružení a 
krajských knihoven – poznatky z předešlých workshopů ještě více rozvedeny. Návrh další 
cesty, na kterou se knihovny musí vydat, chtějí-li být relevantní pro společnost 21. století, 
je tak společným dílem.  

Kdo na projektu pracoval? 
Realizátorem projektu byla Městská knihovna v Praze zastoupená Mgr. Lenkou 
Hanzlíkovou a Mgr. Veronikou Hyblerovou Trachtovou. Koordinátorkou projektu byla 
Mgr. Barbora Buchtová. Na celém projektu, jeho přípravě a také facilitaci jednotlivých 
workshopů se odborně podílela Mgr. Eliška Bartošová z Kabinetu informačních studií a 
knihovnictví.  
Během projektu se podařilo se navázat spolupráci s Janem Řezáčem z designové 
agentury House of Řezáč, který do projektu přinesl designové know-how a upravenou 
metodu Wardleyho map pro prostředí knihoven. 

Čím byl projekt výjimečný 
● Do projektu se participativním způsobem zapojila více než stovka zaměstnanců 

knihoven ze všech krajů České republiky. 
● Během regionálních workshopů byla využita pro knihovny nová metoda 

strategického mapování, tzv. Wardleho mapy. 
● Zapojeni byli zaměstnanci knihoven na různých pozicích, z knihoven různých typů 

a velikostí (od ředitelů velkých knihoven až po knihovníky ve službách v menších 
knihovnách). 

První fáze výzkumu: kvalitativní výzkum a 
analýza 

Sondážní rozhovory s knihovníky 
Naším cílem bylo od začátku zapojit co nejširší spektrum účastníků. Uvědomovali jsme si, 
že zvolený formát celodenních workshopů v krajských městech by mohl z účasti vyloučit 
zaměstnance těch nejmenších knihoven, rozhodli jsme se proto uspořádat malý 
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kvalitativní výzkum formou krátké telefonické sondáže. Celkem proběhlo osm rozhovorů 
po telefonu. Cílovou skupinou byly především knihovny v menších obcích. Během 
telefonických rozhovorů jsme uplatnili metodu 5 Whys (česky 5 proč), která umožňuje 
dostat se více pod povrch až k samotnému jádru problému.  Konkrétně jsme se 

1

knihovníků a knihovnic ptali na dvě základní otázky:  
1) „V čem si myslíte, že je knihovna důležitá pro lidi ve vaší obci?“  
2) „Proč pracujete v knihovně?“  
Pomocí postupného dotazování jsme se dostávali více do hloubky k otázkám „Proč?“, „Co 
to znamená…?“ 

Výzkum vizí knihoven Jihomoravského kraje 
V této části výzkumu byla také využita anonymizovaná data z průzkumu v knihovnách 
Jihomoravského kraje zpracovaná Moravskou zemskou knihovnou. Jedna z otázek se 
ptala, zda má knihovna nějakou vizi. Formulace těchto vizí byly přepracovány do 
klíčových slov, která zastupují jednu funkci knihovny. Vznikl následující výčet funkcí 
knihoven: půjčování (knih), poskytování informací, tvůrčí činnost, spolupráce se školami, 
vzdělávání, kulturní funkce, volnočasové aktivity, dobrovolnictví, rozvoj čtenářství, služby 
pro děti, služby pro seniory, mezigenerační funkce, komunitní funkce, místo setkávání. 
 

 
Obrázek č. 1: Slide z prezentace uvádějící zmiňované funkce knihoven 
 

Výsledná prezentace 
Na základě této první fáze výzkumu vznikla prezentace, která cituje vybrané úryvky z 
jednotlivých rozhovorů s knihovníky. Citace se nejčastěji dotýkaly kulturní či sociální 
funkce knihoven, rozvoje čtenářství, komunit a vzdělanosti a také osobnostního rozvoje 

1 Podrobnosti najdete na stránce Design Kid, ktrá je k dispozici na adrese 
https://www.designkit.org/methods/66 
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návštěvníků knihoven. Výslednou prezentaci je možné najít v příloze tohoto dokumentu.  
2

Prezentace byla ve vytištěné formě rovněž představena zaměstnancům knihoven na 
regionálních workshopech. 

 

 
Obrázky č. 2, 3, 4 a 5: Ukázka několika citátů z výsledné prezentace 

Druhá fáze výzkumu: regionální workshopy a 
Wardleyho mapy 

Metoda Wardleyho map 
Rozhodli jsme se využít metodu Wardleyho map. Díky této metodě je možné zmapovat, 
a tedy i vizualizovat prostředí jakéhokoli oboru či odvětví lidské činnosti. Prostřednictvím 
vytvořené Wardleyho mapy je možné dosáhnout celistvého náhledu na určitý problém, a 
díky tomu získat možnost dělat lepší strategické tahy. Metoda Wardleyho map vychází 
především z tzv. Cyklu strategie definovaného v 5. století př. n. l. vojevůdcem Sun-c’, který 
popsal pět faktorů, které ovlivňují vhodný výběr strategie: účel/smysl, prostředí, klima, 
doktrína, leadership. Zároveň je metoda obohacena o cyklus tzv. OODA (zkratka pro 
Observe – pozorování, Orient – orientace, Decide – rozhodnutí, Act – jednání), kterou 
definoval americký vojenský stratég John Boyd. 
 
 

2 Prezentace je dostupná na adrese: Citáty z českých knihoven 
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Obrázek č. 6: Cyklus strategie obohacený o OODA loop 
 
Wardley ve své knize publikované na blogu Medium.com  říká, že k definici poslání 

3

organizace je třeba projít celý cyklus strategie. Pro to, abychom mohli určit správnou 
strategii, zároveň potřebujeme poznat prostředí, ve kterém se pohybujeme. Wardleyho 
mapy jsou ideálním nástrojem pro to, abychom na toto prostředí nahlíželi jako na celek. 
Při vytváření Wardleyho map je v první řadě nutné určit smysl a rozsah toho, co 
mapujeme. Měli bychom vědět, k čemu je daná věc dobrá, co si pod ní představujeme, 
co by ještě mělo do našeho mapování spadat a co do mapy momentálně už nepatří. 
Dalším důležitým bodem jsou uživatelé – měli bychom si vydefinovat, kdo jsou uživatelé, 
kteří interagují s věcí, kterou mapujeme, a především jaké jsou potřeby těchto 
uživatelů. Od potřeb uživatelů se odvíjí celá mapa, jelikož během mapování hledáme 
komponenty, které jsou nutné k naplnění potřeb našich uživatelů. 
Podle toho, co vše je zapotřebí k naplnění výsledné potřeby uživatele, se definují 
jednotlivé komponenty do tzv. hodnotového řetězce. Hodnotový řetězec je uspořádán 
tak, že nahoře jsou komponenty, které jsou pro uživatelé nejvíce viditelné (např. nějaký 
konkrétní software), dole pak ty, které uživatel ani nevidí nebo si neuvědomuje (např. 
elektřina). Zároveň platí, že komponenty jsou uspořádané podle toho, jak jsou navzájem 

3 Knihu Simon Wardley publikuje na svém blogu Wardley maps 
https://medium.com/wardleymaps 

6 

https://medium.com/wardleymaps


závislé a jak se navzájem potřebují – každá komponenta potřebuje komponentu pod 
sebou.  
Komponentu je možné si představit jako základní jednotku. Mohou to být například 
konkrétní věci, aktivity, data, postupy či soubory znalostí. 
Všechny komponenty se postupně vyvíjí v čase – dochází k evoluci. Evoluci Wardley 
rozlišuje ve čtyřech fázích: 1) Genesis/vznik představuje vše jedinečné, vzácné, nejisté, 
neustále se měnící a nově objevené – v této fázi se zaměřujeme na průzkum; 2) 
Zakázková výroba „na míru“ představuje vše velmi neobvyklé a to, o čem se stále 
učíme – jedná se o individuálně vyrobené věci na míru, přizpůsobené pro specifické 
prostředí, často měnící podobu; 3) Produkt představuje něco stále běžnějšího, 
vyráběného opakovatelným procesem – i když zde existuje diferenciace zejména v 
raných stádiích, zvyšuje se stabilita a stejnost; 4) Komodita je vysoce standardizovaná, 
jasně definovaná, stálá, nediferencovaná, vhodná pro specifický známý účel. Jakmile 
máme vytvořený hodnotový řetězec, je zapotřebí určit, v jakém stádiu evoluce jsou jeho 
jednotlivé komponenty.  
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Celkově nás celým procesem může provést tato šablona: 

 
Obrázek č. 7: Šablona k procesu při vytváření Warldeyho map 

4 Více je možné se o metodě dočíst v knize, kterou Simon Wardley publikuje na svém blogu 
Wardley maps: https://medium.com/wardleymaps 
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Příprava workshopů – nominování tahounů českého knihovnictví 
Do celého výzkumu a mapování jsme chtěli přizvat především zaměstnance knihoven, 
kteří již teď působí v oboru proaktivně, přicházejí s novými nápady či neotřelými pohledy 
a jsou inspirací pro ostatní. Proto jsme vyhlásili veřejnou anketu, ve které knihovnická 
veřejnost mohla nominovat tahouny českého knihovnictví. Lidé z českých knihoven tak 
získali možnost nominovat knihovníky, od kterých čerpají inspiraci, o nichž se domnívají, 
že za sebou mají zajímavé projekty či služby a „kteří táhnou české knihovnictví kupředu.“ 
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Obrázek č. 8 a 9: Ukázka dotazníku, ve kterém mohli zaměstnanci českých knihoven 
navrhovat tahouny českého knihovnictví 
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Výzva na nominaci tahounů českého knihovnictví byla zveřejněna prostřednictvím 
emailové diskusní konference “knihovna”, e-mailové konference SKIP a také 
facebookových skupin pro knihovníky (např. Knihovny knihovnám a Komunitní 
knihovna). Celkem zaměstnanci knihoven z celé České republiky navrhli 165 jmen. 
Navrhovaným „tahounům“ jsme následně poslali oznámení o jejich nominaci a pozvánku 
na regionální workshopy, na které se mohli přihlásit. 

Příprava jednotlivých workshopů v regionech 
Jako místa, kde bude nejvhodnější workshopy uskutečnit, byla navržena Praha, Brno, 
Zlín, Ostrava a Plzeň. Pilotní mapování proběhlo v Brně, kde byla metoda otestována na 
skupině vybraných zaměstnanců knihoven, následovalo šest regionálních workshopů, 
kterých už se zúčastnili nominovaní tahouni českého knihovnictví. 
 

Průběh pilotního workshopu 
Metodu bylo třeba nejprve otestovat na skupině knihovníků. Pilotní workshop proběhl 3. 
9. v Brně za přítomnosti devíti účastníků, hlavního facilitátora a zapisovatelky. Jeho cílem 
bylo vyzkoušet, zda je možné aplikovat metodu také na obor knihovnictví. 

 
Obrázek č. 10: Fotografie účastníků prvního workshopu 
 
Při vytváření Wardleyho map jsou vždy v centru pozornosti konkrétní lidské potřeby. V 
případě aplikace na knihovnické prostředí jsme tedy společně s účastníky workshopu 
vytvořili seznam potřeb, se kterými uživatelé knihoven do knihovny chodí. Tyto 
potřeby jsme tematicky seskupili a v průběhu následujících workshopů je doplňovali o 
další potřeby uživatelů dle návrhů nových účastníků workshopů. 
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Obrázek č. 11: Potřeby uživatelů knihoven jsme si rozdělili do následujících kategorií: 
Setkávat se, Individuální sociální kontakt, Seberealizace a aktivní sdílení, Vzdělávat se, 
Půjčit si knihu, Získat informace, Kulturní vyžití, Klidné zázemí, Podpora ve vědě, Základní 
fyzické potřeby, „Osahat“ si (novou) technologii, (Za)bavit se (nebo někoho dalšího) 
 
Na pilotním workshopu jsme se společně rozhodli zmapovat potřebu „Setkávat se“. 
Následovali jsme postup dle šablony Wardleyho mapování (viz výše). Vznikla následující 
mapa: 
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Obrázek č. 12: Wardleyho mapa z pilotního workshopu znázorňující potřebu setkávat se v 
knihovnách 
 
Během mapování jsme například zjistili, že chybí „podhoubí“ pro to, jak správně 
organizovat setkávání v knihovnách. Knihovny nemají společné metodiky, vše si každá 
knihovna řeší znovu od nuly a po svém. Nemají ani společné podpůrné nástroje, které by 
mohly sdílet (např. open-source řešení pro intranet, které by bylo možné snadno převzít 
z jedné knihovny a aplikovat ve druhé). Pozice dramaturga či síťovače nejsou pro 
knihovny jasně vymezené a objevují se v knihovnách jen výjimečně. Často se také stává, 
že knihovny nemají stanovenou jasnou koncepci. Skupina vytvářející mapu se rovněž 
shodovala na tom, že v současné chvíli je nedostatek zaměstnanců knihoven, kteří by 
pociťovali „radost z práce“. Knihovny rovněž nesdílí kontakty na různé partnery, kteří 
mohou na programech pro společné setkávání participovat. Dále je problém s evaluací 
jednotlivých aktivit – knihovny moc neví, jak své pořady a aktivity vyhodnocovat, a 
každá knihovna si to rovněž dělá „po svém“. Naopak požadavky ohledně prostor či 
vybavení prostoru jsou pro knihovny dle názoru skupiny jasně vymezeny a popsány a 
existuje zde komoditizovaná nabídka nábytku i dalších zařízení. Jako problematické 
skupina shledávala, že v knihovnách hodně působí setrvačnost. Účastníci během diskuse 
zmiňovali, že je třeba „zlomit setrvačnost“. Jako další problém byla také označena 
nedostatečná centralizace. 
K podobným závěrům jsme docházeli také na ostatních workshopech. 
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Průběh regionálních workshopů 
Další workshopy proběhly v následujících termínech:  
 

Místo konání  Počet 
hodin 

Termín 
konání 

Počet 
přihlášených 

Počet 
účastníků 

Městská knihovna v Praze  5,5  13. 9.  18  19 

Knihovnický institut, Národní knihovna ČR  5,5  25. 9.  20  16 

Knihovna města Ostravy  5,5  14. 10.  16  13 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně  5,5  18. 10.  20  14 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně  5,5  21. 10.  11  10 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje  5,5  28. 11.  9  8 

 
Těchto workshopů se zúčastnilo více než 80 zaměstnanců knihoven z celé ČR. Skupina 
byla vždy heterogenní – zastoupeni byli knihovníci ze služeb, systémoví knihovníci, 
ředitelé knihoven, akvizitéři a katalogizátoři, knihovníci z malých obecních knihoven i z 
knihoven krajských, zaměstnanci knihoven univerzitních, základních i specializovaných. 
 
Průběh workshopů byl následovný: 
1) Hlasování o tom, které potřeby budeme mapovat 
Účastníci workshopů měli vždy možnost doplnit seznam potřeb uživatelů knihovny a 
následně probíhalo hlasování o tom, které mapy uživatelských potřeb se budou 
během workshopu dále rozpracovávat. Hlasování probíhalo pomocí tzv. dot-votingu 
(lepení barevných koleček k tématům – uživatelským potřebám, které účastníci 
workshopu chtěli mapovat nejvíce) nebo čárkování (k vybranému tématu se udělala 
čárka). 
 
2) Rozdělení do skupin 
Na většině workshopů jsme se následně rozdělili na dvě skupiny a mapovali dvě 
potřeby současně, přičemž si účastníci mohli vždy vybrat, které téma je jim bližší. 
Postupně jsme zmapovali následující potřeby uživatelů knihoven:  Setkávat se, 
Individuální sociální kontakt, Seberealizace a aktivní sdílení, Vzdělávat se, Půjčit si knihu, 
Získat informace, Kulturní vyžití, Klidné zázemí, Podpora ve vědě, Základní fyzické 
potřeby, „Osahat“ si (novou) technologii, (Za)bavit se (nebo někoho dalšího). 
 
3) Definice smyslu a rozsahu vybrané potřeby  
Po vybrání konkrétní potřeby, kterou budeme ten den mapovat, a rozdělení do skupin 
jsme si vždy ve skupině definovali, co si pod tou potřebou konkrétně představujeme 
a co všechno do tohoto tématu spadá v kontextu knihovnictví. Toto vydefinování rozsahu 
probíhalo vždy v kruhu všech mapujících a každý měl příležitost vyjádřit svůj názor.  
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Obrázek č. 13: Úvodní diskuse v kruhu a definování tématu na jednom z pražských 
workshopů 
 
4) Navrhování jednotlivých komponent v hodnotovém řetězci 
Po ujasnění toho, co si pod vybranou potřebou účastníci workshopu představují, jsme 
přistoupili k návrhům konkrétních komponent. Komponenty jsme získávali odpovědí na 
otázku: „Co všechno je zapotřebí k tomu, abychom tuto uživatelskou potřebu mohli v 
knihovně naplnit?“ Jmenované komponenty jsme postupně řadili pod sebe tak, jak jsou 
viditelné pro uživatele a jak se vzájemně potřebují.  
 
Příklad: Co potřebujeme k tomu, abychom měli v knihovně možnost vzdělávat? – 

Potřebujeme informační zdroje. – Potřebujeme 
ještě něco? – Potřebujeme prostory. – Co potřebují 
ty prostory? – Ty potřebují nějaké vybavení. – 
Potřebují ještě něco? – Ano, potřebují také nějaké 
technologie. 
 
Všechny vyjmenované komponenty jsme psali na 
postitové papíry (vždy jednu komponentu na jeden 
papír) a lepili je na balicí papír či tabuli. K 
navrhování jsme využívali metodu brainstormingu 
– komponenty mohli navrhovat všichni účastníci ve 
skupině. Postupně tak vznikaly jednotlivé 
hodnotové řetězce. Ve vrchních úrovních 
hodnotového řetězce byly zpravidla konkrétní věci 
a komponenty, které nám umožňují bezprostřední 
kontakt s uživatelem (knihovníci, prostory 
knihoven, komunikační kanály, knihovní fond…), ve 
spodních úrovních pak věci méně viditelné, spíše 
strategického či koncepčního rázu (metodiky, 
soubory pravidel, legislativa, koncepce knihovny…). 
 

Obrázek č. 14: Navrhování jednotlivých 
komponent v hodnotovém řetězci na 
jednom z pražských workshopů 
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5) Zařazení komponent do jednotlivých fází evoluce 
Jakmile jsme měli vyjmenovány všechny důležité komponenty a vytvořený hodnotový 
řetězec, rozdělili jsme flipchartový papír nebo tabuli na čtyři přibližně stejně široké části – 
dle čtyř fází evoluce – Vznik / Na míru / Produkt / Komodita. To, do jaké fáze bude 
komponenta umístěna, rozhodovali všichni zúčastnění. Pomocné otázky byly následovné: 
Jak moc je tato věc rozšířena v knihovnách v rámci celého knihovnictví? Je to něco 
úplně nového? Mají pro to knihovny jasně dané procesy a metodiky, nebo si to každá 
knihovna vytváří „po svém“. Je tato věc standardizována? Je možné si to pronajmout či 
půjčit někde jinde? Je to v knihovnách všudypřítomné? 
Věci, které jsou pro knihovny nové nebo se v knihovnách vyskytují jen výjimečně nebo je 
knihovny zatím neumí nějak koncepčně uchopit, se zpravidla objevovaly ve fázi vzniku. 
Často se jednalo o různé podpůrné procesy, oborové/systémové sdílení, koncepční 
práce se zaměstnanci a jejich rozvojem. Ve fázi na míru se nejčastěji objevovaly různé 
aktivity (akce a služby), které si knihovny vytvářejí „po svém“, jejich dramaturgie a 
marketing (včetně webu) a partnerství s dalšími institucemi. Ve fázi na míru byly také 
často umístěny věci, které se týkají pracovních podmínek a pracovního prostředí – 
otevřený a podporující management, sdílení uvnitř knihovny, dobré vztahy na pracovišti, 
motivace a sociální kompetence zaměstnanců knihoven. Ve fázích vzniku či na míru se 
také často objevoval výzkum, který zpravidla nebývá v jednotlivých knihovnách 
systematicky realizován. Ve fázi produktu se objevovaly standardizované věci, pro které 
již například existuje metodika nebo které je možné zakoupit volně na trhu. Nejčastěji to 
byly komponenty týkající se prostoru a jeho vybavení a technologií, knihovnické 
infrastruktury, knihovnického vzdělávání či regionálních metodických center. Ve fázi 
komodit se zpravidla nevyskytovalo příliš mnoho komponent – pokud ano, byl to často 
knihovní fond, který je pro knihovny již něčím automatickým (pravděpodobně 
nenajdeme knihovnu bez knihovního fondu), nebo informační zdroje. 
 

 
Obrázek č. 15: Komponenty v mapě „Kulturní vyžití“ rozdělené do jednotlivých fází 
evoluce. Fotografie ze zlínského workshopu 
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6) Diskuse nad vzniklou mapou 
Poté, co byla mapa vytvořena a všichni její tvůrci se shodli na umístění jednotlivých 
komponent do daných fází evoluce, nastal čas pro strukturovanou diskusi.  
Diskutovaly se nejdříve tři následující otázky: 

1. Co cítíme, že se mění či brzy bude měnit? 
2. Kde máme setrvačnost? 
3. Kde jsme neefektivní? 

Tyto tři otázky se diskutovaly ve vztahu ke komponentám na mapě. Závěry z diskuse 
byly zapsány facilitátorem či zapisovatelem. 
Následně byla položena ještě poslední otázka: Co s tím můžeme udělat – jaký 
strategický tah můžeme učinit? Účastníci workshopu navrhovali např. možnosti zvýšení 
efektivity či naplnění dosud nenaplněných potřeb uživatelů, změny ve fungování 
jednotlivých organizací či knihovnictví jako celku či jak využít změny prostředí (např. pro 
komoditizaci produktu nebo genezi nových aktivit). Závěry byly opět zapisovány. Zápis 
byl následně zaslán účastníkům workshopu pro případné doplnění nebo upřesnění 
závěrů. 
 
7) Neustálé vylepšování workshopu 
Po workshopu byl účastníkům zaslán dotazník s prosbou o vyplnění zpětné vazby. 
Poučení ze zpětné vazby byla vždy aplikována do dalšího workshopu, aby byl celý 
workshop pro další účastníky co nejvíce přístupný a srozumitelný. Díky tomu byla 
metodika workshopu na posledních regionálních workshopech již zcela standardizována 
a workshopy probíhaly velmi hladce. 

K čemu jsme došli na jednotlivých workshopech? 
Výstupem ze všech workshopů je prezentace shrnující poznatky z jednotlivých 
workshopů (v příloze tohoto dokumentu).  Poznatky jsme strukturovali do následujících 

5

13 bodů, které shrnují participativně identifikované možné strategické kroky, které mají 
potenciál posunout české knihovnictví. 
 
1) Potřeba zabezpečit podpůrné procesy a oborové sdílení know-how 
Problémem českého knihovnictví je, že jednotlivé knihovny často znovu začínají na 
zelené louce – chybí různé šablony (např. dotazníků, grafiky), checklisty, metodiky…, či 
databáze příkladů dobré praxe. Dalším velkým problémem je nejednotnost celého 
oboru – je zde mnoho organizací či pracovních skupin a jen málokdo ví, kdo co dělá. 
Tyto skupiny a organizace se nepropojují, nesdílí navzájem, pro mnohé zaměstnance 
knihoven mohou být netransparentní. Knihovnické konference, kde k oborovému 
propojování a sdílení dochází, zase nejsou dostupné pro všechny (z finančních či 
kapacitních důvodů). Nejednotnost způsobuje také velké množství zřizovatelů knihoven. 
Důsledkem je i horší možnost získat financování z jiných resortů – MPSV, MŠMT, 
regionálních zdrojů… Problémem také je, že knihovny často nesdílí svoje unikátní obsahy 
a také zcela chybí sdílení chyb, neúspěšných cest a slepých uliček. Jedním z důsledků 
tohoto faktu je i to, že se zaměstnanci knihoven bojí dělat chyby. 

5 Prezentace je také dostupna online: Výstupy - poslání a mise knihoven  
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„Omezujme činnosti, které se dají automatizovat či 
sdílet, a posilujme ty, které generují knihovně a jejím 
čtenářům přímý přínos.“ 
— Citace od jednoho z účastníků 
 
Zúčastnění pracovníci knihoven také navrhovali, co všechno by se dalo sdílet, a došli k 
následujícím příkladům: 

● Sdílená databáze kontaktů na partnery, lektory a další vystupující, 
● rezervační systém / jednotný kalendář – akce všech knihoven, 
● sdílení autorů a programů – registrace programů do více knihoven zároveň – 

jednotná propagace, jednotný systém evaluace, 
● sdílená akvizice a katalogizace, 
● šablony i obsahy pro webové stránky, 
● sdílení pomoci architektů / interiérových designérů, 
● větší využití a zapojení do portálu knihovny.cz, sdílená registrace, 
● síť servisních služeb (instalace a správa techniky, garance provozu apod.), 
● sdílení přístupu do databází, 
● sdílení IT služeb, IT podpory (např. vyžadovat stejný systém), 
● sdílení přístupu do různých nástrojů (např. Canva). 

 
2) Podpořit vznik jednotlivých koncepcí knihoven 
Koncepce jednotlivých knihoven jsou na různé úrovni, některé knihovny dokonce ani 
nemají vlastní koncepci – zaměstnanci jsou pak méně motivovaní (neví proč, co a jak 
mají dělat). Zároveň je knihovnictví přehlcené různými typy akcí, kterým ale zároveň 
chybí nějaká koncepce či směřování. Knihovny často nemají ve své interní strategii 
zdůvodněno, proč tyto akce pořádají. Knihovna se pak někdy může stát takovým 
„patvarem“, kdy není jisté, co má přesně být – zda má být kulturním či komunitním 
centrem, vzdělávací institucí, sociální institucí, nebo se má věnovat tématům, jako je 
například udržitelnost. Chybí pak také jasněji daná prioritizace věcí, které by knihovny 
měly dělat. 
 
3) Knihovny často nenabízejí příjemné a motivující prostředí pro práci 
Celý obor je podfinancován, jeho zaměstnanci nedostávají ani minimální důstojnou 
mzdu.  Práce zaměstnance knihoven bývá často levnější než outsourcing, proto 

6

knihovníci mnohdy dělají práce, pro které nemají odbornost (příkladem může být, když 
knihovníci vytváří web knihovny nebo grafiku). Dalším problémem je, že pracovníci v 
knihovnách nemají kam růst – ti aktivní momentálně bohužel nejsou nijak systémově 
odměňováni, což může způsobovat jejich demotivaci. Mnohým zaměstnancům knihoven 

6  Dle platových tabulek má 9. platová třída i po 32 letech praxe dle tabulek maximální mzdu 28 
920 Kč –  https://www.pracomat.cz/poradna/pro-pracujici/228-platy-statnich-zamestnancu.html. 
Metodiku pro výpočet minimální důstojné mzdy je možné najít na stránce 
https://www.dustojnamzda.cz/ 
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často také chybí sebevědomí – to má vliv na celkovou prestiž povolání. Pracovníci 
knihoven se potřebují naučit zažívat a oslavovat své úspěchy. Naopak neúspěch by 
neměl být vnímán jako selhání, ale příležitost pro poučení a osobní růst. 
Je také potřeba věnovat větší pozornost budování firemní kultury v knihovnách a 
vztahům na pracovišti. Kolektivy někdy nefungují dohromady, je třeba vytvořit metodiky 
na to, jak hledat kolegy do knihovny, aby to klapalo, a jak komunikovat, aby si lidé 
rozuměli. Rovněž je potřeba již od přijímacího pohovoru pracovat s očekáváními 
nastupujícího zaměstnance knihovny. Zároveň by bylo vhodné zavádět principy Age 
managementu (mezigeneračního učení) spočívající v záměrné kooperaci mladších a 
starších zaměstnanců knihoven za účelem rozvoje a sdílení zkušeností.  
Pracovní podmínky by také měly odpovídat potřebám lidí 21. století – v knihovnách 
například chybí flexibilní pracovní doba, home office, zkrácené úvazky atd., a to i u pozic, 
kde je to možné. Často se využívá nástrojů kontroly – pracovní čipy, výkazy práce, 
monitoring pracovního emailu, turnikety…, které udržují nedůvěru mezi zaměstnanci a 
zaměstnavatelem. 
Aby se zlepšily vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, je zapotřebí věnovat se 
otázkám leadershipu. Vedoucí knihovny by měli umět nadchnout své zaměstnance pro 
spolupráci. Leader by si měl také uvědomit, že kompetence zaměstnanců knihoven se 
budou vždy měnit, což bude vyžadovat další prostředky a podporu ze strany knihovny. 
Je tedy třeba podpořit rozvoj kompetencí a osobnostní rozvoj managementu knihoven.  
V českém knihovnictví také například zcela chybí některé pozice, které souvisí s 
komunitními rolemi knihoven nebo jsou v jiných oborech či soukromém sektoru zcela 
obvyklé, jako je například: dramaturg, networker, fundraiser, HR či výzkumník/designer. 
 
4) Absence uživatelských výzkumů, průzkumů, zpětné vazby či evaluace 
Zaměstnanci knihoven si často myslí, že jim chybí marketing, ale ve skutečnosti jim chybí 
hlavně výzkum a znalost cílové skupiny. Víme také málo o uživatelích, kteří do knihovny 
nechodí. Zároveň knihovny moc neví, jak průzkumy dělat – chybí šablony, chybí síť 
respondentů. Panuje zde také určitý ostych – pracovníci z knihoven cítí stud zeptat se na 
názor například lidí na ulici. Rovněž mají zaměstnanci knihoven určité limity v 
systematičnosti sběru zpětné vazby. Knihovny pořádají množství akcí, ale neví, jak 
vyhodnocovat kvalitu a dopad svých aktivit. Každá knihovna si to dělá „po svém“. Lidé 
pracující v knihovnách rovněž neumí rychle testovat a prototypovat. Někteří také 
zmiňovali, že pociťují absenci určitých centrálních průzkumů (např. v otázkách motivace 
ke čtenářství a jejích proměn) a domnívají se, že je zapotřebí komoditizace takovýchto 
průzkumů. 

„Musíme se víc a častěji ptát svého okolí (organizací, 
fyzických lidí atd.) na jejich potřeby. Zvát lidi ‚zvenčíʻ 
do knihoven, aby nám poradili, jak vyřešit nějaký 
problém.“ 
— Citace od jednoho z účastníků 
 
5) Podporovat komunitní zaměření knihoven 
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Pro aktivity knihovny je práce a provázání s komunitou důležitým zdrojem, komunita 
udržuje knihovnu živou. Slovo komunita není důležité jen pro komunitní knihovny – i 
knihovny, které se jako komunitní profilovat nechtějí, potřebují budovat vztahy s 
komunitou. Potřebujeme víc zahrnout práci s komunitou do knihovnického vzdělávání. 
Potřebujeme víc příkladů dobré praxe, jak s komunitou budovat vztah a jak 
spolupracovat (konference, články apod.) a také posílit sebevědomí zaměstnanců 
knihoven, aby se nebáli lidí zeptat na jejich potřeby. Potřebujeme rovněž víc pracovat a 
počítat s dobrovolníky, odstraňovat bariéry pro dobrovolnictví, nebát se zapojit lidi více 
do fungování knihovny. 
 
6) Marketing na státní i lokální úrovni 
Knihovny mají silný brand, ve kterém je ovšem bohužel cítit značná setrvačnost. Lidé 
totiž stále vnímají knihovnu na základě slova „kniha“. Tento brand je však zkreslený, 
moderní knihovny už zdaleka nejsou postavené jen na půjčování knih. Musíme společně 
pracovat na vyvracení mýtů o knihovnách a systematicky budovat nový brand pro 
knihovny pro 21. století. 
Zároveň je marketing v oboru velmi roztříštěný a knihovny nepociťují celostátní podporu. 
Řešením může být například vytvoření vzorové komunikační strategie, kterou si knihovny 
budou moci upravit pro své potřeby a cílové skupiny. Chybí také medializace. Je důležité, 
aby se víc mluvilo o knihovnách i v mainstreamových médiích. K tomu, aby se něco 
mohlo změnit, je také zapotřebí rozšířit know-how v oblasti library advocacy. 
 
7) Knihovník by měl být průvodce obsahem 
Obsah je jednou z nejdůležitějších komponent na mapě českého knihovnictví a 
referenční knihovník by měl být průvodce tímto obsahem. Dříve než si například do 
knihoven pořídíme určitou technologii, potřebujeme vědět, na jaký obsah bude navázána 
– například při koupi 3D tiskárny musíme vědět, co budou moci lidé s touto technologií 
dělat, během jakých akcí se s ní bude pracovat a proč by měla knihovna tuto službu 
nabízet. Knihovník jako průvodce obsahem je role, kterou bychom chtěli šířit do 
povědomí lidí. K tomu, aby na tuto roli nápaditých průvodců měli kapacitu, je třeba 
osvobodit zaměstnance knihoven od rutinních činností (pomocí techniky – např. RFID), 
věnovat větší pozornost personalistice a při náboru nových lidí jasně sdělovat, co 
knihovnická práce obsahuje a jaké jsou nároky na knihovníky ve službách. 
 
8) Statistické vykazování směrem k měření dopadů knihovny 
Vykazování knihoven – jak vypadá v současné době – nedává zaměstnancům knihoven 
moc smysl. Nikdo s výkazy nepracuje víc do hloubky, u některých dat není ani jasné, 
proč je knihovny musí vykazovat. Hlídáme hlavně počty výpůjček a čtenářů/návštěvníků 
knihovny, neřešíme ale vztahy a dopady. Máme sice obrovské množství nasbíraných dat, 
ale nic se s nimi neděje – knihovny nepracují s big daty. Vykazování nepomáhá 
knihovnám se posouvat, ale způsobuje byrokratickou zátěž, kvůli které metodici někdy 
nestíhají důležitý individuální přístup při pomoci jednotlivým knihovnám. 
 
9) Síťování knihoven a jejich zaměstnanců 
Bylo by dobré, aby součástí běžné pracovní doby knihovníků bylo také setkávání s lidmi 
z různých knihoven. Pomoci může např. podpora stáží uvnitř knihoven i napříč 
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knihovnictvím. Zaměstnanci knihoven by ale měli umět síťovat také směrem ven. 
Prospělo by mít více příkladů dobré praxe, jak knihovna může navazovat partnerství 
nejen s příspěvkovými a neziskovými organizacemi, ale i s firmami (partnerství není jen o 
poskytnutí prostoru knihovnou). 
 
10) Vzdělávání v knihovnách i pro knihovny 
Knihovny by měly být partnerem MŠMT pro celoživotní vzdělávání, mohou také být 
místem setkávání učitelů a vědců. Je třeba rovněž zabezpečit vzdělávání samotných 
knihovníků – do budoucna bude nutné posílit například pedagogické a sociální 
kompetence. Nepracujeme dostatečně s postoji, hodnotami a osobností zaměstnanců 
knihoven. Informační gramotnost knihovníků by měla být na úrovni (každý knihovník v 
profesionální knihovně musí být schopen stáhnout e-knihu nebo poradit s tabletem). 
Referenční knihovník by měl být zároveň koučem a konzultantem (např. v otázkách 
open access, informací, dat, technologií…). Chybí škálovatelné a systematické vzdělávání, 
na základě volby lidí, kteří v knihovnách pracují. Rozvoj těchto pracovníků je třeba 
zaručit, vytvořit podmínky a prostor pro jejich vzdělávání (např. ve standardu pro dobrou 
knihovnu je deklarováno pro každého knihovníka 48 hodin na vzdělávání, ale chybí 
vymahatelnost). Je třeba vyřešit problém uvolňování z provozu na vzdělávání a tedy 
realisticky nastavit otevírací dobu pro veřejnost – raději v menším rozsahu a kvalitně, 
nebo v delším, ale ne všechny služby a také podporovat samoobslužnost. Kvalita 
rekvalifikačního kurzu kolísá – referenční knihovník by měl absolvovat i kurzy asertivity, 
krizové komunikace, základy psychohygieny, práce s emocemi, sociální kompetence. 
 
11) Nízkoprahovost knihoven 
Zaměstnanci knihoven si váží toho, že jsou knihovny nekomerčním, neutrálním veřejným 
prostorem, dostupným komukoli – i lidem, kteří jsou v sociální nouzi. Do budoucna bude 
stále důležitější také prostorová bezbariérovost, která může být problém pro knihovny 
sídlící v historických objektech. Nutná je ale i dostupnost a bezbariérovost v přístupu k 
informacím – princip „rovného přístupu k informacím“. Knihovny by se měly snažit 
zasypávat informační propasti a pomáhat lidem v získávání a vyhodnocování informací. 
Tím také podporují svobodu ve společnosti a posilují občanskou společnost.  
 
12) Nutnost otevřít se změnám 
Lidé pracující v knihovnách se bojí udělat chybu, jelikož se bojí napomenutí či trestu. Kvůli 
tomu zde není velký prostor pro učení se z chyb. Zaměstnanci knihoven se také bojí 
udělat změnu – bojí se odřezávat staré, nefunkční. Pod vlivem toho panuje v oboru 
obrovská setrvačnost. Někdy také mezi zaměstnanci knihoven panuje strach z 
technologií, což vede k tomu, že uživatelé jsou mnohdy před nimi napřed a knihovníci ve 
službách jim nestačí. 
 
13) Nezapomínejme na knihy a informace 
Před rozšířením internetu existovalo něco, co by se dalo připodobnit k „informační poušti“ 
– lidé neměli dostatek informací, rolí knihoven bylo je uchovávat a zprostředkovávat. V 
souvislosti s rozvojem technologií se ale situace diametrálně změnila. Informací je 
nadbytek. Knihovník má být proto průvodce světem informací a pomáhat nalézat ty 
relevantní. Kniha a tzv. „pomalé čtení“ mají výhodu např. ve větší zapamatovatelnosti 
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obsahu. Důležitým tématem současných knihovníků je také tzv. „vychovávání si čtenářů“ 
– tzn. aktivně vyvíjet úsilí, aby mladí lidé získávali pozitivní vztah ke knihám. 
 

Silné stránky knihoven – opěrný bod pro komunikační rámec 
Během mapování jsme nacházeli silné stránky knihoven. Tyto silné stránky mohou být 
opěrným bodem pro další strategickou komunikaci a budování nového brandu. 
Zaznívalo především, že knihovny jsou skvělým prostorem pro setkávání, seberealizaci a 
kreativitu. Jejich výhoda spočívá především v inkluzivitě, neelitářství a přístupnosti, jelikož 
jsou dobře dostupné i pro obyčejné lidi v dané obci. Knihovníci jsou zároveň často 
přátelští lidé, připravení pomoci svým uživatelům. Nejsou to úředníci ani strážci ticha. 
Knihovna je místem, kde vznikají nové myšlenky, lidé se učí novým věcem a spolupracují. 
Knihovny slouží jako centrum soužití obce a zvyšují intelektuálnost jejích obyvatel. 
Pomáhají také zvyšovat emoční inteligenci a pocit vzájemnosti mezi lidmi. Nejde už tolik 
jen o knihy, ale o cíleně budovaný společenský prostor. 
 

Wardleyho mapy a jejich zpracování 
Mapy, které vznikly během regionálních workshopů, byly přepsány do nástroje MIRO, 
který obsahuje šablonu pro tvorbu wardleyho map.  Z jednotlivých map byla na základě 

7

sloučení některých komponent do nadřazených termínů abstrahována zjednodušená 
mapa českého knihovnictví. 
 

7 Nástroj Miro je k dispozici na adrese: https://miro.com/ 
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Obrázek č. 16: Několik map vzniklých během regionálních workshopů 

↓ 

 
Obrázek č. 17: Velká zjednodušená mapa českého knihovnictví 
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Tato mapa byla stále příliš podrobná, proto jsme ji pro potřeby celostátního workshopu 
ještě více zjednodušili a zapracovali do ní jenom ty nejpodstatnější komponenty. Vznikla 
následující mapa v minimální verzi: 

 

 
Obrázek č. 18: Mapa českého knihovnictví v minimální verzi 

 
 

Práce s mapou během celostátního workshopu 
Během celostátního workshopu 5. 12. 2019 v Praze měli představitelé českých 
knihovnických sdružení a krajských knihoven možnost více rozpracovat důležité 
komponenty z mapy českého knihovnictví. Konkrétně se jednalo o následující 
komponenty, které byly během regionálních workshopů často diskutovány: 

● Library advocacy,  
● Aktivity knihovny,  
● Sociálně kompetentní zaměstnanci knihoven, 
● Podpůrné procesy + Sdílená databáze know-how,  
● Firemní kultura. 

 
Knihovníci měli v těchto tématech k dispozici dílčí komponenty z regionálních workshopů, 
které mohli, ale nemuseli použít, případně je mohli i doplnit o komponenty další. Vzniklo 
dalších 5 map, se kterými se pracovalo stejně jako na workshopech regionálních – týmy 
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za pomoci facilitátorů diskutovaly potenciální změny, neefektivity a setrvačnost a stejně 
tak i návrhy potenciálních strategických kroků. 

 
Obrázek č. 19: Jedna z doplněných map týkající se tématu advokacie knihoven 
 
Na základě tohoto workshopu a argumentů, které během diskusí zaznívaly, byla 
doplněna prezentace s výstupy z projektu (v příloze dokumentu).  Silně zaznívala 

8

především témata týkající se brandingu knihoven, leadershipu a sdílení know-how. 
 
Knihovníci také navrhovali, co by se podle nich mělo se získanými poznatky dít dál. Došli 
k následujícím závěrům: 

1. Zaslat závěrečné výstupy všem účastníkům workshopů a relevanci závěrů 
ověřit krátkým dotazníkem.  

2. Zpracovat výsledky do podoby strukturovaného dokumentu, který může 
sloužit jako podklad pro organizování vzdělávání (priority) a inspirace pro vedení 
knihoven. 

3. Informovat o výstupech krajské metodiky s cílem využití závěrů při 
zpracovávání krajských koncepcí. 

4. Zapojit do debaty další zaměstnance knihoven s cílem hledat společnou roli a 
poslání knihoven; setkání v krajích. 

5. Efektivně využít výsledky při přípravě aktualizace Koncepce rozvoje knihoven 
ČR, zejména při definování priorit a slabých míst. 

6. Zpracovat verzi pro stakeholdery formou manažerského shrnutí. 
7. Zpracovat reportáž o celém projektu a publikovat ji prostřednictvím 

knihovnických kanálů, obsahem je seznámení s metodikou Wardleyho map a 
výsledky mapování. 

8. Výsledky mapování využít pro práci v PR Sekci SDRUK a dalších oborových 
skupinách.  

8 Prezentace je také dostupna online: Výstupy - poslání a mise knihoven  
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Obrázek č. 20: Tým facilitátorů po celostátním workshopu v Praze 
 

Poučení z workshopů – na co je potřeba myslet při tvorbě Wardleyho 
map 
Během workshopů jsme dospěli k několika poučením, které stojí za zaznamenání pro 
případ, že by chtěl metodu Wardleyho map někdo aplikovat např. ve své organizaci 
nebo ve výzkumu: 

1. Je třeba dát celému procesu čas. „Aha momenty“ se začnou objevovat, až když 
jednotlivé komponenty umisťujeme do jednotlivých fází evoluce. 

2. Žádná mapa není dokonalá, všechny mapy jsou zkreslené. Tento fakt je nutné 
účastníkům stále připomínat. Může se stát, že by jiná skupina mapu vytvořila 
trochu jinak nebo komponenty umístila do trochu jiné fáze vývoje.  

3. Záleží také na kontextu toho, co mapujeme. Při mapování jedné věci může být 
stejná komponenta zařazena do jiné fáze evoluce než při mapování jiné věci. 
Například komponenta výzkumu v kontextu lékařství může být v úplně jiné fázi 
evoluce než komponenta výzkumu v kontextu teorie superstrun. Vždy je zapotřebí 
vztahovat jednotlivé komponenty k mapovanému. 

4. Je třeba počítat s dostatečnou časovou kapacitou pro vytvoření mapy. Workshop 
trvá celkově 5–6 hodin. Je důležité udělat časový rozvrh tak, aby zde byl dostatek 
času pro diskusi nad změnami, neefektivnostmi a setrvačností a také nad 
potenciálními strategickými kroky. 
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Přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny výstupy jsou k dispozici na adrese: 
http://bit.ly/vystupy-poslani-role-knihoven a rovněž na stránce: 
http://koncepce.knihovna.cz/vystupy-z-projektu-poslani-a-role-knihoven/ 
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Co potřebuje
české knihovnictví ?   
Výsledky z projektu Poslání a role knihoven 2019.


