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 Jak už název napovídá, je kniha Lynn Westbrookové pokud jde o výzkum 

spíše učebnicí. Obsahuje totiž metodiku, která popisuje optimální přípravu výzkumu, 

zjišťujícímu potřeby uživatelů knihovnických služeb. Činí tak přitom postupem, který 

je velmi „user-friendly,“ neboť publikace, která obsahuje podrobnější teoretický 

náhled na problém, je doplněna také disketou, jež obsahuje kuchařku přípravy 

výzkumu v elektronické podobě. 

 Předmětem knihy je aktivita označovaná zkratkou CINA – tedy community 

information-needs analysis, analýza informačních potřeb komunity. „Komunita“ 

v tomto smyslu označuje skupinu lidí, jíž jsou služby knihovny určeny. „Informací“ se 

rozumí cokoli, co uživatel za informaci považuje. „Potřeba“ označuje požadavky, 

které komunita knihovně zadává. A „analýza“ znamená nejen sběr dat, ale také jejich 

zvážení v kontextu poslání knihovny, budoucnosti komunity a možností současného 

prostředí. 

 Předmětem CINA tedy není zjištění, co uživatelé služeb knihovny dělají, ale co 

potřebují. Není to pátrání po vlivu, který má knihovna na život svých uživatelů. A není 

to ani hodnocení činnosti knihovny, protože nejde o to, jak dobře se dělá to, co se 

dělá, jako o to, co by se mělo dělat. Jejím cílem je poznat potřeby komunity a 

porozumět jim, neměla by proto sloužit jen jako výzkum na podporu již připravených 

změn. Proces CINA může umožnit hlubší porozumění tomu, v jakých situacích lidé 

informaci hledají, a co od žádosti v knihovně očekávají. Přesněji, jaký smysl pro ně 

hledání informace má. 

 Existují různé důvody, proč by knihovna měla zvážit provedení CINA. Patří 

k nim: 

• příprava rozpočtu 
• hledání priorit mezi prvky fondů, službami a cíli 
• hledání místa knihovny mezi konkurencí 
• určování optimální alokace omezených zdrojů 



• plánování nevyhnutelné změny 
• pomoc zaměstnancům při tvoření nové vize knihovny 
• podpora dlouhodobého růstu a vývoje 
• marketing knihovny 
• získání informací o ne-uživatelích 

Provedení analýzy CINA s sebou může nést také řadu neočekávaných výhod. 

Zaměstnanci se naučí řešit nové problémy a pohybovat se strategicky v zadaných 

úkolech. Často také dojde ke zlepšení komunikačních kanálů a knihovna může 

navázat i řadu vnějších kontaktů. 

Jak tedy samotná analýza probíhá? Na počátku je třeba stanovit účel, pro nějž 

analýzu provádíme, dále osoby, na něž se zaměříme, témata, která nás obzvláště 

zajímají, jaké změny prostředí budeme sledovat a kdo bude nést za provádění 

odpovědnost. Je třeba mít také na paměti, že bude nutné všem, kdo se na studii 

budou podílet, vysvětlit její princip, její výhody a podíl, který na ní budou mít. Rovněž 

je třeba připravit se na dotazy, které mohou vzejít z řad uživatelů knihovny či jiných 

dotazovaných. Je možné také uvažovat o tom, s jakými organizacemi by bylo možné 

při výzkumu spolupracovat. 

Dále je třeba uvažovat o zdrojích, které budou pro výzkum pot řeba, a to nejen 

materiálních, ale také lidských a časových. Předmětem výzkumu by se přitom měly 

stát i osoby, kterých se z nějakého důvodu na chod knihovny týká, zajímají se o něj a 

podobně. Je třeba mít na paměti rovněž etický aspekt věci, aby při dotazování nebyla 

zneužita žádná získaná data. 

V další fázi výzkumu dochází na formulaci základních otázek. V rámci 

operacionalizace se stanovují hlavní okruhy problémů a rozhoduje se o tom, jakým 

způsobem budou v dotazování ošetřeny. 

Možností získávání informací je mnoho. Při dotazování je třeba mít na paměti 

některé efekty, které mohou získané odpovědi zkreslit; v daném případě jsou tyto 

efekty označovány například „nice library“ nebo „good patron.“ Rovněž je nutné brát 

ohled na optimální délku dotazníku nebo na použité formulace, které nezkreslí 

odpověď. Dále je třeba se rozhodnout, jakým způsobem vlastně budou informace 

získávány. Jako metody „person-to-person“ se nabízejí focus groups, exit interviews, 

krátké nebo hloubkové rozhovory, telefonické dotazování, zúčastněné a 

nezúčastněné pozorování. Jako metody „person-to-document“ jsou jmenovány 

například dotazníky (jež je možné distribuovat různým způsobem) nebo deníky. 



Každá z těchto technik má svá pro a proti, a je na autorech analýzy, aby mezi nimi 

dokázali co nejlépe zvolit. Rozhodně je dobré výzkumnou metodu předběžně 

otestovat. Poučení je také možné najít v různých publikacích, které vypovídají o 

výzkumech již provedených. 

Při tvoření výzkumu je třeba také rozhodnout, jakým způsobem bude 

konstruován vzorek dotazovaných a jak bude velký. K využití se také nabízejí data, 

která již jsou k dispozici a která se týkají vnitřního chodu knihovny. 

Velkou pozornost je třeba věnovat přesnému časovému plánu a rozvržení 

veškerých procesů, které bude třeba v rámci přípravy analýzy vykonat. 

Autoři studie by také měli alespoň částečně rozumět tomu, jaké údaje mohou 

být produktem jejich sběru a jakým způsobem se s podobnými daty může nakládat. 

Je důležité vědět, jaké výsledky je možné z dat získat a jaká je jejich spolehlivost. 

Výsledným produktem analýzy by pak měla být doporučení, která budou mít 

podobu identifikace potřeby a toho, jak by se měla uspokojit a kdo by se tomu měl 

věnovat. Nemělo by se zapomínat ani na to, že o výsledky analýzy je možné se 

rozdělit – například s jinými knihovnami, které mohou zajistit některé žádoucí služby, 

a podobně. A konečně je důležité odvodit z výsledků studie i dlouhodobější závěry, 

které mohou spočívat nejen v podrobné analýze výsledků a možné redefinici priorit 

knihovny, ale také v následném sledování změn, které nastaly v chodu organizace, a 

v přípravě podkladů pro případnou další studii. 

Celkově se dá říci, že publikace L.Westbrookové je velmi užitečnou 

kuchařkou, která nabízí všechny základní informace pro přípravu účinné analýzy 

potřeb uživatelů služeb knihovny. Je ovšem vždy věcí konkrétního týmu, jaké 

výsledky jeho práce přinese, neboť kuchařka poskytuje jen návody s upozorněním na 

možná rizika. 


