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Abstrakt 
Národní technická knihovna (NTK) je součástí kampusu vysokých škol v pražských Dejvicích, 
kde sídlí od r. 2009. NTK plní funkci veřejné i akademické knihovny. 
Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření „NTK pro příští desetiletí“, které proběhlo v 
červnu a červenci 2020. Hlavním cílem šetření bylo zjištění potřeb, návyků a preferencí 
uživatelů NTK pro potřeby plánované modernizace prostorů knihovny a také pro další 
zkvalitňování služeb.  
V rámci dotazníkového šetření byly zkoumány jednak zkušenosti uživatelů se stávajícími 
prostory, vybavením, informačními zdroji a službami NTK, ale také studijní a pracovní návyky 
studentů a vyučujících. Respondenti byli osloveni v rámci tzv. účelového výběru tak, aby 
výzkumný vzorek obsahoval jak uživatele NTK, tak i studenty a vyučující z řad partnerských 
univerzit, kteří služeb NTK nevyužívají. Do šetření se zapojilo 2027 respondentů, přičemž celý 
dotazník vyplnilo 1030 respondentů. Při vyhodnocení bylo využito popisných statistických metod 
a testování závislosti.  
Důležitým faktorem, který ovlivnil jak sběr, tak výsledky tohoto šetření bylo, že probíhalo v 
období pandemie COVID-19, což mělo, jak naznačily výsledky, výrazný vliv na možnosti 
využívání knihoven i informační chování respondentů.  
Výsledky šetření ukazují, že respondenti jsou celkově s NTK, jejími prostory, zařízeními, 
informačními zdroji a službami spokojeni. Kladně byl hodnocen moderní prostor, samoobslužný 
provoz, atmosféra uvnitř NTK, přístup ke zdrojům a dlouhá otevírací doba. Naopak respondenti 
nebyli spokojeni zejména s počtem studijních míst (včetně těch pro individuální studium), 
dostupností elektrických zásuvek a hlukem.   
Zpráva poskytuje faktografický materiál o uživatelích NTK a o jejich studijním a pracovním 
chování, ale může být využita také pro zlepšování služeb a prostorů akademických a veřejných 
knihoven obecně. Výstupy z šetření byly průběžně sdíleny s architekty, kteří připravují návrh 
přestavby veřejných prostor knihovny, a posloužily pro úpravy architektonického návrhu. Na 
základě dat byla vedení NTK předána doporučení pro zlepšení provozu a služeb NTK, přičemž 
některá z nich už byla realizována.  
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Abstract 
 
The National Library of Technology (NTK) has been a part of the Dejvice university campus in 
Prague since 2009. NTK is both a public and an academic library. 
 
This report presents the results of a questionnaire survey, “NTK for the next decade,”  which 
took place in June-July 2020. The main objective of the survey was to determine the needs, 
habits, and preferences of NTK users in order to provide insight into a planned modernization of 
the library and further improvement of services.  
 
The survey explored users’ experiences with existing NTK spaces, equipment, information 
resources, and services, as well as the study and work habits of students and lecturers. 
Respondents were selected using a purposive sampling methodology so that the research 
sample included NTK patrons and also students and professors from partner universities who 
did not use NTK services at the time of the survey. The survey involved 2,027 respondents, with 
1,030 respondents completing the full survey. Descriptive statistical methods and dependency 
testing were used to evaluate responses. 
 
An important factor that influenced both data collection and results was that it was conducted 
during the COVID-19 pandemic, which had a significant impact on library usage options and as 
survey results showed, respondents information seeking behaviors.  
 
The results showed that respondents were generally satisfied with the NTK (its spaces, 
equipment, information resources, and services). The library’s modern spaces, self-service 
equipment, atmosphere, access to resources, and long opening hours were positively rated. 
Respondents were particularly dissatisfied with the lack of more spaces for studying (including 
for individual studying), the limited availability of electrical outlets, and noise.   
 
This report provides an evidence-based perspective on NTK users and their study and working 
behaviors, but could also be used to improve the services and facilities of other academic and 
public libraries. The findings have been shared, on an ongoing basis, with the architects 
preparing the design for the modernization of the library’s public areas, and have been used to 
inform the architectural plans. Recommendations for improving NTK services were also 
presented to the library’s  management team and some recommendations have already been 
implemented.  
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1. Úvod 
Národní technická knihovna (NTK) se od r. 2009, kdy sídlí v nové budově, stala nedílnou 

součástí kampusu vysokých škol v pražských Dejvicích. Knihovna, která v roce 2019 

zaznamenala takřka osm set tisíc návštěv, je oblíbená nejen mezi domácími a zahraničními 

studenty ze škol kampusu Dejvice, ale i z ostatních zejména pražských univerzit (podrobněji viz 

Kapitola 1.3.2.). Roste také počet studentů, vyučujících a výzkumníků, kteří využívají 

specializované akademické služby NTK zaměřené na rozvoj kritické práce s informacemi, 

odbornými zdroji a rozvoj komunikačních dovedností, včetně akademického psaní. 

Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření „NTK pro příští desetiletí“, které 

proběhlo v červnu a červenci 2020 a do kterého se zapojilo 2027 respondentů, přičemž celý 

dotazník vyplnilo 1030 respondentů.  

Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění potřeb, návyků a preferencí uživatelů NTK 

v rámci plánů modernizace prostorů knihovny a také zkvalitňování služeb (více 

o důvodech šetření v Kapitole 1.1.).  

V rámci dotazníkového šetření tak byly zkoumány jednak zkušenosti uživatelů se stávajícími 

prostory NTK, ale také studijní a pracovní návyky studentů, vyučujících a široké veřejnosti. 

Výběr vzorku a metodika šetření jsou podrobně popsány v Kapitole 2. Pro lepší pochopení 

kontextu, ve kterém šetření probíhalo, slouží část 1.3., kde jsou podrobněji popsány různorodé 

funkce knihovny. V Kapitole 1.4. je k dispozici shrnutí hlavních nálezů z celého šetření. Detailní 

rozbor výsledků šetření následuje v dalších kapitolách.  

Úvodní kapitoly zprávy - tj. kapitoly 3. a 4. se věnují studijním a pracovním návykům 

respondentů bez ohledu na „příslušnost“ k NTK. Kapitoly 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. pak popisují 

přímo zkušenosti uživatelů NTK s prostory, službami a zdroji NTK. Na konci každé z těchto 

kapitol jsou shrnuty její klíčové závěry. V 12. kapitole jsou uvedeny vzkazy a doporučení pro 

NTK, která respondenti uvedli na konci dotazníku. 

Výstupy z šetření byly průběžně sdíleny s architekty, kteří připravují návrh přestavby veřejných 

prostor knihovny a na jejich základě byl architektonický návrh upravován (viz 1.2.). 

1.1. Rozvoj NTK a důvody pro dotazníkové šetření 

Během prvních deseti let v nové budově se NTK přiblížila kapacitním limitům stanoveným 

v Projektu výstavby Národní technické knihovny1. V návaznosti na rychle se měnící potřeby 

uživatelů a v souvislosti s aktualizovanými strategiemi akademických partnerů a dalších 

stakeholderů, je nezbytné průběžně modifikovat nabídku informačních zdrojů, služeb i prostorů 

                                                
1  MŠMT, Projekt výstavby Národní technické knihovny jako uzlu informační infrastruktury výzkumu 
a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb České republiky [online]. 2000, [cit. 20-3-2020]. 
Dostupné z: https://old.stk.cz/ntk/download/projekt.pdf 

https://old.stk.cz/ntk/download/projekt.pdf
https://old.stk.cz/ntk/download/projekt.pdf
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knihovny. Proto začala NTK v roce 2020 připravovat modernizaci svých veřejných prostorů ve 

třech oblastech: 

a)  Obsahová aktualizace tištěných kolekcí ve veřejně přístupných prostorech: 

V návaznosti na dlouhodobé mezinárodní trendy a s ohledem na potřeby studentů 

a výzkumníků technických oborů rozvíjí NTK především kolekce elektronických knih a časopisů. 

U tištěných kolekcí, jejichž využívanost průběžně klesá, se NTK soustředí zejména na 

zpřístupnění vysoce kvalitních a relevantních publikací, a to zejména ve veřejných prostorech, 

tzv. volném výběru. Od roku 2014 proto probíhá postupná obsahová prověrka tištěných fondů, 

v jejímž důsledku dojde do konce roku 2024 k přesunutí až 60 % jednotek z volného výběru do 

skladů nebo k jejich vyřazení. Ve veřejně přístupných prostorech zůstanou jen vysoce relevantní 

a využívané kolekce, čímž dojde k uvolnění značného prostoru knihovny pro potřeby uživatelů. 

b)  Modernizace a rozšíření počtu studijních míst (s ohledem na hygienické a bezpečnostní 

kapacity budovy): Prostory uvolněné obsahovou prověrkou fondu umístěného ve veřejném 

prostoru je třeba efektivně využít tak, aby nově budovaná studijní místa podporovala různé styly 

učení a umožňovala flexibilně reagovat na měnící se potřeby uživatelů. Plánovaná přeměna 

prostorů by krom toho měla uživatele intuitivně navigovat k dostupným informačním zdrojům 

a službám, které jim pomohou v kterékoli fázi studijního či výzkumného projektu. 

c)  Modernizace uživatelské podpory a akademických služeb: Na základě soustavného 

vyhodnocování informačních a vzdělávacích potřeb stávajících i potenciálních uživatelů NTK je 

průběžně aktualizována nabídka služeb. V důsledku toho došlo v posledních letech 

k výraznému posunu modelu uživatelské podpory od „tradičních“ knihovnických a informačních 

služeb poskytovaných na informačních pultech, k volnějšímu a šířeji chápanému modelu 

akademické informační podpory. Cílem této podpory je rozvoj přenositelných kompetencí 

souvisejících s vyhledáváním, hodnocením, používáním a sdílením informací, dat a znalostí. 

Jednou ze stěžejních metod akademické podpory NTK je aktivní zapojení studentů 

a vyučujících a podporování výměny znalostí a zkušeností. Tento model vzájemné, všestranné 

spolupráce mezi studenty, vyučujícími a informačními specialisty by měly podporovat i prostory 

knihovny. 

1.2. Cíle a průběh dotazníkového šetření „NTK pro další 

desetiletí“ 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění potřeb, návyků a preferencí uživatelů NTK v rámci 

plánů modernizace prostorů knihovny. Výsledky šetření budou také sloužit jako podklad pro 

zkvalitňování služeb. 

 

Časový harmonogram šetření 

 

● Příprava dotazníkového šetření: leden 2020–červen 2020 

● Sběr dat: 16. června–5. července 2020 

● Zpracování dat: červenec 2020–duben 2021 
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● Předání hlavních zjištění vedení NTK a architektům: září 2020, duben 2021 

● Publikace podrobné závěrečné zprávy: prosinec 2022 

  

Sběr dat probíhal v létě 2020, tedy krátce po znovuotevření budovy NTK (uzavřena 11. 3.–25. 5. 

2020; v rámci opatření proti šíření epidemie COVID-19). Dá se tedy předpokládat, že 

respondenti vycházeli ve svých odpovědích především z předchozí, dlouhodobější zkušenosti 

s budovou a službami, nicméně uzavření budovy a jiná opatření související s epidemií 

COVID- 19 hrála, především v některých případech (např. způsob výuky, využívání e-zdrojů), 

také roli. 

1.3.  O NTK 

Národní technická knihovna (NTK) (https://www.techlib.cz/) se nachází v centru Kampusu 

Dejvice na adrese Technická 2710/6 v Praze 6. Poskytuje odborné informační zdroje a služby 

výzkumným organizacím, vysokým školám, vyšším odborným školám, středním školám a široké 

odborné veřejnosti, včetně komerční sféry. Informační a knihovní fondy NTK jsou zaměřeny 

zejména na oblast techniky, přírodních věd a matematiky (tzv. STEM obory). 

Budova NTK nabízí studijní zázemí hojně využívané zejména studenty z přilehlých vysokých 

škol. V šesti nadzemních podlažích (1.– 6. NP) je rozmístěno 1307 studijních a relaxačních 

míst2. NTK je otevřena 7 dní v týdnu 24 hodin, nicméně otevírací doba různých prostor se liší3 

(viz Kapitola 5.6.). Budova většinu času funguje v samoobslužném režimu. Registrace a další 

služby (tzv. asistované služby, asistovaný provoz) poskytované knihovníky ve veřejném prostoru 

NTK jsou od r. 2019 omezeny na pracovní dny4.  

Při běžném provozu mohou do knihovny vstupovat jak registrovaní (prostřednictvím uživatelské 

karty), tak neregistrovaní uživatelé (za pomoci lístku „Volný vstup“). Po dobu trvání 

preventivních opatření souvisejících s omezením počtu osob v budově v návaznosti na 

pandemii COVID-19 (tj. od 11. 3. 2020 do 21. 2. 2022) byla možnost volného vstupu omezena 

(pokud nebyla budova uzavřena zcela) a do budovy mohli pouze registrovaní uživatelé, nebo 

uživatelé disponující studentskou/zaměstnaneckou kartou některé z partnerských institucí 

(VŠCHT, ÚOCHB, ČVUT, ČZU). 

                                                
2 Nezahrnuje místa ve studovnách s omezeným přístupem (viz Kapitola 5.6.).  
3 Otevírací doba knihovny se v průběhu roku mění (delší doba během semestrů, kratší během prázdnin). 

V době normálního provozu (tj. mimo pandemická omezení) je budova zpravidla otevřena následovně 
(stav v době dokončení zprávy i před COVIDem): 
Všední dny a sobota: 

● Celá knihovna (1.–6. NP):      8:00–22:00, sobota 10:00–22:00 
● Pouze 3.NP:                       22:00–2:00      
● Noční studovna       22:00–8:00      
● Parter (přízemí budovy)    7:30–2:30      

V neděli a o svátcích bývá otevřeno pouze 3. NP (10:00–2:00) a ve zbytku času Noční studovna. 
4 V roce 2019 došlo ke zkrácení otevírací doby asistovaných služeb obecně, mimo jiné byly zrušeny 

asistované služby v sobotu. Asistovaný provoz je poskytován v pondělí 9:00–20:00 a po zbytek 
pracovního týdne 9:00–17:00, mimo zkouškové období s polední pauzou 12:00-14:00. 

https://www.techlib.cz/


15 

1.3.1. Budova NTK a její vybavení 

Budova NTK byla postavena dle projektu studia Projektil architekti v areálu vysokých škol 

v Praze 6 – Dejvicích. Pro veřejnost byla knihovna plně zpřístupněna v září 2009. Interiéru NTK 

dominuje rozlehlé atrium s pravoúhlým půdorysem, které zahrnuje 2.– 6. nadzemní podlaží. 

Budova má 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží. 

Přízemí budovy NTK slouží jako veřejný prostor a nachází se zde5 pobočka Městské knihovny 

Praha, Galerie NTK, kavárna Café Prostoru_, prodejna odborné literatury, Ballingův sál, Noční 

studovna NTK a vstup do samotné NTK. Ve 2.– 6. NP jsou pak prostory NTK, knihovna ČVUT 

a zázemí pro zaměstnance NTK. V podzemních podlažích jsou umístěny sklady a podzemní 

garáže. 

Ve 3.– 6. NP se v prostorech přístupných veřejnosti nachází regály s volně přístupným 

knihovním fondem (další knihovní fond je ve skladech v podzemních prostorách knihovny), 

studijní a odpočinková místa různého typu (více o studijních místech viz Kapitola 5.5.), veřejné 

počítače, multifunkční zařízení pro tisk a kopírování a studovny (viz Kapitola 6. a 5.6.).  

1.3.2. NTK jako akademická knihovna 

V těsné blízkosti NTK se nachází Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT, 

3 823 studentů v r. 2020), České vysoké učení technické v Praze (ČVUT, 17 860 studentů 

v r. 2020) a několik minut chůze pak Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR 

(ÚOCHB). NTK je svým zaměřením a také díky své poloze důležitým místem pro studenty 

a pracovníky těchto vzdělávacích a vědeckých institucí. Studenti a zaměstnanci těchto institucí 

(VŠCHT, ČVUT, ÚOCHB) jsou pro NTK primární uživatelskou skupinou a v rámci tohoto 

výzkumu jsou tyto instituce označovány jako instituce Kampusu Dejvice (kampusové instituce).  

Pro VŠCHT a ÚOCHB navíc NTK slouží jako integrovaná knihovna. Uživatelé z těchto institucí 

mají registraci v NTK zdarma a mohou vstupovat do knihovny NTK prostřednictvím karty své 

instituce i bez registrace. 

Podobně uživatelé z ČVUT, jejichž Ústřední knihovna se nachází přímo v prostorech NTK (pult 

na 2. NP a studovna v 5. NP), mohou vstupovat do knihovny NTK prostřednictvím karty své 

instituce i bez registrace (kterou mají zdarma). 

Další důležitou, tzv. partnerskou institucí NTK je Česká zemědělská univerzita (ČZU, 20 000 

studentů). ČZU se sice nenachází v Kampusu Dejvice a disponuje vlastní knihovnou a zázemím 

v rámci svého kampusu v Suchdole, ale její studenti a zaměstnanci jsou vzhledem ke spolupráci 

NTK a ČZU další významnou uživatelskou skupinou NTK (rovněž mají registraci zdarma a vstup 

na kartu instituce i bez registrace). 

                                                
5 Platné k červenci 2022. 

http://www.projektil.cz/cs/actuality#awards-and-prizes
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NTK je také hojně využívána jako místo pro studium řadou studentů z dalších pražských 

vysokých škol (studenti Univerzity Karlovy např. z lékařských fakult, fakulty právnické, 

matematicko-fyzikální, sociálních věd a dále studenti dalších vysokých a středních škol). Řada 

studentů využívá prostor knihovny bez předchozí registrace6. 

Registrovaní studenti a akademičtí pracovníci mohou kromě volně přístupných prostor NTK 

využívat i Noční studovnu, Individuální studovny a další služby pro registrované uživatele 

(výpůjční služby, elektronické informační zdroje NTK, přístup na Wi-Fi, počítače, tiskárny 

a kopírky NTK, Akademickou klubovnu Alexandria).  

1.3.3. NTK jako odborná veřejná knihovna 

Většina prostorů NTK je volně přístupná široké veřejnosti, která je může využívat i bez 

předchozí registrace5. 

Registrovaní uživatelé z řad veřejnosti mohou využívat výpůjční služby, elektronické informační 

zdroje NTK, přístup na Wi-Fi, počítače, tiskárny a kopírky NTK.7 

1.3.4. Další funkce budovy NTK 

Pro studenty Kampusu Dejvice, ale i dalších vysokých škol je NTK nejen knihovnou a místem 

pro studium, ale i společenským prostorem a místem pro odpočinek. 

Důležitou roli hraje budova NTK i pro širokou veřejnost. Pořádají se tu různorodé kulturní 

i vzdělávací akce – konference, výstavy (v NTK se nachází i galerie), nebo koncerty. Je zde 

také několik obchodů, kavárna a pobočka Městské knihovny Praha. 

1.4. Hlavní poznatky z šetření 

Dotazníkové šetření ukázalo, že respondenti jsou s NTK, jejími prostory, zařízením(i), 

informačními zdroji a službami většinově spokojeni. 

V Tabulka 1 níže jsou shrnuty průměrné spokojenosti s různými částmi/charakteristikami NTK –  

je vidět, že v některých případech byly rozdíly mezi jednotlivými položkami v rámci shrnujících 

kategorií poměrně velké (podrobněji viz Příloha 1). 

 

  

                                                
6 Uživatelé z VŠCHT, ČVUT a ČZU mohou do knihovny vstupovat i bez registrace prostřednictvím karty 

své instituce. Vstup do knihovny bez registrace je ale možný i pro ostatní uživatele a to prostřednictvím 
lístku „Volný vstup“, který si zájemci mohou bezplatně vytisknout před vstupem do knihovny. V době 
platnosti ochranných opatření kvůli nemoci COVID-19 tj. od 11. 3. 2020 do 21 .2. 2022, nebyl vstup na 
lístek možný. 
7 Rozsah služeb, které mohou registrovaní uživatelé využívat, se liší v závislosti na jejich zákaznické 

skupině (např. uživatelé z kategorie ostatní veřejnost nemohou využívat Noční studovnu) – viz. Příloha II 
Knihovního řádu. 

https://www.techlib.cz/download/85433/priloha-c-ii-knihovniho-radu-zasady-diferenciace-vypujcnich-sluzeb.pdf
https://www.techlib.cz/download/85433/priloha-c-ii-knihovniho-radu-zasady-diferenciace-vypujcnich-sluzeb.pdf
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Tabulka 1: Souhrn průměrné spokojenosti s různými částmi/charakteristikami NTK 
sledovanými v dotazníku 

 Průměrná spokojenost8 

Prostory a interiér NTK celkem  1,68 

Parametry prostor NTK  
(osvětlení, čistota ..., dostatek studijních míst) 

1,71–3,53 

Různé prostory NTK  
(otevřená atria, týmové studovny, …, místa v 1. NP) 

1,56–2,47 

Technická zařízení  
(samoobslužná návratová a výpůjční zařízení, …, kopírka 
Robocopy) 

1,39–2,47 

Informační zdroje  
(tištěné knihy, tištěné učebnice a skripta, …, další info zdroje) 

1,70–1,93 

Služby celkově 1,55 

Jednotlivé služby  
(samoobslužné půjčování a vracení dokumentů, pomoc 
pracovníků NTK na pultech, … bibliometrické služby) 

1,40 – 2,27 

 

Nejlépe hodnocenými položkami (průměrná spokojenost < 1,5) byly:  

● samoobslužné návratové (1,39) a výpůjční zařízení (1,42), 

● služba samoobslužného půjčování a vracení dokumentů (1,4)  

(viz Kapitola 6., Kapitola 8.).  

 

Nejhůře hodnocenými položkami (průměrná spokojenost > 2,5) byly:  

● dostatek studijních míst (3,53), 

● počet a dostupnost el. zásuvek (2,72) 

(viz Kapitola 5.). 

  

                                                
8  Na škále 1–velmi spokojen, 2–spíše spokojen, 3–ani spokojen/ani nespokojen, 4–spíše nespokojen, 5–
velmi nespokojen. Odpovědi Nemohu hodnotit/nevyužívám nebyly zařazeny do výpočtu. Podrobněji viz 
Příloha 1. Průměrná spokojenost se všemi položkami sledovanými v průzkumu a jednotlivé kapitoly. 
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1.4.1. Silné stránky a slabé stránky NTK9 

Tabulka 2: Silné a slabé stránky NTK 

Silné stránky NTK Slabé stránky NTK10 

● Vysoká míra spokojenosti 

uživatelů s prostory, zařízením 

i službami 

● Vysoká míra využívání prostorů 

NTK  

● Atmosféra uvnitř NTK (inspirující, 

motivující, příjemná, klidná, 

pozitivní, bezpečná, respektující) 

● Moderní prostor (příjemný, čistý, 

přátelský, vzdušný) 

● Vysoká míra spokojenosti se 

samoobslužným provozem 

(půjčování a vracení knih) 

● Volně přístupné tištěné 

informační zdroje (inspirativní, 

rychlé, pohodlné) 

● Umístění v centru kampusu 

VŠCHT a ČVUT 

● Dlouhá otevírací doba, provoz 

24/7 

 

Exteriér NTK 

● Ohrady kolem budovy NTK 

Interiér NTK 

● Nedostatečný počet míst k sezení  

● Nedostatek el. zásuvek 

● Hluk/špatná akustika, nevhodná zvuková 

izolace – zvuk z pater se nese všude 

○ Tichá patra nejsou tichá  

○ Chybí oddělená místa pro hlasité činnosti  

○ Hlučné vnitřní zařízení (podlaha, zavírání 

dveří WC apod.) 

● Nedostatek individuálních míst/studoven 

poskytujících soukromí 

● Toalety (čistota, vybavení) 

● Problematické prostory: 

○ 1. NP – tmavý neútulný prostor, “podivná 

individua”, obtížná orientace, nečistota)  

○ 3. NP – nedostatek volných míst 

a soukromí, obtěžující návštěvníci 

využívající veřejné počítače 

k nepovoleným činnostem 

● Špatný vzduch při větší naplněnosti knihovny 

● Studijní místa jsou často obsazena věcmi 

návštěvníků, nízká využívanost šatny  

Informační zdroje 

● Nízká míra využívanosti EIZ a webových 

stránek NTK 

● Nízká využívanost tištěných časopisů 

v kategorii studentů 

● Nižší spokojenost s tištěnými knihami 

a tištěnými učebnicemi a skripty ve skupině 

učitelů, doktorandů a vědců  

 

                                                
9 Zjištěné v rámci dotazování. 
10 Některé ze slabých stránek byly již odstraněny, viz poznámka 11 u Návrhů na zlepšení. 
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Silné stránky NTK Slabé stránky NTK10 

Technická zařízení 
● Nízká spokojenost s kopírkou Robocopy 

Občerstvení v NTK 

● Omezená nabídka  

● Chybí možnost natočit pitnou vodu (mimo 

WC)  

● Nelze platit kartou 

1.4.2. Návrhy na zlepšení11 

Návrhy vychází jak z rozboru odpovědí na uzavřené otázky (podrobněji v následujících 

podkapitolách), tak z odpovědí uživatelů na otevřené otázky. Získané odpovědi se do značné 

míry shodují s podněty uživatelů sdělovanými jinými způsoby (na pultech knihovny, přes info 

mail/kontaktní formulář knihovny, či v boxu Rád bych, aby v knihovně…).  

Interiér a exteriér budovy 

● elektrické zásuvky – zvýšit jejich počet, umístit je ke všem studijním místům (vč. 

venkovních atrií); 

● odstranit ohradu kolem NTK a dřevěné vstupy11; 
● zpřístupnit střešní prostory a využít je pro studium/relaxaci. 

  

                                                
11 Některé ze změn navrhovaných uživateli v dotaznících byly již v knihovně zavedeny: 

● od 1. 6. 2020 – rozšíření nedělního provozu na celou budovu (předtím otevřeno mimo zkouškové 
pouze 3. NP), je tedy zároveň i možné rezervovat Týmové studovny na víkendy, 

● r. 2020 – do Noční studovny umístěna tiskárna, 

● červen 2022 – odstraněna kopírka Robocopy (zatím bez náhrady), 

● srpen 2022 – odstraněny dřevěné ohrady a vstupy okolo knihovny, 

● srpen 2022 – snížena zvýhodněná cena za pronájem Týmových studoven z 50 Kč/hod na 

30 Kč/hod, 

● srpen 2022 – odstraněny plastové obaly klávesnic veřejných počítačů a klávesnice vyměněny za 

nové, omyvatelné, 

● srpen 2022 – umožněno připojit monitory knihovních počítačů jako externí k vlastnímu zařízení 

uživatele. 

● srpen 2022 – odstranění ohrady kolem NTK a dřevěných vstupů 

● září 2022 – umožněn pronájem individuálních studoven vybraným zákaznickým skupinám 

(studenti partnerských škol, doktorandi, výzkumníci) na den/týden/měsíc.  
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Místa v knihovně 

● zvýšit počet studijních/pracovních míst obecně, případně umožnit navýšení v období 

velké návštěvnosti (např. navýšit počet otevřených pater, 3. NP nedostačuje, zpřístupnit 

nevyužívané studovny); 

● individuální studijní místa – zvýšit jejich počet a změnit jejich design (soukromí); 

● nabídnout místa poskytující vyšší míru soukromí (např. instalace přepážek na stoly); 

● více zpřístupnit prostory se studijními místy, ke kterým je omezen přístup (aspoň ve 

vytížených obdobích) – např. Týmové studovny, Studovna časopisů; 

● uvádět na webu a také v prostoru NTK (i na jednotlivých patrech) aktuální 

obsazenost jednotlivých pater/Noční studovny (obtížné hledání volných míst); 

● pokusit se vyřešit/zmírnit problém s odkládáním věcí na židle – propagovat využívání 

šatny, umístit mezi studijní místa věšáky na kabáty/bundy.  

Otevírací doba 

● zvážit rozšíření otevírací doby knihovny, zejména o víkendech a svátcích (otevírat 
dříve než v 10 h), prodloužit otevírací dobu pater po 22:00 až do 24:00 (aspoň ve 
zkouškovém období)11, zavést 24 h provoz ve 3. NP; 

● zvážit úpravu otevírací doby Studovny časopisů (víkendy, večery) – mezi 

respondenty-studenty, kteří navštěvují budovu NTK, 55,5 % uvedlo, že tento studijní 

prostor nemohou hodnotit/nevyužívají, objevily se také komentáře upozorňující na její 

omezenou otevírací dobu; zároveň výzkum ukazuje na nízkou využívanost Tištěných 

časopisů v kategorii studentů (hodnotilo pouze 34,4 % respondentů), která může/nemusí 

souviset s otevírací dobou Studovny (nutné další zkoumání); 

● Badatelna historického fondu – zvážit změnu otevírací doby, aby alespoň 1x týdně 

byla otevřena i večer (alespoň do 19 h.) a mohli ji využít i pracující uživatelé.  

Hluk 

● umístit tichá patra k sobě (na nejvyšší podlaží); 

● umístit informace o pravidlech chování v tichých patrech na viditelná místa 

a vyžadovat/dohlížet na jejich dodržování; 

● na každém patře vyčlenit zvukově izolované místo pro telefonování; 

● vyčlenit a zvukově izolovat prostory/studovny pro hlasitou skupinovou práci, nácvik 

prezentací apod.; 

● zvukově izolovat Týmové a Individuální studovny a Místnosti s občerstvením a nápoji; 

● odhlučnit dveře (na WC a do zázemí) na jednotlivých patrech (zavírají se s klapnutím, 

které ruší). 

Kvalita vzduchu 

● zlepšit kvalitu vzduchu v době větší obsazenosti knihovny. 
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Technická zařízení 

● multifunkční zařízení – zlepšit jejich označení, umístit do jejich blízkosti počítač, který 

by mohl uživatel využít pro nastavení tisku a případné korekce; umístit k nim odkládací 

stolek (pro odložení materiálů při kopírování); 

● nahradit stávající nefunkční Vyhledávací kiosky uživatelsky přívětivými a funkčními 

zařízeními, která umožní vyhledávání ve fondu NTK a využívání webu NTK (např. 

vyplnění registračního/konzultačního formuláře) i neregistrovaným návštěvníkům 

a umístit tato zařízení do všech pater; 

● zvážit náhradu kopírky Robocopy (nízká spokojenost – 2,47) jiným, spolehlivějším 

zařízením, které by mohli využívat i neregistrovaní uživatelé11; 

● zvážit instalaci externích HD monitorů pro připojení k vlastnímu počítači HDMI kabely11; 

● zvážit vybavení některých Týmových studoven projektory a promítacími plátny (zvukově 

izolované studovny). 

Nábytek, vybavení 

● umístit k Multifunkčním zařízením stolek na odkládání materiálů/notebooku + počítač 

(pro snazší práci s tištěnými/skenovanými soubory); 

● umístit mezi studijní místa/na stoly věšáky; 

● zvážit umístění flipchartů, whiteboardů do všech Týmových studoven; 

● atria v 6. NP – zvážit změnu nábytku za pohodlnější a mobilnější; 

● ukládací žluté skříňky – zvážit možnost odložení věcí i na více dní (i za poplatek). 

Služby 

● zlepšit instruktáž/návody pro nově registrované a informovanost stávajících 

uživatelů (umístění a používání zařízení pro půjčování (selfcheck) a vracení tištěných 

dokumentů (vracečka), používání tiskáren, veřejných počítačů, využívání Týmových 

studoven, způsob rezervace studoven, apod.);  

● Noční studovna – zvážit umožnění studia materiálů, které jsou k vypůjčení pouze 

prezenčně; 

● zlepšit rezervační systém Týmových studoven;  

● zvážit snížení ceny za rezervaci Týmových studoven11; 

● zvážit změnu systému rezervací Individuálních studoven11 (jsou často prázdné, 

pronajímat část z nich na kratší dobu než semestr, aby byla jejich reálná obsazenost 

vyšší); 

● umožnit registraci/prodlužování registrace online (bez návštěvy knihovny). 

Informační zdroje 

● posílit spolupráci s učiteli a doktorandy partnerských VŠ při akvizici tištěných knih 

a tištěných učebnic a skript – cílený sběr návrhů na akvizici (nižší spokojenosti 

s Tištěnými knihami a Tištěnými učebnicemi a skripty ve skupině učitelů, doktorandů 

a vědců);  
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● zaměřit se na zvýšení využívanosti EIZ a webových stránek NTK (25,2 % 

respondentů vůbec nevyužívá ani EIZ ani webové stránky NTK, dalších 23,5 % 

respondentů je využívá výjimečně; 52,0 % respondentů nemohlo hodnotit/nevyužívá e-

časopisy/e-články ve fondu NTK; 50,9 % respondentů nemohlo hodnotit/nevyužívá e-

knihy ve fondu NTK); 

● zvážit zvýšení počtu kopií aktuálních skript/učebnic používaných na ČVUT a VŠCHT 

a akvizici veškeré produkce vydavatelství ČVUT a VŠCHT, zachovat ve fondu starší 

technickou literaturu; 

● nízká využívanost tištěných časopisů – prověřit, jaké je povědomí o kolekci tištěných 

časopisů a zda je o ni zájem, případně zvážit úpravu otevírací doby Studovny časopisů. 

Občerstvení 

● instalovat do Místností s občerstvením automat na vodu nebo dřez pro možnost 

napuštění pitné vody; 

● umožnit platbu kartou v automatech s občerstvením/nápoji; 

● zvážit změny v nabízeném sortimentu automatů s občerstvením/nápoji (více 

zdravých možností: ovoce, müsli tyčinky, vegetariánské/veganské možnosti, více 

mléčných výrobků, nápoje bez cukru apod.); 

● uvádět podrobnější informace o složení výrobků pro alergiky; 

● zvážit umístění mikrovlnné trouby, varné konvice; 

● instalovat více odpadkových košů (na tříděný odpad). 

Marketing a propagace 

● zlepšit navigaci v NTK (jasné označení, kde najít např. vracečku, selfchecky, tiskárny, 

Studovnu časopisů, šatnu, tichá patra, pulty, často zmiňovány problémy především v 

1. NP); 

● v tichých patrech a studovnách viditelně informovat o nutnosti dodržovat ticho; 

● zlepšit marketing knihovny – o řadě služeb a zařízení uživatelé neví (nebo neví jak 

fungují), např. o doplňkovém sortimentu, o automatu na kanc. potřeby, na špunty do uší, 

otisk, selfcheck, vracečka, veřejné počítače);  

● propagovat Týmové studovny u cílových skupin, poskytovat informace o způsobu 

rezervace studoven při registraci studentů/formou QR kódu na studovnách apod. 

(29,6 % potenciálních uživatelů, uvedlo, že neví, jak využívat Týmové studovny, a 

14,1 % neví, že NTK nabízí tuto službu);  

● propagovat Akademickou klubovnu v cílových skupinách; 

● více propagovat workshopy a webináře NTK v cílových skupinách (univerzity ČR), 

prozkoumat jaké je povědomí o této službě zejména u uživatelů z kampusových institucí 

(VŠCHT, ČVUT) a jakým způsobem jsou jejich potřeby z oblasti akademického psaní 

pokryty kurzy v rámci jednotlivých univerzit; 

● více propagovat bibliometrické služby v cílových skupinách. 
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Toalety 

● zlepšit čistotu toalet – především v přízemí, ale i v dalších patrech (chybějící papír, 

přeplněné koše, nefunkční vysoušeče, odpadkové koše, dávkovač na mýdlo – zejména 

v období s vysokou návštěvností); 

● zvážit zavedení teplé vody na WC; 

● zvážit zavedení papírových ručníků. 

1.4.3. Využívání budovy NTK (viz Kapitola 2.7.) 

Z celkového souboru respondentů (1030) navštěvuje budovu NTK více než polovina z nich 

(57,5 %) jednou nebo vícekrát za měsíc. Asi třetina (36,7 %) dochází do NTK dokonce více než 

jednou za týden, zatímco 12,9 % respondentů do knihovny nechodí vůbec. 

Mezi nejčastějšími návštěvníky budovy NTK na základě zjištěných údajů převládají 

studenti bakalářského studia (tvoří více než polovinu respondentů, kteří navštěvují knihovnu 

častěji než 1x za týden, nebo alespoň 1x za týden). Studenti magisterského studia patří také 

k častým návštěvníkům, ale v porovnání se studenty bakalářského studia dochází do budovy 

méně často. 

Ve skupině těch, kteří knihovnu fyzicky nenavštěvují vůbec či výjimečně, je vidět vyšší 

zastoupení vyučujících na VŠ a vědeckých pracovníků. 

Všichni respondenti z řad studentů ČVUT a VŠCHT uvedli, že navštěvují budovu NTK 

(osloveni byli všichni studenti těchto škol bez ohledu na registraci v NTK; tito studenti nicméně 

pro využívání budovy registraci nepotřebují, mohou vstupovat na studentskou kartu), přičemž 

více než polovina respondentů z této skupiny chodí do NTK minimálně jednou týdně 

a více než 30 % z nich častěji než jednou za týden (32,5 % u ČVUT a 30,3 % u VŠCHT). 

Mezi nejčastějšími důvody, proč nenavštěvují budovu NTK osobně, respondenti uváděli, že buď 

nemají potřebu (66 respondentů; 50,0 %), nebo že raději pracují z domova/práce (64; 48,2 %) či 

je pro ně knihovna příliš daleko (48; 36,4 %). Přeplněnost budovy je důvodem pro nenávštěvu 

pro 6,8 % respondentů (9), nevhodnost otevírací doby pouze pro 1,5 % (2). 

Na otázky týkající se spokojenosti s prostory NTK a využívání budovy, jejichž výsledky jsou 

prezentovány dále, odpovídali pouze respondenti, kteří uvedli že budovu NTK využívají (898 

respondentů).  

1.4.3.1. Spokojenost s prostory a interiérem NTK (viz Kapitola 5.) 

Celkově jsou respondenti s prostory a interiérem NTK spokojeni (48,7 % velmi spokojeno, 

dalších 39,0 % spíše spokojeno, z 898, kteří navštěvují NTK). Mírně či velmi nespokojena jsou 

3,7 % (tj. 33) respondentů. Průměrná hodnota celkové spokojenosti s prostory a interiérem 

NTK je 1,68 (na škále 1–5, kde 1 – velmi spokojen(a), 5 – velmi nespokojen(a)) – viz Kapitola 

5.1. 
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Prostory NTK jsou ve většině sledovaných parametrů (viz Kapitola 5.2., Čisté/Špinavé, 

Svobodné/Restriktivní, Příjemné/Nehostinné, Motivující/Demotivující a Bezpečné/Nebezpečné) 

vnímány převážně kladně. 

Nejhorší hodnocení je u dvojic Uklidňující/Stresující a Tiché/Rušivé – kde nejvíce 

respondentů vybralo hodnocení 2 (tj. spíše spokojen(a)) a odpovědi jsou více vychýleny 

směrem k neutrálnímu až k negativnímu hodnocení. Je pravděpodobné, že toto horší hodnocení 

souvisí s problémy, které respondenti zmiňují ve svých komentářích: hluk v knihovně, 

nedostatečný počet míst k sezení, nedostatek tichých a individuálních míst. 

Stejně tak jsou respondenti spokojeni s většinou sledovaných charakteristik prostorů NTK (viz 

Tabulka 3 níže a Kapitola 5.3.), nespokojenost se objevila u Počtu a dostupnosti 

elektrických zásuvek a Dostatku studijních míst. 57,6 % respondentů z ČVUT a 53,3 % z 

VŠCHT je nespokojeno s dostatkem studijních míst v NTK. 

Tabulka 3: Průměrná spokojenost s různými charakteristikami NTK 

 
 Průměrná 

spokojenost 

(na škále 1–5, 

kde 1=velmi 

spokojen, 

5=velmi 

nespokojen) 

Podíl spokojených 

respondentů na 

celkovém vzorku (898 

respondentů) 

(velmi či spíše 

spokojen) 

Nejvíce spokojeni s: 
(nejčastěji zvolená 

odpověď 1 – velmi 

spokojen(a)) 

● Osvětlením 
● Čistotou v budově  
● Kvalitou Wi–Fi  

1,71 
1,81 
1,83 

78,2 %  

75,5 % 

67,4 % 

Spíše spokojeni s: 
(nejčastěji zvolená 
odpověď 2 – spíše 

spokojen(a)) 

● Pohodlností a 

funkčností nábytku  

● Teplotou v budově  

● Kvalitou vzduchu 

● Počtem a čistotou 

toalet  

1,94 

 

2,03 

2,15 

2,32 

68,6 % 

65,3 % 

62,3 % 

54,9 %  
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 Průměrná 

spokojenost 

(na škále 1–5, 

kde 1=velmi 

spokojen, 

5=velmi 

nespokojen) 

Podíl spokojených 

respondentů na 

celkovém vzorku (898 

respondentů) 

(velmi či spíše 

spokojen) 

Nejméně spokojeni 
s: 
(nejčastěji zvolená 

odpověď 3 – ani 

spokojen/ani 

nespokojen(a) či 4 – 

spíše nespokojen(a)) 
 

● Počtem a 

dostupností 

elektrických zásuvek  

● Dostatkem studijních 

míst  

 

2,72 

 

3,53 

35,3 %  

(19,1 % nespokojeno) 

16,2 %   

(48,4 % nespokojeno) 

 

Spokojenost s konkrétními prostory NTK (viz Kapitola 5.6.) 

Tabulka 4: Průměrná spokojenost s různými prostory NTK 

Nejvyšší spokojenost Střední spokojenost Nejnižší spokojenost 

● Otevřená atria v 6. NP 

(průměrná spokojenost 

1,56)  

● Týmové studovny ve 4.–

6. NP (1,78)   

● Tichá studovna ve 3. NP 

(1,80)  

● Studijní místa ve 2.–

6. NP (1,85)  

● Kavárna v přízemí 

budovy (1,90)  

● Individuální studovny 

v 6. NP (1,93) 

● Badatelna historického 

fondu ve 3. NP (1,96)  

● Studovna časopisů ve 

3. NP (1,99)  

● Akademická klubovna 

Alexandria (2,00)  

● Noční studovna (2,12) 

● Místnosti s automaty 

s občerstvením a nápoji 

(2,16)  

● Místa v 1. NP (2,47)  

V případě Týmových studoven byli jejich uživatelé dotázáni podrobněji na spokojenost 

s několika konkrétními charakteristikami. Respondenti jsou spokojeni s osvětlením, počtem míst 

ve studovnách, přístupem do studovny pomocí karty, s nábytkem i vybavením (spokojeno více 

než 67 %, průměrná spokojenost 1,64–1,82). Méně jsou spokojeni s procesem rezervace, 
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dostatkem volných studoven a zvukovou izolací (průměrná spokojenost kolem 2). Nejhůře byla 

mezi sledovanými charakteristikami hodnocena cena za pronájem (průměrná spokojenost 2,51).  

1.4.3.2. Využívanost konkrétních prostorů  

Při pohledu na využívání konkrétních hodnocených prostorů/částí NTK, je třeba vzít v úvahu, že 

prostory se liší velikostí, množstvím studijních míst, otevírací dobou i přístupností. 

Tabulka 5: Využívání prostorů NTK dle respondentů, kteří navštěvují NTK a mohou dané 
místnosti používat (více viz 5.6.), % z dotázaných respondentů 

Nejvyužívanější  Méně užívané  Zřídka užívané 

● Studijní místa na patrech 

(2.–6. NP, 

využívá/hodnotilo 83,6 %) 

● Místnosti s občerstvením 

na patrech (79,0 %) 

● Kavárna v přízemí 

(73,9 %) 

● Přízemí knihovny (63,7 %) 

● Otevřená atria v 6. NP 

(54,0 %) 

● Studovna časopisů 

(47,0 %) 

● Noční studovna, Týmové 

studovny12 a Tichá 

studovna13 (24,4 – 28,7 %) 

● Akademická 

klubovna 

Alexandria14 (14,0 %)  

● Individuální studovny 

(11,9 %)   

● Badatelna 

historického fondu 

(7,9 %) 

1.4.3.3. Nejoblíbenější studijní/pracovní místa v NTK 

Nejoblíbenější studijní/pracovní místa v NTK (viz Kapitola 5.5.) z pohledu respondentů, kteří 

navštěvují NTK, jsou: 

● menší stoly pro 4–8 lidí (zvolilo 61,1 % respondentů); 

● pohovky (38,1 % respondentů); 

● velké stoly pro 10–20 lidí (27,8 % respondentů), které jsou používány zejména 

k individuálnímu studiu; 

● místa pro jednotlivce (18,7 % respondentů); 

                                                
12 Nejčastější důvody nevyužívání Týmových studoven dle respondentů: nepotřebuji takovou místnost 

(422 respondentů; tj. 62,2 % z těch, kteří je nevyužívají); nepracuji ve skupinách (255; 37,6 %); nevím, jak 
to funguje (201; 29,6 %); nevím, že tato možnost existuje (96; 14,1 %); cena pronájmu je příliš vysoká 
(69; 10,2 %). 
13 Nejčastější důvody pro nevyužívání Tiché studovny: nemám zájem využívat Tichou studovnu 

(245 resp; tj. 36,2 % z těch, kteří je nevyužívají); o Tiché studovně jsem slyšel(a), ale nevím, jak se 
využívá (169; 25,0 %); nevím o ní (161; 23,8 %), není v ní místo (52; 7,7 %) 
14 Důvody nevyužívání Akademické klubovny (celkem nevyužívá 123 respondentů z kategorií učitelů na 

SŠ, doktorandů, vyučujících na VŠ a vědeckých pracovníků): nevím co je Akademická klubovna, nikdy 
jsem o ní neslyšel(a) (78,0 % z těch, kteří ji nevyužívají); nemám zájem o využívání Ak. klubovny (16; 
13,0 %); po 5ti (4,1 %) respondentech uvedlo, že o klubovně slyšeli, ale buď neví, jak se vyžívá, nebo 
neví, jestli ji mohou využívat. Jeden respondent si zvolil možnost Jiné a nespecifikoval důvod.  
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● stoly s veřejnými počítači (17,1 % respondentů).  

Studijní místa v NTK nevyužívá 5,1 % respondentů, kteří navštěvují budovu NTK (např. si zde 

pouze půjčují odbornou literaturu), a 3,7 % je jedno, kde v NTK studují nebo pracují. 

Při porovnání současné nabídky jednotlivých typů míst v NTK a jejich oblíbenosti u respondentů 

(viz Kapitola 5.5. Tabulka 29), je vidět nesoulad zejména v nabídce individuálních studijních 

míst, kterých je v NTK velmi omezený počet, nicméně respondenti u nich uvádí řádově vyšší 

oblíbenost.  

1.4.3.4. Nejčastější činnosti prováděné v NTK 

NTK slouží nejen jako studijní prostor a knihovna (výpůjčky a studium materiálů knihovny), ale 

také jako prostor odpočinkový (spánek, občerstvení, trávení času mezi přednáškami, kulturní 

akce, hraní her, tanec), pracovní (doučování, poskytování výuky, samostatná práce) a místo pro 

setkávání. 

Tabulka 6: Nejčastější činnosti prováděné respondenty v NTK (viz Kapitola 5.4.), % z 
dotázaných respondentů 

Studenti 
Doktorandi, vědečtí 

pracovníci a učitelé SŠ a VŠ 

Ostatní veřejnost 

● Příprava na testy 

a zkoušky o samotě 

(provádí v NTK 80,4 %) 

● Práce na projektech 

o samotě (58,3 %) 

● Příprava na testy a 

zkoušky ve skupině 

(49,4 %)  

● Relaxace – čtení, 

sledování videa, 

poslouchání audia, 

odpočinek (35,7 %) 

● Práce na školních 

pracích, projektech ve 

skupině (31,1 %) 

● Setkávání s přáteli 

(29,6 %)  

● Badatelská činnost – 

práce na vlastní odborné 

práci (66,4 %) 

● Činnosti spojené 

s profesí (39,2 %) 

● Příprava na výuku (35,7 %) 

 

● Činnosti spojené 

s profesí (63,1 %) 

● Věnování se svým 

zálibám (51,5 %) 

● Surfování na internetu 

(28,2 %) 

● Setkávání s přáteli 

(25,2 %) 

● Relaxace (24,3 %) 

● Setkávání s kolegy 

(24,3 %) 

 



28 

1.4.3.5. Potřeba ticha/možnosti konverzace a klidové zóny v NTK (viz Kapitola 5.8.) 

Pro většinu respondentů je při studiu/práci v NTK důležité spíše tiché prostředí. 

Nejpreferovanější možnosti, u kterých respondenti volili, že je potřebují alespoň jednou 

týdně nebo častěji, byly ticho (šeptání) (47,8 %), absolutní ticho (41,3 %) a tlumená 

konverzace (38,2 %). 

Naproti tomu nejméně preferované byly činnosti, které vytváří vyšší hladinu hluku. Přehrávat 

média nahlas v NTK nepotřebuje nebo potřebuje pouze výjimečně 86,2 % respondentů, hlasitě 

konverzovat ve větší skupině potom 61,2 %. Podobně více než třetina studentů nemůže 

hodnotit/nepotřebuje (nebo potřebuje pouze výjimečně) možnost netlumené běžné konverzace 

v malé skupině (37,3 %). Zároveň však není preferováno ani absolutní ticho, tuto možnost 

zvolilo pouze 34,3 % respondentů. 

Potřeba ticha je v NTK řešena prostřednictvím několika klidových zón (3. a 6. NP). Na otázku 

zda tyto klidové zóny plní svoji funkci odpovědělo něco málo přes polovinu respondentů 

(55,6 %), že ano, zatímco 12,2 % se domnívá, že nefungují. Dalších 17,5 % neví, že něco 

takového v NTK existuje a 3,3 % respondentů tyto zóny obtěžují.  

1.4.3.6. Odkládání věcí v NTK (viz Kapitola 5.9.) 

Poměrně často pozorovaným problémem v NTK je, že někteří uživatelé využívají k uložení 

svých věcí studijní místa (židle), což zmenšuje celkovou kapacitu volných míst. Odpovědi 

respondentů na otázku týkající se odkládání věcí v NTK potvrdily, že nejoblíbenější možností je 

odkládání věcí vedle sebe (93,9 % respondentů), přičemž nejvíce tuto možnost využívají 

respondenti z řad studentů (96,9 % respondentů z kategorie studentů). Do žlutých skříněk 

odkládá věci 14,6 % respondentů z celého souboru a šatnu využívá pouze 6,9 % z celého 

souboru respondentů. Jako řešení této situace někteří respondenti v komentářích 

navrhovali umístění věšáků do prostor NTK a na stoly. 

1.4.4. Technická zařízení v NTK – spokojenost a využívání (viz Kapitola 6.) 

Spokojenost s technickými zařízeními v NTK je poměrně vysoká, jak ukazuje následující 

Tabulka 7 (průměrné hodnocení na škále 1–velmi spokojen(a) až 5–velmi nespokojen(a)).  

Vysoký byl ale i podíl respondentů, kteří u některých nabízených zařízení zvolili možnost 

Nemohu hodnotit, nevyužívám (tyto odpovědi nebyly do výpočtu průměrné spokojenosti 

zahrnuty). Největší podíl takových respondentů byl u možností Doplňkový sortiment knihovny 

(čtečka knih, iPad, sluchátka aj.) (89,1 %), Herní kiosky ve 2. NP (77,8 %), Automat na špunty 

do uší (špuntomat) ve 3. NP (77,2 %) a nejmenší je pak u možnosti Jídelní a nápojové automaty 

(24,5 %). Je třeba poznamenat, že používání některých uvedených typů zařízení je podmíněno 

registrací v NTK (např. Veřejně přístupné počítače, Doplňkový sortiment, viz více Kapitola 6. 

Tabulka 49). 
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Tabulka 7: Spokojenost s technickými zařízeními v NTK (viz Kapitola 6.) – průměrná 
spokojenost; % respondentů kteří hodnotili z dotázaných 898 navštěvujících NTK  

Nejvyšší spokojenost Střední spokojenost Nejnižší spokojenost 

● Samoobslužné návratové 

zařízení (vracečka) 

(průměrná spokojenost 

1,39; hodnotilo 49,6 % 

respondentů) 

● Samoobslužná výpůjční 

zařízení (selfchecky) 

(1,42; hodnotilo 48,2 % 

resp.) 

● Automat na špunty do uší 
(špuntomat) ve 3. NP 
(1,76; hodnotilo 22,8 % 
resp.) 

● Automat s kancelářskými 
potřebami ve 3. NP 
(1,82; hodnotilo 28,2 % 
resp.) 

● Doplňkový sortiment 
knihovny (čtečka knih, 
iPad, sluchátka aj.) (1,99; 
hodnotilo 10,9 % resp.) 

● Herní kiosky ve 2. NP 
(1,99; hodnotilo 22,2 % 
resp.) 

● Veřejně přístupné 

počítače (1,99; hodnotilo 

39,6 % resp.)15 

● Multifunkční zařízení 

(tiskárna/kopírka) (2,14; 

hodnotilo 34,4 % resp.)16 

● Jídelní a nápojové 
automaty (2,15; hodnotilo 
75,5 % resp.)17 

● Vyhledávací kiosky ve 
2. NP (2,17; hodnotilo 
32,7 % respondentů)18 

● Kopírka Robocopy (2,47; 
hodnotilo 29,0 % resp.)19 

1.4.5. Informační zdroje v NTK – spokojenost a využívání (viz Kapitola 7.) 

Respondenti, kteří navštěvují NTK fyzicky (898), hodnotili svou spokojenost u 7 různých typů 

zdrojů NTK. Lze říci, že respondenti jsou s jednotlivými informačními zdroji NTK 

spokojeni, přičemž průměrná spokojenost s různými typy zdrojů je velmi podobná 

a pohybovala se v rozmezí 1,70–1,93.  

                                                
15 Veřejné počítače využívají zejména respondenti z kategorie ostatní veřejnost, nicméně jsou s nimi 

nejméně spokojeni. Někteří v komentářích zmínili malý (snižující se) počet veřejných počítačů, některým 
nevyhovuje používaný software (preferují Windows), více viz Kapitola 6.2.1. 
16 Přestože u Multifunkčních zařízení respondenti komentovali zlepšení oproti minulosti, stále řada z nich 

čelí potížím s tiskem/ovládáním zařízení, viz Kapitola 6.2.2. 
17 Jídelní a nápojové automaty byly nejčastěji komentovaným zařízením. Respondenti v nich postrádají 

zejména zdravější sortiment a možnost platby kartou, viz Kapitola 6.2.10. 
18 Vyhledávací kiosky jsou vnímány jako uživatelsky nepřívětivé, s obtížným ovládáním a navíc často 

rozbité, viz Kapitola 6.2.5. 
19 U kopírky Robocopy uživatelé v komentářích zmínili problémy s její funkčností, viz Kapitola 6.2.8. 



30 

Tabulka 8: Spokojenost s informačními zdroji NTK – průměrná spokojenost; % 
respondentů kteří hodnotili z dotázaných 898 navštěvujících NTK 

Hodnocený zdroj Průměrná spokojenost* % respondentů, kteří 
hodnotili/využívají daný 

zdroj (z 898) 

Tištěné knihy 1,70 68,9 % 

Tištěné učebnice a skripta 1,74 65,5 % 

E-časopisy a e-články 1,77 48,0 % 

Tištěné časopisy 1,77 41,6 % 

Normy a patenty 1,89 28,5 % 

E-knihy 1,91 49,1 % 

Další zdroje (bez bližší 
specifikace) 

1,93 23,2 % 

* Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a); z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Nejvíce spokojeni s většinou informačních zdrojů v NTK byli respondenti z VŠCHT 

(průměrná spokojenost 1,55–1,80, pouze u Tištěných časopisů a Dalších informačních zdrojů 

byla jejich spokojenost nižší než u respondentů z UK). 

Spokojenost respondentů z ČVUT byla nižší (1,71–2,16), přičemž nejméně (ze všech 

sledovaných typů informačních zdrojů a afiliací) byli spokojeni s E-knihami (2,16) a E-časopisy 

a e-články (2,01), které také hodnotil menší počet respondentů (47,3 % u E-knih a 39,9 % u E-

časopisů a e-článků). Tento výsledek může být ovlivněn tím, že ČVUT má (v budově NTK) svoji 

univerzitní knihovnu, která mimo jiné poskytuje přístup k EIZ. 

 

Ve skupině učitelů, doktorandů a vědců byla ve srovnání s ostatními kategoriemi 

zaznamenána nižší spokojenost v případě tištěných zdrojů (Tištěné knihy, Tištěné učebnice 

a skripta a Tištěné knihy – průměrná spokojenost 1,87–1,97). 

 

Poměrně vysoký byl podíl těch, kteří uvedli, že Nevyužívají/nemohou hodnotit jednotlivé 

informační zdroje NTK. Největší byl u Tištěných časopisů (nehodnotilo/nevyužívá 58,4 %), 

Norem a patentů (nehodnotilo/nevyužívá 71,5 %) a Dalších zdrojů (nehodnotilo/nevyužívá 

76,8 %). Elektronické zdroje (E-knihy, E-časopisy a e-články) hodnotila přibližně polovina 

respondentů. Nejčastěji hodnocenými typy zdrojů byly Tištěné knihy (nehodnotilo/nevyužívá 

31,1 %) a Tištěné učebnice a skripta (nehodnotilo/nevyužívá 34,5 %).  

 

Mezi těmi, kteří chodí do NTK velmi často či často (tj. alespoň jednou týdně nebo častěji), 

je poměrně velké procento (21,7–23,3 %) těch, kteří nevyužívají/nemohou hodnotit žádné 

z informačních zdrojů NTK (i u ostatních návštěvníků byl tento poměr podobný 15,4–23,8 %), 
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což potvrzuje dřívější pozorování v knihovně a skutečnost, že knihovna NTK neslouží pouze 

jako zdroj informací, ale část uživatelů sem chodí za jiným účelem, než je využívání 

informačních zdrojů (např. využívají místa v NTK pro studium). Tento závěr potvrzují 

i výsledky uvedené v následujících dvou podkapitolách (Využívání webu a Služby v NTK). 

1.4.6. Návštěva webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ NTK (viz 

Kapitola 2.8.) 

Ačkoliv většina respondentů patří mezi uživatele knihovny NTK (viz Kapitola 2.1.), data z tohoto 

výzkumu ukazují, že web a vzdálený přístup k EIZ využívá ve větší míře pouze malá část z nich.  

Alespoň 1x za měsíc využívá web nebo EIZ NTK přibližně třetina respondentů (35,4 % ze 

1030), zatímco čtvrtina respondentů (25,2 %) webové stránky NTK a přístup k EIZ 

nevyužívá vůbec a 23,5 % pouze výjimečně. 

Celkově se ukazuje, že četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ NTK 

roste s tím, jak studenti přecházejí ze střední školy na bakalářský a magisterský stupeň studia 

a u doktorandů a vědeckých pracovníků dosahuje nejvyšší úrovně. Mezi těmi, kteří web NTK 

a vzdálený přístup k EIZ nevyužívají vůbec, je téměř 45,9 % respondentů z řad studentů 

bakalářského stupně.  

1.4.7. Služby v NTK – spokojenost a využívání (viz Kapitola 8.) 

Celkově jsou respondenti se službami v NTK spokojeni, průměrná celková spokojenost 

se službami za celý soubor respondentů využívajících budovu (898) je 1,55 a více než 

polovina respondentů uvedla, že je se službami v NTK velmi spokojená (nespokojených 

respondentů je pouze 2,1 %, 18 respondentů, dalších 6,2 %, 56 uvedlo, že služeb NTK 

nevyužívá). 

Nejvíce spokojeni jsou respondenti z VŠCHT (1,45) a UK (1,44), respondenti z ČVUT (1,68) 

a z ČZU (1,63) jsou spokojeni méně.  

 

Respondenti rovněž hodnotili svou spokojenost s konkrétními službami NTK a i v tomto případě 

jsou s nimi spokojeni. 
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Tabulka 9: Spokojenost se službami NTK – průměrná spokojenost; % respondentů kteří 

hodnotili z dotázaných 898 navštěvujících NTK 

Název služby Průměrná spokojenost*  % respondentů, kteří 
danou službu 

hodnotili/využívají (z 898) 

Samoobslužné půjčování 
a vracení dokumentů 

1,40 
 

55,5 %** 
 

Pomoc pracovníků na pultech 1,64 53,6 % 

Služba dodávání knih 
a článků z jiných knihoven 

1,79 18,7 % 

Individuální konzultace 1,77 17,0 % 

Workshopy a kurzy 1,84 14,9 % 

Bibliometrické služby*** 2,27 18,2 % (ze 143, tj. 26)  

 

* Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a); z výpočtu jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

** Nejčastěji hodnotili respondenti z VŠCHT a ČVUT (64,1 % respondentů z VŠCHT; 60,4 % respondentů z ČVUT) 

a respondenti z kategorií doktorandů a ostatní veřejnosti (cca 70 % z těchto kategorií). 

*** Hodnotili pouze respondenti z kategorie doktorandi, učitelé na SŠ, vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci. 

Zajímavé je, že 27,1 % respondentů (243) zvolilo možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám 

u všech šesti sledovaných služeb. Z hlediska kategorií v této skupině se jednalo především 

o studenty různých VŠ (53,1 % bakalářského stupně, 26,3 % magisterského stupně; což jsou 

o něco větší podíly než zaujímaly tyto kategorie v celkovém souboru tj.42,5 % a 25,1 %). 

Z hlediska frekvence návštěv budovy měli v této skupině velké zastoupení častí návštěvníci 

NTK (25,1 % navštěvujících NTK velmi často a 22,2 % často). 

Výsledky rovněž ukázaly, že 16,5 % (148) z celkového počtu respondentů navštěvujících 

budovu NTK nevyužívá ani informační fondy NTK, ani pomoc pracovníků na pultech. 

Velká část z těchto respondentů (106, tedy 71,6 %) přitom navštěvuje budovu NTK nejméně 

1x za měsíc (70, tj. 47,3 % z nich dokonce nejméně 1x za týden). 

1.4.8. Co by respondenti uvítali v NTK? 

Otázky na možnosti vylepšení současných prostor byly položeny všem respondentům, kteří 

uvedli, že navštěvují knihovnu osobně (898). 

1.4.8.1. Prostory (viz Kapitola 5.7.)  

Respondenti byli dotázání, jaké prostory jim v NTK chybí. Mohli vybírat z sedmi možností 

a přidat vlastní komentář. Z nabídnutých prostor respondenti nejčastěji uvedli, že jim v NTK 

chybí: 
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● místa pro společenské posezení (51,4 %); 

● místa/studovny pro 2–4 lidi (43,5 %); 

● soukromá místa pro telefonování (39,3 %); 

● relaxační místnosti (38,5 %); 

● studovny s pohyblivým nábytkem (23,4 %); 

● místa, kde se dají trénovat prezentace (22,6 %); 

● studovny pro skupinovou práci pro 5–7 lidí (17,4 % respondentů). 

Spontánně v komentářích respondenti upozorňovali na chybějící individuální studijní místa 

(nebyla součástí nabídky), 15,2 % respondentů neví nebo nemyslí, že by jim v NTK nějaký typ 

míst chyběl.  

1.4.8.2. Technická zařízení, vybavení (viz Kapitola 9.2.) 

Respondentům (898, kteří navštěvují budovu NTK) bylo nabídnuto k posouzení 9 technických 

zařízení a typů vybavení a u každého z nich měli na výběr možnosti Ano, určitě bych 

využil(a)/přesně to potřebuji, Ano, možná bych využil(a) a Ne, tohle vybavení nepotřebuji. 

Nejčastěji by respondenti uvítali Obrazovky HD, které je možné připojit k vlastnímu zařízení 

(15,3 % určitě by využili, 37,4 % možná by využili) a Týmové studovny s projektorem (11,4 % 

určitě by využili, 40,5 % možná by využili). O ostatní zařízení nebo vybavení v nabídce byl 

zájem respondentů nižší (30,7–38,4 % respondentů). 

Preference se nicméně lišily dle kategorií respondentů, přičemž učitelé, doktorandi a vědci 

kromě Týmových studoven vybavených projektorem a Obrazovek HD, které lze připojit 

k vlastnímu zařízení, často volili i Studovny pro pořádání videokonferencí, Statistický 

software a Úložiště pro data z výzkumu, a respondenti z kategorie Ostatní veřejnosti kromě 

Obrazovek HD, které lze připojit k vlastnímu zařízení, často volili 3D tisk a Studovny pro 

pořádání videokonferencí. 

1.4.8.3. Příležitosti pro investice (viz Kapitola 9.) 

Respondentům byla položena otázka, co by koupili do NTK, pokud by měli k dispozici libovolnou 

částku. Respondenti mohli vybírat max. 3 možnosti z 10 předdefinovaných odpovědí, v průměru 

každý respondent zvolil 2,06 odpovědi.  

Přes určitý zájem o investice do nových technologií převažoval u respondentů zájem 

o potenciální investice do stávajících funkcí knihovny – tedy míst ke studiu 

a informačních zdrojů (tištěných i elektronických). 
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Tabulka 10: Potenciální investice do NTK 

Nejčastěji volené Méně často volené 

● Nábytek – židle, stoly (46,5 %) 

● Tištěné knihy a časopisy (34,4 %) 

● E-knihy a e-časopisy (32,2 %) 

● Rekonstrukce toalet (19,1 %) 
● 3D tiskárny (18,4, %)  
● Laboratoř virtuální reality (16,4 %) 
● Nové počítače, tiskárny (15,0 %) 
● Studovny pro pořádání videokonferencí 

a webinářů (14,4 %) 

 

Z pohledu kategorií studenti uváděli nejčastěji investice do nábytku, zatímco ostatní 

kategorie by investovaly spíše do informačních zdrojů (učitelé a vědci v elektronické 

formě, ostatní veřejnost v tištěné). 

Z pohledu afiliací pro všechny skupiny platí, že by nejčastěji investovaly do nábytku (především 

uživatelé z UK a VŠCHT). Respondenti z VŠCHT také často volili investice do e-knih 

a časopisů, zatímco studenti z ČVUT preferují spíše tištěnou formu. Respondenti z ČZU by 

investovali do obou typů informačních zdrojů. 

1.4.9. Co mají respondenti v NTK nejraději (viz Kapitola 10.)  

V závěrečné části dotazníku měli respondenti (898, kteří budovu NTK navštěvují) možnost 

doplnit, co mají v NTK nejraději. Svůj komentář napsalo 480 respondentů a celkem uvedli 

868 věcí. 

Nejčastěji byla zmiňována atmosféra uvnitř NTK (153), prostory NTK a její interiér obecně 

(103), klid na práci/studium a ticho (63); tištěné informační zdroje – knihy, skripta, časopisy, 

obsah fondu a možnost volného výběru (61), celková architektura a design budovy (45), 

gauče (43), kresby na zdech a barevné podlahy (36). 

1.4.10. Co se respondentům v NTK nelíbí (viz Kapitola 11.) 

U otázky, jaké místo a proč se respondentům (898, kteří budovu NTK navštěvují) v NTK nelíbí, 

svůj komentář vyplnilo 312 respondentů a celkem zmínili 398 věcí. 

Nejčastěji respondenti uváděli, že se jim v NTK nelíbí toalety obecně (57) a toalety v přízemí 

(50), řada respondentů uvedla, že je žádné neoblíbené místo nenapadá (41), někteří uváděli 

1. NP (34), „ohradu“ kolem NTK (28) a prostory ve 3. NP (25). Zmíněn byl i hluk (17), místnosti 

s občerstvovacími automaty (14) a nedostatek míst v knihovně (13). 

1.4.11. Sdělení na závěr (viz Kapitola 12.) 

Na konci dotazníku mohli respondenti napsat své závěrečné sdělení pro NTK. Celkem ho 

napsalo 321 respondentů.  
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Nejčastěji závěrečné sdělení obsahovalo poděkování a vyjádření spokojenosti s knihovnou 

(148). Druhé nejčastější sdělení souviselo s nedostatkem studijních míst (67), kdy 

respondenti buďto přímo žádali o navýšení počtu studijních míst (38), či navrhovali, jak tuto 

situaci řešit (omezení volného vstupu, či vstupu pro určité skupiny uživatelů, mít otevřeno více 

pater ve večerních hodinách a o víkendech, více zpřístupnit studovny, atd.). Třetí nejčastější 

sdělení se týkalo občerstvení v budově NTK (42), kdy uživatelé navrhovali různá zlepšení 

v této oblasti (automaty s potravinami – lepší, zdravější sortiment, placení kartami, umístit 

mikrovlnku, možnost natočit si pitnou vodu,...). 

1.4.12. Studijní návyky studentů (viz Kapitola 3.) 

Součástí dotazníků bylo také několik obecných otázek směřovaných na studenty z výběrového 

souboru (741), týkajících se jejich studijních návyků obecně. Tyto otázky sice přímo nesouvisí 

s využíváním budovy NTK, nicméně byly do dotazování zařazeny pro lepší pochopení studijních 

zvyklostí primární skupiny uživatelů NTK.  

Studenti z výběrového souboru se do školy připravují nejčastěji doma (resp. na koleji, 

u spolužáků), ve škole nebo v budově NTK (ovlivněno výběrem respondentů), přičemž NTK 

nejčastěji využívají studenti ČVUT, VŠCHT a Univerzity Karlovy. Kromě NTK jinou knihovnu 

než NTK pro studium využívá 33,1 % respondentů, zejména z řad studentů ČZU a UK. 79,6 % 

respondentů z VŠCHT a 83,3 % respondentů z ČVUT nepoužívá pro studijní účely žádnou 

další knihovnu kromě NTK20. 

Tabulka 11: Důležitost* sledovaných charakteristik a vybavení místa pro studium při 
přípravě do školy (viz Kapitola 3.6.)  

Nejdůležitější Středně důležité Méně důležité 

● dobré připojení na 

internet, Wi–Fi 

(průměrná důležitost 

1,21) 

● počítač nebo 

notebook (1,32) 

● místo pro studium 

o samotě (1,48) 

● dobře osvětlená 

místnost (1,49) 

● tiskárny (resp. 

kopírka, skener) 

(2,61) 

● možnost neformálního 

sezení (2,74) 

● místo pro práci ve 

skupině (2,88) 

● místo pro spolupráci 

a hlasitý hovor (3,1) 

● vlastní stolní lampa 

(3,20) 

● speciální offline 

pomůcky (whiteboard, 

tabule, ….)21 (3,24) 

● speciální online 

pomůcky** (3,44) 

● tlumené světlo (3,48) 

                                                
20 V budově NTK sídlí v 5. NP knihovna ČVUT, z pohledu uživatelů z ČVUT využívání knihovny ČVUT 

může splývat s využíváním NTK. 
21 Speciálním offline pomůckám (whiteboard, tabule,...) při přípravě do školy sice studenti přiřadili nižší 

důležitost, nicméně výsledky v pozdější části šetření odkazují na jejich důležitost při skupinové spolupráci, 
viz kapitola 5.6.2.6. Týmové studovny. 
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Nejdůležitější Středně důležité Méně důležité 

● velký pracovní stůl 

a židle (1,54) 

● tiché studijní prostředí 

(1,59) 

● možnost jíst a pít při 

studiu (1,74) 

 

* Poznámka – důležitost na škále 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, nepotřebuji. 

** Online pomůcky a software jsou důležitější pro studenty Kampusu Dejvice (ČVUT, VŠCHT).  

Přibližně třetina respondentů se připravuje do školy ve skupině alespoň jednou za měsíc 

a nejčastěji se jedná o skupiny 2–3 osob.  

Pokud respondenti pracují s elektronickými materiály, tak 65,7 % z nich využívá elektronickou 

verzi bez tisku. 

Při psaní školních prací a úkolů (viz Kapitola 3.3.) studenti využívají více různých zdrojů, 

přičemž největší důležitost přikládají: studijním a odborným materiálům (e-knihy a e-časopisy) 

v elektronické podobě a materiálům od učitelů. Důležité jsou i učebnice a skripta (jak 

elektronická, tak i tištěná), vlastní poznámky a webové stránky obecně – za důležité je považují 

⅔ respondentů. Tištěné studijní a odborné materiály (časopisy, knihy) a práce jiných studentů 

považuje za důležité cca polovina respondentů, zatímco studijní materiály v elektronické podobě 

(online články, e-knihy) jsou důležité pro 70,9 % respondentů. 

Respondenti při psaní školních prací nejčastěji vyhledávají odborné informace (viz Kapitola 

3.5.) pomocí Googlu nebo jiného vyhledávače (62,9 % respondentů) a inspirují se pracemi 

jiných studentů (51,0 % respondentů). Zároveň lze pozorovat velké rozdíly mezi různými stupni 

studia i mezi studenty různých VŠ. Studenti magisterského stupně využívají Google méně než 

jejich mladší kolegové (56,8 % vs. 64,8 % bakalářského stupně), ale více z nich využívá 

odborné databáze (40,2 % vs. 31,7 % bakalářského stupně) a Google Scholar (31,7 % vs. 

14,2 % bakalářského stupně).  

Tento průzkum naznačuje, že existují rozdíly ve studijních návycích studentů jednotlivých 

stupňů studia a typů VŠ, nicméně zjištěné rozdíly ve způsobu přípravy do školy a způsobech 

vyhledávání odborných informací by bylo nutné dále prozkoumat ve spojitosti s kurikuly 

a podmínkami studia na konkrétních školách. 
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1.4.13. Pohled doktorandů a vyučujících na studijní podmínky, metody a 

formy výuky a důležitost informačních dovedností studentů (viz Kapitola 4.) 

Dotazník také obsahoval několik otázek cílených na vyučující (doktorandy, učitele na VŠ, učitele 

na SŠ), a jejich názor na problematiku studijních návyků a podmínek studia. S ohledem na malý 

počet respondentů nelze výsledky generalizovat a tato část má spíše ilustrační charakter.  
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2. Popis výběrového souboru, sběru 

a zpracování dat 

2.1. Charakteristika sběru a zpracování dat 

Dotazníkové šetření „NTK pro příští desetiletí“ se konalo od 16. června do 5. července 2020. 

Pro oslovení potenciálních respondentů byl uplatněn tzv. „účelový výběr“ – byly definovány 

primární cílové skupiny šetření (studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci) a následná 

propagace byla směřována především na ně.  

Sběr dat probíhal prostřednictvím online dotazníku (viz Příloha 2 a Příloha 3) na serveru NTK 

s využitím softwaru LimeSurvey. Odkaz na dotazník byl zveřejněn na webových stránkách NTK 

www.techlib.cz a respondenti ho mohli vyplňovat v českém nebo anglickém jazyce. Vyplnění 

dotazníku bylo anonymní a dobrovolné. 

Kromě upozornění na webových stránkách NTK byl odkaz na dotazník sdílen také na sociálních 

sítích NTK (Facebook, Instagram). Registrovaným uživatelům NTK a uživatelům konzultačních 

služeb byl odkaz rozeslán i přímo prostřednictvím e-mailu nebo newsletteru. 

Studenti a zaměstnanci ČVUT, VŠCHT a ČZU (a také některých SŠ – např. Anglické 

gymnázium v Praze, Nový PORG, Gymnázium na Zatlance) byli navíc osloveni i přes své 

mateřské instituce (buď dostali odkaz na dotazník do studentských/zaměstnaneckých e-

mailových schránek, nebo instituce sdílely odkaz na svých stránkách na sociálních sítích, 

případně přes studentské spolky). 

Výzkumný vzorek/soubor tvořili registrovaní uživatelé NTK, uživatelé konzultačních služeb 

NTK, návštěvníci webových stránek NTK a také studenti a zaměstnanci partnerských institucí 

bez ohledu na to, jestli využívají NTK či jsou zde registrováni (VŠCHT, ČVUT, ČZU a partnerská 

gymnázia). 

Dotazník otevřelo nebo začalo vyplňovat celkem 2027 respondentů. Kompletně vyplněných 

dotazníků bylo vráceno 1030, z nichž 72 bylo vyplněno v angličtině. 

  

http://www.techlib.cz/
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Délka a struktura dotazníku22 byla podmíněna kategorií daného respondenta (viz Kapitola 2.2.) 

a jeho předchozími odpověďmi, u části otázek je tak počet validních odpovědí nižší, než byl 

celkový vzorek respondentů. Například část o studijních zvyklostech vyplňovali jenom 

respondenti z kategorií student SŠ, VOŠ a VŠ (bakalářský a magisterský stupeň). Doktorandům 

zase byly položeny otázky o výuce na VŠ. Otázky na využívání jednotlivých místností nebo 

zařízení v NTK (např. týmové studovny) byly položeny jenom respondentům, kteří odpověděli, 

že tyto místnosti nebo zařízení využívají. 

V dotazníku se střídaly otázky různého typu – u rozřazovacích a demografických otázek se 

jednalo především o výběr z předdefinovaných odpovědí (uzavřené otázky a polouzavřené 

otázky s možností doplnění vlastní odpovědi). U otázek zabývajících se spokojeností, důležitostí 

či zvyklostmi (studijními / při výuce), vyznačovali respondenti míru souhlasu/nesouhlasu na pěti 

– či šestibodové škále. Několik otázek mělo otevřené odpovědi. Z důvodu lepší čitelnosti byly 

v rámci této zprávy, především u otázek nabízejících výběr z více možností, jednotlivé možnosti 

v textu zvýrazněny kurzívou a velkým počátečním písmenem.  

Kromě zcela vyplněných dotazníků bylo velké množství dotazníků vyplněno částečně. Při 

statistickém zpracování dat byla použita data pouze z kompletně vyplněných dotazníků, 

vzhledem k tomu, že data z nekompletních nemají správnou vypovídací hodnotu. Základní 

statistické zpracování proběhlo pomocí softwarových nástrojů IBM SPSS Statistics 26 a MS 

Excel a vizualizace byla realizována pomocí MS Excel a Microsoft Power BI. Při kvalitativním 

zpracování otevřených odpovědí a komentářů ale výzkumný tým použil celý soubor odpovědí, 

včetně těch z nekompletně vyplněných dotazníků. 

V této zprávě byla část vyhodnocení (především v případě hodnocení prostorů NTK) z hlediska 

kategorií respondentů (viz Kapitola 2.2.) provedena po agregaci, při které byly jednotlivé 

kategorie respondentů sloučeny do následujících skupin: 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

                                                
22 Otázky v dotazníku byly rozděleny do několika tematických skupin (plné znění dotazníku viz Příloha 2 a 

Příloha 3). Úvodní otázky sloužily k rozřazení respondentů do 5 skupin dle dvou dimenzí (1) typu 
respondenta (student, výzkumník, veřejnost) a (2) používání NTK (uživatel, neuživatel). Na základě 
odpovědí na tyto rozřazovací otázky potom jednotliví respondenti odpovídali na předem určené skupiny 
otázek, navržené pro konkrétní kategorii respondenta (viz Kapitola 2.2.). 

● Studenti (vyjma doktorandů) odpovídali na skupinu otázek týkajících se jejich studijních zvyklostí 
obecně (viz Kapitola 3.).  

● Doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci, kteří se podíleli na výuce v posledních 2 letech, byli 
dotázáni na své zvyklosti a preference při výuce a také na to, jaké znalosti a dovednosti z oblasti 
práce s informacemi, pokládají u svých studentů za důležité (viz Kapitola 4.).  

● Pokud respondent uvedl, že prostory NTK využívá, vyplňoval skupinu otázek zaměřující se na 
různé prostory NTK a jejich spokojenost s nimi (viz Kapitola 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12.).  

● Respondenti, kteří uvedli, že budovu knihovny nevyužívají, byli pouze krátce dotázáni na důvody 
a případnou motivaci. (viz Kapitola 2.7.1.) 

Na závěr odpověděli respondenti na několik demografických otázek (viz Kapitola 2.6.). 
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Tato agregace vychází z předpokladu rozdílného chování jednotlivých skupin uživatelů, 

založeného na různých potřebách. Zároveň byl agregací vyřešen problém interpretace výsledků 

u kategorií s nízkými počty respondentů. 

2.2. Kategorie respondentů 

Kategorie respondenta určuje, do jaké uživatelské skupiny lze respondenta zařadit. Na otázku 

o kategorii odpovědělo 1030 respondentů. Respondenti si mohli v dotazníku vybírat příslušnost 

k jedné z následujících kategorií:  

● Student SŠ; 

● Student VŠ bakalářského stupně; 

● Student VŠ magisterského stupně; 

● Student VOŠ; 

● Student VŠ doktorského stupně; 

● Učitel na SŠ; 

● Vyučující na VŠ, vědecký pracovník; 

● Ostatní veřejnost. 

Největší zastoupení mají ve výběrovém souboru studenti všech stupňů studia (od SŠ po 

magisterské studium), a to 71,9 % z celkového počtu respondentů. Při porovnání s databází 

registrovaných uživatelů NTK je vidět (viz Tabulka 12), že je tento poměr blízký podílu studentů 

mezi registrovanými uživateli NTK, který k 31. 6. 2020 činil 70,9 %. Největší zastoupení mají ve 

výběrovém souboru Studenti VŠ bakalářského stupně s podílem 42,2 % (zároveň tvoří také 

59,1 % z řad respondentů – studentů). Druhou největší skupinou jsou Studenti VŠ 

magisterského stupně – jejich podíl na celkovém souboru je 25,1 %.  

Vzhledem k tomu, že kategorie Student VOŠ je zastoupena jenom jedním respondentem, 

nebyla tato kategorie zkoumána zvlášť. Respondent byl pro zpracování přiřazen do kategorie 

Student VŠ bakalářského stupně. 

Poměr doktorandů (Student VŠ doktorského stupně), Učitelů na SŠ a Vyučujících na VŠ 

a vědeckých pracovníků na celkovém počtu respondentů je 17,2 %, což je cca třikrát více než je 

zastoupení uvedených kategorií mezi registrovanými uživateli NTK (5,5 %). Doktorandi tvoří 

7,0 % výběrového souboru a Vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci 9,0 %. 

Ostatní veřejnost (ti, kteří nespadají do žádné z předchozích kategorií) je v celkovém počtu 

respondentů zastoupena 10,9 %, přičemž mezi registrovanými uživateli NTK tato skupina tvoří 

cca 11,7 % uživatelů. 

U kategorií spojených se středními školami je třeba zdůraznit a při dalším čtení zprávy vést 

v patrnosti poměrně malý počet respondentů (44 studentů a 12 učitelů), který omezuje možnosti 

interpretace výsledků dotazníkového šetření za tyto kategorie (viz také Kapitola 2.3.).  
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Tabulka 12: Rozdělení výběrového souboru dle kategorie respondentů a srovnání podílů 
jednotlivých kategorií mezi registrovanými uživateli NTK, celkový počet respondentů 

1030  

Kategorie respondentů Počet Podíl na 

výběrovém 

souboru* 

Podíl kategorií mezi 

registrovanými uživateli 

NTK k 30. 6. 2020 

Student VŠ bakalářského 

stupně 

438 42,5 %   

Student VŠ magisterského 

stupně 

259 25,1 % 

Student SŠ  44 4,3 % 

Celkem studentů 741  71,9 % 70,9 % 

Student VŠ doktorského 

stupně 

72 7,0 %   

Učitel na SŠ 12 1,2 % 

Vyučující na VŠ, vědecký 

pracovník 

93 9,0 % 

Celkem doktorandů, učitelů 

a vědeckých pracovníků 

177  17,2 % 5,5 % 

Ostatní veřejnost 112 10,9 % 11,7 %  

Ostatní kategorie uživatelů 

NTK nezahrnuté v 

dotazníkovém šetření23 

0 0,0 % 11,9 % 

Celkem 1030 100,0 % 100,0 % 

* Poznámka – výběrový soubor tvořili uživatelé NTK bez ohledu na registraci. 
  

                                                
23 Mezi registrovanými uživateli NTK jsou i další kategorie, např. zaměstnanci NTK, právnické osoby, 

stážisté apod., které nebyly v dotazníkovém šetření sledovány. 
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Graf 1: Rozdělení výběrového souboru dle kategorií respondentů, celkový počet 
respondentů 1030 

 

 

Při zpracování odpovědí byly podle dobrovolně uvedených e-mailových adres identifikovány 

4 dotazníky od respondentů, kteří jsou zároveň zaměstnanci NTK. Tyto dotazníky byly do této 

analýzy zahrnuty a zpracovány dle kategorie, kterou daní respondenti uvedli (student VŠ 

bakalářského stupně, doktorand, ostatní veřejnost, vědecký pracovník), bez ohledu na afiliaci 

s NTK. Pro cílovou skupinu zaměstnanců NTK bylo koncipováno a realizováno interní 

dotazníkové šetření, které navíc zohledňovalo i různé interakce zaměstnanců s prostory NTK.  

2.3. Afiliace respondentů 

Na otázku o afiliaci (příslušnost k instituci) celkem odpovědělo 1030 respondentů (viz Tabulka 

13). Z hlediska příslušnosti k instituci, mají ve výběrovém souboru největší zastoupení 

respondenti z ČZU (27,2 %) a ČVUT (23,7 %). Třetí nejvíce zastoupená instituce je VŠCHT 

s podílem 16,8 %. Studenti a zaměstnanci UK se na výběrovém souboru podílejí 10,2 %. 

Vzhledem ke způsobu propagace dotazníku (viz Kapitola 2.1.) se v případě uživatelů z UK dá 

předpokládat, že se jedná především o registrované uživatele NTK a zároveň o ty, kteří do 

knihovny chodí studovat (knihovní fond pokrývá humanitní/lékařské obory pouze okrajově). 

Dotazník totiž nebyl sdílen přímo prostřednictvím UK, takže se k těmto uživatelům dostal 

pravděpodobně prostřednictvím newsletteru NTK, který obdrželi e-mailem pouze registrovaní 

uživatelé. Část neregistrovaných uživatelů NTK mohla vyplnit dotazník i díky návštěvě 

webových stránek NTK/upozornění na sociálních sítích. 
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Tabulka 13: Rozdělení výběrového souboru dle afiliace respondentů, celkový počet 
respondentů 1030  

Afiliace Počet Podíl na výběrovém 

souboru* 

Podíl kategorií mezi 

registrovanými 

uživateli NTK 

k 30. 6. 2020 

ČZU 280 27,2 % 9,9 % 

ČVUT 244 23,7 % 24,5 % 

VŠCHT 173 16,8 % 12,2 % 

Ostatní veřejnost (bez 

afiliace) 

112 10,9 % 11,7 % 

Univerzita Karlova 105 10,2 % 7,6 % 

VŠE 17 1,5 % 1,8 % 

AV ČR nebo jiný výzkumný 

ústav (včetně ÚOCHB) 

12 1,1 % 32,3 %24 

Gymnázium Na Zatlance 11 1,1 % 

Jiná pražská VŠ 11 1,1 % 

Nový PORG 11 1,1 % 

Ostatní instituce 55 5,3 % 

Celkem 1030 100,0 % 100,0 % 

* – výběrový soubor tvořili uživatelé NTK bez ohledu na registraci. 

                                                
24 Pro některé instituce sledované v dotazníku nejsou statistiky registrací k dispozici. 
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V rámci výzkumu respondenti z institucí Kampusu Dejvice (ČVUT, VŠCHT a ÚOCHB) tvoří 

celkem 40,6 % výběrového souboru (k 30. 6. 2020 tvořil podíl registrovaných uživatelů z těchto 

institucí 37,0 % registrovaných uživatelů NTK). Podíl respondentů z ČVUT, VŠCHT a ČZU je 

67,7 % z celkového počtu respondentů (k 30. 6. 2020 podíl registrovaných uživatelů z těchto 

institucí tvořil 47,0 % registrovaných uživatelů NTK). Pro pochopení rozdílu mezi podílem 

respondentů z těchto institucí na výběrovém souboru a jejich podílem na celkovém počtu 

registrovaných uživatelů NTK je třeba vzít v potaz skutečnost, že uživatelé z výše uvedených 

institucí (ČVUT, VŠCHT, ÚOCHB a ČZU) mohou do NTK vstupovat na kartu své instituce i bez 

registrace. Reálný počet uživatelů NTK z těchto institucí je tak větší než procento uvedené ve 

statistikách registrací. 

2.3.1. Afiliace středoškolských studentů 

Počet respondentů patřících do skupiny studentů SŠ je 44, přičemž cca 59 % z nich je ze SŠ, 

které byly při distribuci dotazníku osloveny přímo (viz Tabulka 14). S těmito institucemi (Nový 

PORG, Gymnázium Na Zatlance, Anglické gymnázium v Praze, Gymnázium Arabská 

a Rakouské gymnázium v Praze) totiž NTK spolupracuje – organizuje školení a poskytuje 

informační podporu pro jejich studenty a učitele. Největší počet respondentů v souboru je ze 

školy Nový PORG (20,5 %), na druhém místě je Gymnázium Na Zatlance (18,2 %) a na třetím 

The English College in Prague (13,6 %). Respondenti z kategorie Jiné pocházeli z jiných než 

přímo oslovených SŠ. Mezi 18 respondenty v kategorii Jiné byli 2 z Gymnázia Nad Alejí a po 

1 studentovi z následujících SŠ: EDUCAnet Praha, Gymnázium Kladno, Gymnázium a Hudební 

škola hlavního města Prahy, Gymnázium Botičská, Gymnázium Evolution Jižní Město, 

Gymnázium Jana Nerudy, Gymnázium Nad Štolou, Gymnázium Říčany, Gymnázium 

Voděradská, PHG, SOŠ pro administrativu EU, SPŠ Podskalská, SPŠE V Úžlabině, Střední 

odborná škola civilního letectví, Praha – Ruzyně, Střední průmyslová škola Josefa Gočára, 

Střední škola knižní kultury. 

U skupiny středoškolských studentů je třeba upozornit na její nereprezentativnost. Ve 

výzkumném souboru jsou zastoupeny zejména SŠ a gymnázia, se kterými NTK spolupracuje 

(speciální kurzy nebo jednotlivé přednášky o práci s odbornými informacemi) a jejichž studenti 

píší v posledním roce studia odbornou závěrečnou práci. Zároveň je v této skupině i malý počet 

respondentů (44). Z těchto důvodů není možné výsledky výzkumu pro tuto skupinu 

generalizovat a posuzovat na jejich základě informační a uživatelské chování středoškolských 

studentů obecně. Toto je třeba mít na paměti i při čtení výsledků výzkumu pro tuto kategorii 

v rámci této zprávy.  
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Tabulka 14: Studenti SŠ ve výběrovém souboru dle afiliace, celkový počet respondentů 
44  

Afiliace Počet Podíl 

Nový PORG 9 20,5 % 

Gymnázium Na Zatlance 8 18,2 % 

Anglické gymnázium v Praze (The English College in 

Prague) 

6 13,6 % 

Gymnázium Arabská 2 4,5 % 

Rakouské gymnázium v Praze (OEGP) 1 2,3 % 

Jiné 18 40,9 % 

Celkem 44 100,0 % 

2.3.2. Afiliace vysokoškolských studentů bakalářského a magisterského 

stupně 

Analýza výběrového souboru z pohledu afiliace studentů bakalářského a magisterského stupně 

(celkem 697 respondentů) ukázala, že VŠCHT, ČVUT a ČZU jsou v celkovém počtu studentů 

bakalářského a magisterského studia zastoupeny podílem 80,4 %, přičemž studenti ČVUT 

a ČZU jsou zastoupeni přibližně stejným poměrem (29,2–30,8 %). Mezi dalšími vysokými 

školami má největší zastoupení UK (13,9 %). Pokud se zaměříme pouze na studenty Kampusu 

Dejvice (ČVUT a VŠCHT), tak jejich podíl v celém výběrovém souboru je 40,6 % (mezi 

registrovanými uživateli NTK k 30. 6. 2020 tvořili 36,7 %) a mezi studenty VŠ ve výběrovém 

souboru tvoří 49,6 % (mezi registrovanými studenty bakalářského a magisterského stupně 

v NTK pak k 30. 6. 2020 42,2 % – viz Tabulka 15). 
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Tabulka 15: Studenti VŠ (bakalářské a magisterské studium) ve výběrovém souboru dle 
afiliace a podíl studentů VŠ s příslušnou afiliací mezi studenty registrovanými v NTK, 
celkový počet respondentů 697  

 Afiliace Počet Podíl mezi 

studenty VŠ 

na výběrovém 

souboru* 

Podíl mezi 

studenty 

registrovaný

mi v NTK 

 k 30. 6. 2020 

ČZU 214 30,8 % 10,3 % 

ČVUT 203 29,2 % 28,7 % 

VŠCHT 142 20,4 % 13,5 % 

Univerzita Karlova 97 13,9 % 8,9 % 

VŠE 17 2,4 % 2,1 % 

Jiná pražská vysoká škola 12 1,7 % 36,5 %25 

Jiná vysoká škola mimo Prahu 6 0,8 % 

Vysoká škola v zahraničí 6 0,8 % 

Celkem 697 100,0 % 100,0 % 

* Poznámka – výběrový soubor tvořili uživatelé NTK bez ohledu na registraci. 
  

                                                
25 K dispozici nejsou statistiky registrací pro všechny instituce sledované v dotazníku. 
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Graf 2: Počty respondentů z jednotlivých VŠ (studenti bakalářského a magisterského 
stupně) a jejich podíl na souboru VŠ studentů, celkový počet respondentů 697  

 

Při porovnání počtu studentů bakalářského a magisterského studia dle škol je vidět, že 

Univerzita Karlova se od ostatních více zastoupených institucí liší větším podílem studentů 

magisterského studia oproti studentům bakalářského studia (viz Graf 3). Počet magisterských 

studentů UK mezi respondenty dotazníku dokonce převyšuje počet respondentů-studentů 

magisterského studia z ČVUT. 

Graf 3: Počet studentů bakalářského vs. magisterského studia dle afiliace, celkový počet 
respondentů 697 
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2.3.3. Afiliace doktorandů 

Mezi doktorandy, kteří vyplnili dotazník (72 respondentů), mají největší zastoupení doktorandi 

ČZU s 45,8 %, přičemž respondenti z VŠCHT, ČVUT a ČZU se podíleli na celkovém počtu 

doktorandů téměř 89 % (viz Tabulka 16). Univerzitou s druhým největším počtem doktorandů ve 

výběrovém souboru je ČVUT (30,6 %), dalšími zastoupenými institucemi jsou VŠCHT, UK, 

ÚOCHB a VŠE (je zastoupena dvěma respondenty v kategorii Jiná vysoká škola). 

Tabulka 16: Doktorandi ve výběrovém souboru dle afiliace, celkový počet respondentů 72  

Afiliace Počet Podíl 

ČZU 33 45,8 % 

ČVUT 22 30,6 % 

VŠCHT 9 12,5 % 

Univerzita Karlova 5 6,9 % 

Jiná vysoká škola 2 2,8 % 

ÚOCHB26 1 1,4 % 

Celkem 72 100,0 % 

Doktorandi mohli také uvést afiliaci k dalším institucím, což se stalo v pěti případech 

z uvedených 72. Objevily se následující kombinace (jako první je uvedena ta, kterou respondent 

považuje za primární a podle které byl započítán do Tabulky 16): 

● ČVUT a Ústav fyziky plazmatu, AV ČR v.v.i; 

● ČVUT a CERN (Geneva); 

● ČZU a Státní ústav radiační ochrany; 

● ČZU a VÚV TGM, v. v. i; 

● ČZU a VŠE. 

  

                                                
26 Pro některé dílčí analýzy byl tento respondent přiřazen do skupiny AV ČR nebo jiný výzkumný ústav. 



49 

2.3.4. Afiliace středoškolských učitelů 

Mezi respondenty dotazníkového šetření je celkem 12 středoškolských učitelů, přičemž většina 

pracuje na SŠ, které byly přímo osloveny NTK při propagaci dotazníku (viz 2.3.1.). Po 25 % (tzn. 

vždy tři respondenti) je z The English College in Prague a Gymnázia Na Zatlance. Dva 

respondenti jsou ze školy Nový PORG a jeden z Waldorfského lycea. Pouze tři respondenti 

pochází z jiných než partnerských institucí (SPŠ Na Třebešíně, SPŠE Ječná, střední odborné 

učiliště). 

Zde je nutné zmínit, že vzhledem k malému počtu respondentů a afiliaci jenom k několika SŠ, 

nelze tento výběr považovat za reprezentativní a tudíž i generalizovat závěry pro tuto kategorii. 

Tuto skutečnost je třeba vést v patrnosti i při dalším čtení této zprávy a výsledků pro danou 

kategorii. 

Tabulka 17: Středoškolští učitelé ve výběrovém souboru dle afiliace, celkový počet 
respondentů 12 

Afiliace Počet Podíl 

Anglické gymnázium v Praze (The English College in 

Prague) 

3 25,0 % 

Gymnázium Na Zatlance 3 25,0 % 

Nový PORG 2 16,7 % 

Waldorfské lyceum 1 8,3 % 

Jiné 3 25,0 % 

Celkem 12 100,0 % 

2.3.5. Afiliace vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků 

Vysokoškolští vyučující a vědečtí pracovníci (91 respondentů) měli v dotazníku možnost označit 

svoji primární instituci a pak případně doplnit další afiliace (viz Tabulka 18). Ve výběrovém 

souboru má mezi VŠ učiteli a vědci největší zastoupení ČZU s 35,5 %, na druhém místě je 

VŠCHT s 23,7 % a na třetím místě je ČVUT s 20,4 %. Celkem v souboru respondentů VŠ 

vyučujících a vědeckých pracovníků představují ČVUT, VŠCHT a ČZU 79,6 % a školy 

z Kampusu Dejvice (ČVUT, VŠCHT) 44,1 %. AV ČR a výzkumné ústavy jsou zastoupeny 
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11 respondenty (11,8 %, ÚOCHB zastoupen nebyl). Univerzita Karlova je zastoupena třemi 

respondenty a jeden z respondentů VŠ neuvedl. Čtyři respondenti uvedli možnost Jiné – 

v jednom případě je respondent v důchodu, ve druhém patří do Armády ČR, další dva odpověď 

neupřesnili. 

Tabulka 18: Vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci ve výběrovém souboru dle afiliace, 
celkový počet respondentů 93  

Afiliace Počet Podíl 

ČZU 33 35,5 % 

VŠCHT 22 23,7 % 

ČVUT 19 20,4 % 

AV ČR nebo jiný výzkumný ústav (včetně ÚOCHB – 0 

respondentů) 

11 11,8 % 

Univerzita Karlova 3 3,2 % 

Jiná vysoká škola 1 1,1 % 

Jiné 4 4,3 % 

Celkem 93 100,0 % 

Další afiliaci uvedlo 13 respondentů z 91. Jednalo se o následující kombinace (jako první je 

uvedena ta, kterou respondent považuje za primární a podle které byl započítán do Tabulky 18 

a uveden v Grafu 4): 

● Univerzita Karlova a další výzkumný ústav; 

● ČZU a Univerzita Hradec Králové; 

● ČZU a AMBIS; 

● ČVUT a Univerzita Karlova; 

● AV ČR (nebo další ústavy) a společné granty s ČVUT; 

● Univerzita Karlova a výkon funkce vedoucího privátního zdravotnického pracoviště; 

● VŠCHT a NTK; 

● VŠCHT a další výzkumné organizace, které nespadají pod AV ČR; 
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● ČZU a MFF UK; 

● 1.LF UK Praha a FBMI ČVUT Kladno; 

● AV ČR a Výzkumný ústav potravinářský Praha; 

● ČZU a externí práce na Univerzitě Karlově; 

● ČZU a VÚRV. 

 

Graf 4: VŠ vyučující a vědečtí pracovníci – počty a podíly respondentů z jednotlivých 
institucí, celkový počet respondentů 93 

 

2.3.6. Ostatní veřejnost 

Respondenti, kteří nespadají do akademického prostředí (112 respondentů), tj. ostatní 

veřejnost, měli možnost uvést, jestli pracují jako zaměstnanci nebo podnikají. Téměř 62 % 

respondentů (69) z kategorie Ostatní veřejnost pracuje na dohodu nebo pracovní poměr. 

Dalších 24 respondentů (21,4 %) uvedlo, že podniká. Zbylých 19 respondentů zvolilo odpověď 

Jiné, přičemž největší zastoupení zde měli respondenti v důchodu (9 respondentů). Tři 

z respondentů uvedli, že jsou majitelé nebo jednatelé soukromých společností. 
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Tabulka 19: Ostatní veřejnost ve výběrovém souboru dle činnosti, celkový počet 
respondentů 112  

Činnost Počet Podíl 

Jsem zaměstnanec (na dohodu nebo pracovní poměr) 69 61,6 % 

Jsem živnostník 24 21,4 % 

Jiné 10 8,9 % 

V důchodu 9 8,1 % 

Celkem 112 100,0 % 

 

2.4. Forma studia 

Otázka na formu studia byla položena jenom vysokoškolským studentům (včetně doktorandů). 

Většina respondentů (89,3 %) studuje prezenčně, 10,3 % kombinovanou formu studia a tři 

respondenti uvedli, že mají jinou formu studia. 

2.5. Jazyk dotazníku 

Většina respondentů vyplnila českou verzi dotazníku (93,0 %), pouze 7,0 % vyplnilo verzi 

anglickou (72 respondentů). Tento poměr může být nepřímým důkazem většího zastoupení 

respondentů s českým nebo slovenským občanstvím (příp. trvalým a přechodným pobytem) ve 

výběrovém souboru.  

Menší zastoupení anglicky mluvících ve výběrovém souboru v porovnání s registrovanými 

uživateli NTK (k 30. 6. 2020 bylo mezi registrovanými uživateli NTK téměř 26 % těch, kteří při 

registraci uvedli jako preferovaný jazyk pro komunikaci angličtinu), lze vysvětlit mimořádnou 

situací související s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 v době, kdy probíhalo dotazníkové 

šetření. Hodně studentů ze zahraničí se buď vrátilo do vlasti, anebo nemohlo přijet na 

krátkodobé (či dlouhodobé) studijní pobyty. Zároveň jejich motivace k vyplnění dotazníku mohla 

být slabší vzhledem ke krátké zkušenosti s NTK (budova byla nedlouho před šetřením několik 

měsíců uzavřena, nebo fungovala v omezeném režimu).  
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Grafy 5 a 6 znázorňují strukturu skupiny respondentů, kteří vyplnili dotazník v anglickém jazyce. 

Je vidět, že téměř polovina z nich patří mezi studenty VŠ (bakalářské studium – 18 respondentů, 

magisterské – 16 respondentů). Z pohledu afiliace respondentů vyplňovali dotazník v angličtině 

především respondenti z ČZU (22 respondentů), UK (13 respondentů) a ČVUT 

(12 respondentů).  

Graf 5: Respondenti, kteří vyplnili dotazník v angličtině, dle kategorie, celkový počet 
respondentů 72  

 
 

Graf 6: Respondenti, kteří vyplnili dotazník v angličtině, dle afiliace, celkový počet 
respondentů 72 

 

Dotazníky v angličtině se objevily téměř ve všech kategoriích/afiliacích respondentů, nicméně 

ani v jedné ze skupin nebyl jejich počet příliš významný (viz Příloha 4). 
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2.6. Demografické charakteristiky respondentů 

Demografické charakteristiky byly sledovány u všech respondentů (1030). 

Více než tři čtvrtiny respondentů ve výběrovém souboru bydlí v Praze (77,3 %). Dalším krajem 

s velkým zastoupením je Středočeský kraj (12,4 %) (více viz Příloha 5). 

Obě pohlaví jsou ve výběrovém souboru rovnoměrně zastoupena (muži 44,9 %, ženy 53,4 %, 

1,7 % možnosti Jiné a Nechci uvádět). 

Rozložení věkových kategorií je představeno v Grafu 7. 67,6 % respondentů spadá do kategorie 

20–29 let, což odpovídá tradičnímu studentskému věku, a 73,7 % respondentů nepřesahuje věk 

29 let. 

Tabulka 20: Rozložení věkových kategorií ve výběrovém souboru a mezi registrovanými 
uživateli NTK, celkový počet respondentů 1030 

Věková kategorie Počet Podíl mezi 

respondenty 

výběrového souboru* 

Podíl mezi uživateli 

registrovanými 

v NTK k 30.06. 2020 

Do 19 let 63 6,1 % 3,3 % 

20–29 let 696 67,6 % 75,0 % 

30–39 let 118 11,5 % 11,1 % 

40–49 let 75 7,3 % 5,2 % 

50–59 let 40 3,9 % 2,2 % 

Nad 60 let 29 2,8 % 3,2 % 

Nechci uvést 9 0,8 % -   

Celkem 1030 100,0 % 100,0 % 

* Poznámka – výběrový soubor tvořili uživatelé NTK bez ohledu na registraci. 
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Graf 7: Rozložení věkových kategorií ve výběrovém souboru, celkový počet respondentů 
1030 

 

2.7. Fyzická návštěva budovy NTK 

Všichni respondenti (1030) uvedli, jak často navštěvují budovu NTK. Jednou nebo více než 

jednou za týden navštěvuje NTK 36,7 % respondentů. Více než polovina respondentů 

z výběrového souboru (57,5 %) navštěvuje budovu NTK jednou nebo vícekrát za měsíc. Budovu 

NTK nikdy nenavštěvuje 12,9 % respondentů. 

Graf 8 ukazuje strukturu každé návštěvnické skupiny z hlediska kategorie respondentů a pro 

lepší pochopení jejich preferencí nabízí také srovnání s podíly kategorií v celkovém souboru. 

Mezi nejčastějšími návštěvníky budovy NTK na základě zjištěných údajů převládají studenti 

bakalářského studia – tvoří 57,7 % z respondentů, kteří navštěvují knihovnu Velmi často (častěji 

než 1x za týden), a 51,9 % z respondentů, kteří knihovnu navštěvují Často (alespoň 1x za 

týden), přičemž zastoupení studentů bakalářského stupně v těchto návštěvnických skupinách je 

větší než v celkovém souboru (42,5 %). Studenti magisterského studia také patří k častým 

návštěvníkům, dle výsledků nejčastěji preferují návštěvu budovy NTK Často (alespoň 1x za 

týden) – 28,0 % a Občas (alespoň 1x za měsíc) – 31,2 %. Tato zjištění odráží zaměření 

a umístění knihovny. Mezi těmi, kteří knihovnu fyzicky Nenavštěvují vůbec či Výjimečně, je vidět 

vyšší zastoupení vyučujících VŠ a vědeckých pracovníků – 18,9 % z těch, kteří knihovnu 

nenavštěvují, přičemž podíl této kategorie v celkovém souboru je 9,0 %. Co se týká studentů SŠ 

a učitelů SŠ, je vidět, že tvoří větší podíly ve skupinách méně častých návštěvníků. 
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Tabulka 21: Rozdělení četností fyzické návštěvy budovy NTK u respondentů 
z výběrového souboru 

Četnost návštěv budovy 

NTK 

Počet Podíl Kumulativní 

podíl27 

Podíl bez 

nenavštěvujících 

NTK (898 resp.) 

Velmi často (častěji než 1x 

za týden) 

189 18,3 % 18,3 % 21,1 % 

Často (alespoň 1x za týden) 189 18,3 % 36,7 % 21,1 % 

Občas (alespoň 1x za 

měsíc) 

215 20,9 % 57,5 % 23,9 % 

Příležitostně (6–9x za rok) 162 15,7 % 73,3 % 18,0 % 

Výjimečně (1–5x za rok) 143 13,9 % 87,2 % 15,9 % 

Nenavštěvuji / nevyužívám 

vůbec 

132 12,9 % 100,0 % - 

Celkem 1030 100,0 %   100,0 % 

 

  

                                                
27 Kumulativní podíl představuje postupný součet podílů předchozích skupin, kumulativní podíl u poslední 

možnosti je tedy 100 %. 
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Graf 8: Četnost návštěv budovy NTK dle kategorie respondentů 

 

V Grafu 9 je zobrazeno rozdělení respondentů v jednotlivých kategoriích dle frekvence návštěv 

budovy NTK a nabízí porovnání s podíly jednotlivých návštěvnických skupin v celkovém 

souboru. Studenti SŠ z výběrového souboru chodí do NTK méně často – 29,5 % z nich uvedlo, 

že navštěvují NTK jen Příležitostně (6–9x za rok) a 27,3 % budovu NTK 

Nenavštěvuje/nevyužívá. 

Studenti bakalářského stupně ve výběrovém souboru jsou charakterističtí tím, že do NTK chodí 

nejčastěji – 47,3 % navštěvuje budovu NTK jednou nebo vícekrát týdně (v porovnání s 36,6 % 

v celém souboru), přičemž nejčastěji respondenti této skupiny vybírali odpověď, že navštěvují 

NTK častěji než jednou za týden (24,9 %). Dvě třetiny studentů bakalářského stupně chodí do 

NTK minimálně jednou za měsíc nebo častěji. 

U studentů magisterského studia z výběrového souboru sice podobně jako u studentů 

bakalářského platí, že více než 60 % z respondentů (66,2 % respondentů studentů 

bakalářského stupně a 63,8 % magisterského) chodí do NTK minimálně jednou za měsíc nebo 

častěji, ale v jednotlivých skupinách je vidět již trochu jiné rozdělení, které se spíše podobá 

rozdělení za celý soubor. Nejčastěji volenou možností byla u této skupiny návštěva NTK 

Alespoň jednou za měsíc (25,9 %). 
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Respondenti studenti VŠ doktorského stupně chodí do NTK v porovnání s ostatními 

vysokoškoláky méně často. Nejčastěji volenou možností sice bylo Alespoň 1x za týden 

(23,6 %), ale v souhrnném pohledu je vidět, že Občas (alespoň 1x za měsíc) nebo častěji chodí 

do budovy pouze polovina z respondentů, přičemž podíl těch, kteří NTK navštěvují častěji než 

jednou za týden je jenom 8,3 %. 

Vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci také nenavštěvují budovu NTK příliš často. Nejčastěji 

(30,1 %) zvolili možnost Výjimečně (1–5x za rok), přičemž více než polovina respondentů z řad 

vyučujících na VŠ a akademiků buď fyzicky Nenavštěvuje NTK vůbec (26,9 %) nebo jenom 

Výjimečně (30,1 %). 

U učitelů SŠ jsou populární dvě možnosti – nejčastěji respondenti volili Výjimečnou návštěvu 

1– 5x za rok (25,0 %), nebo že Nenavštěvují budovu NTK vůbec (25,0 %). Celkem tyto dvě 

možnosti zvolilo 50,0 % respondentů z této skupiny. Vzhledem k nízkému počtu respondentů 

v této skupině (12) je zde poměrně velké riziko zkreslení. 

Představitelé ostatní veřejnosti nejčastěji volili možnost návštěvy Alespoň 1x za měsíc (24,1 %) 

a více než polovina respondentů z této kategorie navštěvuje NTK minimálně jednou za měsíc. 

Srovnání těchto informací se zastoupením jednotlivých kategorií na celkovém počtu 

respondentů ukazuje, že studenti bakalářského studia navštěvují NTK s větší frekvencí než 

respondenti z ostatních kategorií. 

Mezi těmi, kteří budovu NTK navštěvují nejčastěji (alespoň 1x za týden a častěji), převažují 

studenti ČVUT (43,1 % z návštěvníků, kteří navštěvují budovu častěji než 1x za týden, a 34,5 % 

těch, kteří budovu navštěvují alespoň 1x za týden), následováni studenty VŠCHT a studenty 

Univerzity Karlovy (viz Graf 10). Mezi respondenty, kteří budovu NTK navštěvují nejméně, 

dominuje skupina studentů ČZU (89,5 % z respondentů, kteří budovu Nenavštěvují vůbec, 

a 65,2 % z respondentů, kteří ji navštěvují Výjimečně). 
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Graf 9: Kategorie respondentů dle četnosti návštěv budovy NTK 
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Graf 10: Četnost návštěv budovy NTK dle afiliace respondentů 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. Jeden respondent z ÚOCHB (doktorand) byl zahrnut do skupiny AV ČR nebo jiný 
výzkumný ústav.    

Při pohledu na četnost návštěv dle afiliace (viz Graf 11) vidíme, že největší podíl těch, kteří 

chodí do NTK častěji než jednou za týden či alespoň 1x za týden, je mezi respondenty 

Univerzity Karlovy. To je však ovlivněno výběrem respondentů (z řad studentů UK byli osloveni 

primárně registrovaní uživatelé NTK, zatímco v případě ČVUT, VŠCHT a ČZU byli osloveni 

všichni studenti, tedy jak uživatelé, tak i neuživatelé NTK). Také je třeba vzít v potaz to, že 

v porovnání s ČVUT, ČZU a VŠCHT byl počet respondentů této afiliace (UK) nižší a nedá se 

tedy říci, že by byli mezi uživateli NTK převažující skupinou.  

Respondenti z ČVUT a VŠCHT vykazují z hlediska četnosti návštěv budovy NTK velmi podobné 

rozložení (51,3 % respondentů ČVUT a 52,5 % respondentů z VŠCHT navštěvuje NTK alespoň 

1x za týden nebo častěji). 
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Graf 11: Studenti, doktorandi, vyučující a pracovníci vybraných VŠ a výzkumných ústavů 
dle četnosti návštěv budovy NTK 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. Jeden respondent z ÚOCHB (doktorand) byl zahrnut do skupiny AV ČR nebo jiný 
výzkumný ústav. 

Pohled na frekvenci návštěv NTK u studentů bakalářského a magisterského stupně dle jejich 

afiliace přináší následující informace (viz Grafy 12 a 13). Všichni respondenti z řad studentů 

ČVUT a VŠCHT uvedli, že navštěvují budovu NTK (osloveni byli všichni studenti těchto škol 

bez ohledu na registraci v NTK; tito studenti nicméně pro využívání budovy registraci 

nepotřebují, mohou vstupovat na studentskou kartu). Studenti těchto VŠ nejčastěji volili možnost 

návštěvy budovy NTK Častěji než 1x za týden (32,5 % u ČVUT a 30,3 % u VŠCHT) a více než 

polovina respondentů z této skupiny chodí do NTK minimálně jednou týdně (nebo 

častěji). Třetina respondentů z řad studentů bakalářského a magisterského stupně ČZU vůbec 

nenavštěvuje NTK a více než polovina NTK buď nenavštěvuje, nebo navštěvuje jen výjimečně. 

U respondentů z UK (osloveni byli primárně studenti UK, kteří jsou uživateli NTK) odpověděla 

více než polovina, že chodí do NTK minimálně jednou za týden, přičemž hodnoty jsou podobně 

rozděleny jako u VŠCHT. 

Pohled na četnost návštěv budovy NTK dle afiliací studentů bakalářského a magisterského 

studia (viz Graf 13) má velmi podobný charakter jako v Grafu 11, kde jsou započítáni i ostatní 

respondenti dané afiliace (ale z jiných kategorií). To je dáno tím, že studenti bakalářského 

a magisterského studia tvoří většinu respondentů v jednotlivých skupinách dle afiliace. 
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Graf 12: Četnost návštěv budovy NTK dle afiliace respondentů (studenti bakalářského 
a magisterského stupně) 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. 
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Graf 13: Četnost návštěv budovy NTK u respondentů (studenti bakalářského 
a magisterského stupně) dle afiliace 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. 

Mezi respondenty, kteří patří do kategorií doktorandů, vyučujících na VŠ nebo výzkumných 

pracovníků, je vidět, že respondenti z ČVUT chodí do NTK častěji než jejich kolegové z jiných 

institucí. U doktorandů a vyučujících z ČZU je vidět podobné rozložení jako u studentů – mezi 

respondenty, kteří nikdy nechodí do NTK, je téměř 67 % respondentů z ČZU (viz Grafy 14 a 15).  
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Graf 14: Četnost návštěv budovy NTK dle afiliace respondentů (doktorandi, vyučující 
a výzkumní pracovníci) 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. Jeden respondent z ÚOCHB (doktorand) byl zahrnut do skupiny AV ČR nebo jiný 

výzkumný ústav. 
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Graf 15: Četnost návštěv budovy NTK u respondentů (doktorandi, vyučující a výzkumní 
pracovníci) dle afiliace 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. Jeden respondent z ÚOCHB (doktorand) byl zahrnut do skupiny AV ČR nebo jiný 
výzkumný ústav. 

2.7.1. Proč respondenti nenavštěvují budovu NTK 

Respondenti, kteří odpověděli, že nenavštěvují budovu NTK (132 respondentů), byli dotázáni na 

to, proč tomu tak je. Respondenti mohli uvést i více důvodů (k dispozici byly předdefinované 

odpovědi – viz Chyba! Chybný odkaz na záložku. i možnost doplnit vlastní u možnosti Jiné). 

Celkem odpovědělo 132 respondentů a v průměru každý zvolil 1,5 odpovědi. Nejčastějšími 

odpověďmi byly Nemám potřebu (50,0 %) a Raději pracuji z domova/práce (48,5 %). 

Důvod spočívající ve fyzické vzdálenosti budovy NTK (Je to moc daleko) uvedla třetina 

respondentů (36,4 %). Možnost Nenavštěvuji NTK kvůli přeplněnosti budovy zvolilo jenom 6,8 % 

(9 respondentů), a 1,5 % (2 respondentům) potom nevyhovuje otevírací doba. 
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Graf 16: Důvody nenávštěvy budovy NTK, celkový počet respondentů 132 

Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 

 

V komentářích k této otázce respondenti u možnosti Jiné (13) uvedli nejčastěji, že NTK zatím 

neměli možnost vyzkoušet (3), jiné knihovny jim stačí (3), NTK neznají (2), preferují elektronické 

zdroje a nemají potřebu někam chodit (2), nemají dostatek času (2), či dříve knihovnu 

navštěvovali, ale nyní v ní není místo k sezení (1). 

 

V odpovědích na otázku, co by respondenty, kteří NTK osobně nenavštěvují, motivovalo 

k návštěvě, se objevilo:  

● jinde nedostupné informační zdroje (databáze, knihy – 9), 

● akce (9 respondentů28): vzdělávací (7, jeden respondent zmínil laboratoř s kurzy pro 

studenty/veřejnost), kulturní (6) a dobrovolnické (1), 

● jinde/běžně nedostupné prostory (4), v upřesnění někteří respondenti uvedli např. 

privátní prostory ke studiu (2), nahrávací studio (1), dílna s šicími stroji (1), 

● bufet (1), 

● více el. zásuvek (1). 

  

                                                
28 Někteří respondenti uvedli více typů akcí. 
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2.8. Návštěva webu NTK a využívání vzdáleného přístupu 

k EIZ NTK 

Otázka o návštěvě webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k elektronickým informačním 

zdrojům (EIZ) byla položena všem respondentům (1030). Četnost využití vzdáleného přístupu 

k EIZ NTK nebo webových stránek NTK je u respondentů z výběrového souboru nižší než 

fyzická návštěvnost budovy NTK (viz Kapitola 2.7.), což mohlo být ovlivněno zaměřením 

dotazníku (rekonstrukce interiéru knihovny NTK, tj. odpovídali zejména ti, které toto téma 

zajímá, mají zkušenost s budovou NTK), nicméně tento rozdíl byl pozorován i v rámci provozu 

knihovny. Jenom 7,1 % respondentů uvedlo, že využívá vzdálený přístup Velmi často (častěji 

než 1x za týden) a 35,4 % využívá vzdálený přístup Alespoň 1x za měsíc nebo častěji. Čtvrtina 

respondentů vůbec nevyužívá ani EIZ ani webové stránky NTK, přičemž 7,4 % 

(76 respondentů) z celkového počtu respondentů uvedlo, že nevyužívá ani budovu NTK 

ani EIZ (viz Příloha 6). 

Tabulka 22: Rozdělení četností návštěvy webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ 
u respondentů z výběrového souboru, celkový počet respondentů 1030  

Četnost návštěv webu NTK a 

využívání vzdáleného přístup 

k EIZ 

Počet Podíl Kumulativní 

podíl29 

Velmi často (častěji než 1x za týden) 73 7,1 % 7,1 % 

Často (alespoň 1x za týden) 94 9,1 % 16,2 % 

Občas (alespoň 1x za měsíc) 198 19,2 % 35,4 % 

Příležitostně (6–9x za rok) 164 15,9 % 51,3 % 

Výjimečně (1–5x za rok) 242 23,5 % 74,8 % 

Nenavštěvuji/nevyužívám vůbec 259 25,2 % 100,0 % 

Celkem 1030 100,0 %   

                                                
29 Kumulativní podíl představuje postupný součet podílů předchozích skupin, kumulativní podíl u poslední 

možnosti je tedy 100 %. 
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Skupina respondentů, kteří nejčastěji využívají web a vzdálený přístup k EIZ, je velmi různorodá 

a jsou v ní ve srovnatelných poměrech zastoupeni studenti bakalářského i magisterského 

stupně, ostatní veřejnost a vyučující na VŠ/vědečtí pracovníci (kolem 20 %). Mezi těmi, kteří 

web NTK a vzdálený přístup k EIZ nevyužívají vůbec, je 45,9 % respondentů z řad 

studentů bakalářského stupně. Jak je vidět z Grafu 17, podíl studentů magisterského studia je 

ve všech skupinách dle četnosti návštěv webu NTK přibližně stejný (cca 1/4), zatímco podíl 

studentů bakalářského studia s poklesem četnosti návštěvnosti webu NTK a využívání 

vzdáleného přístupu k EIZ mírně roste.  

Graf 17: Četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ dle kategorie 
respondentů 

 

Největší podíl těch, kteří využívají web NTK a vzdálený přístup k EIZ nejčastěji, byl mezi 

respondenty z řad doktorandů, vysokoškolských učitelů, vědeckých pracovníků a ostatní 

veřejnosti (alespoň 1x za týden či častěji 19,5–23,3 % respondentů dané kategorie), přičemž 

vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci uváděli nejintenzivnější využívání webu a vzdáleného 

přístupu (viz Graf 18). Naopak studenti SŠ a VŠ (bakalářského i magisterského stupně) web 

a EIZ NTK využívají mnohem méně – více než polovina respondentů z těchto skupin používá 

tento přístup výjimečně nebo vůbec.  
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Graf 18: Četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ dle kategorie 
respondentů, celkový počet respondentů 1030 

 

Analýza četnosti návštěv webu NTK a vzdáleného přístupu k EIZ dle afiliace respondentů 

ukazuje, že největší podíl na skupině respondentů, kteří využívají tuto možnost nejčastěji (více 

než jednou za týden) mají respondenti z ČVUT a VŠCHT (64,7 %), dalších 19,6 % potom tvoří 

respondenti z ČZU. Podíl respondentů z VŠCHT s nižší návštěvností webu a EIZ klesá, zatímco 

u respondentů z ČZU tento podíl naopak roste – mezi respondenty, kteří nikdy nenavštěvují web 

NTK a ani nevyužívají vzdálený přístup k EIZ NTK, je 52,0 % respondentů z ČZU. 
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Graf 19: Četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ dle afiliace 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. Jeden respondent z ÚOCHB (doktorand) byl zahrnut do skupiny AV ČR nebo jiný 
výzkumný ústav. 

Z pohledu afiliace respondentů je největší podíl respondentů, kteří využívají web NTK 

a vzdálený přístup k EIZ velmi často, mezi respondenty z Akademie věd ČR nebo jiných 

výzkumných ústavů. Tento výsledek je ale ovlivněn tím, že k vyplnění dotazníku byli přímo 

osloveni pouze registrovaní uživatelé NTK z této kategorie. Téměř polovina z nich využívá 

přístup vícekrát týdně. Vzhledem ke způsobu oslovení respondentů a k malému počtu 

respondentů s touto afiliací, však nelze tato data zobecňovat. Dalším velkým uživatelem je 

VŠCHT, pro kterou je NTK integrovanou knihovnou. Mezi respondenty z VŠCHT je pouze 

6,9 % těch, kteří nevyužívají web či EIZ knihovny. Nejméně využívají web a vzdálený přístup 

k EIZ NTK respondenti z ČZU a Univerzity Karlovy, což je pravděpodobně dáno existencí 

přístupu k EIZ u příslušných institucí a nutností používat specializované odborné zdroje, které 

nejsou ve fondu NTK (viz Graf 20).  
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Graf 20: Četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ u respondentů 
dle afiliace 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. Jeden respondent z ÚOCHB (doktorand) byl zahrnut do skupiny AV ČR nebo jiný 

výzkumný ústav.    

Rozdělení četnosti návštěv webu a vzdáleného přístupu k EIZ ve skupině respondentů z řad 

studentů bakalářského a magisterského stupně ukazuje, že s klesající četností návštěv klesá 

i podíl respondentů z VŠCHT, zatímco u respondentů z ČZU tento podíl naopak roste. Polovina 

respondentů z řad studentů bakalářského a magisterského stupně, kteří uvedli, že nevyužívají 

web a vzdálený přístup k EIZ NTK je z ČZU. Podíl respondentů z ČVUT, kteří využívají web 

a vzdálený přístup k EIZ NTK se pohybuje mezi 26,4–38,0 % v každé četnostní kategorii (viz 

Graf 21). 
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Graf 21: Četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ dle afiliace 
(studenti bakalářského a magisterského stupně), celkový počet respondentů 673  

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne.    

Pohled na četnost využívání webu a EIZ NTK u studentů bakalářského a magisterského stupně 

(viz Graf 22) potvrzuje větší frekvenci využívání webu NTK a vzdáleného přístupu k EIZ 

u studentů VŠCHT (25,4 % studentů používá jednou nebo vícekrát za týden), za kterými 

s velkým odstupem následují studenti ČVUT, VŠE, Univerzita Karlova a ČZU. Cca 44 % 

respondentů z Univerzity Karlovy a ČZU uvedlo, že nikdy nepoužívají web NTK a vzdálený 

přístup k EIZ NTK. 
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Graf 22: Četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ u respondentů 
(studenti bakalářského a magisterského stupně) dle afiliace 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne.    

Chování doktorandů a vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků se oproti studentům 

liší. Lídry ve využívání vzdáleného přístupu k EIZ a webu NTK jsou mezi nimi respondenti 

z Akademie věd (viz Grafy 23 a 24), dále zaměstnanci a doktorandi VŠCHT (71,1 % z nich 

využívá jednou měsíčně nebo častěji). Překvapivé je, že při srovnání respondentů ČVUT 

a VŠCHT je mezi respondenty z ČVUT větší podíl těch, kteří využívají web NTK a EIZ častěji 

než 1x za týden (17,1 %), nežli je tomu u respondentů z VŠCHT (6,4 %). Podobně jako 

u předchozích kategorií uživatelů nejméně využívají web NTK a vzdálený přístup k EIZ 

respondenti z ČZU a Univerzity Karlovy (viz Graf 23). Nicméně, podíl těch, kteří je nikdy 

nevyužívají, je v případě doktorandů a výzkumníků mnohem nižší než u studentů. 
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Graf 23: Četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ dle afiliace 
(doktorandi, vyučující a výzkumní pracovníci) 

 
Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. Jeden respondent z ÚOCHB (doktorand) byl zahrnut do skupiny AV ČR nebo jiný 
výzkumný ústav. 
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Graf 24: Četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ u respondentů 
(doktorandi, vyučující a výzkumní pracovníci) dle afiliace  

 

Poznámka – do grafu byli zahrnuti pouze respondenti z vybraných institucí, respondenti z ostatních institucí a bez 

institucionální příslušnosti ne. Jeden respondent z ÚOCHB (doktorand) byl zahrnut do skupiny AV ČR nebo jiný 
výzkumný ústav. 

2.9. Klíčové závěry 

Výzkumný vzorek tvořili jak registrovaní uživatelé NTK, tak návštěvníci webových stránek NTK 

a také studenti a zaměstnanci partnerských institucí bez ohledu na to, jestli využívají NTK či 

jsou zde registrováni (VŠCHT, ČVUT, ČZU a partnerská gymnázia). Dotazník otevřelo nebo 

začalo vyplňovat celkem 2027 respondentů, kompletně vyplněných dotazníků bylo vráceno 

1030. Délka a struktura dotazníku byla podmíněna kategorií daného respondenta a jeho 

předchozími odpověďmi, u části otázek je tak počet validních odpovědí nižší, než byl celkový 

vzorek respondentů. 

Největší zastoupení mají ve výběrovém souboru studenti všech stupňů studia (od SŠ po 

magisterské studium), a to 71,9 % z celkového počtu respondentů. Při porovnání s databází 

registrovaných uživatelů NTK je vidět, že je tento poměr blízký podílu studentů mezi 



76 

registrovanými uživateli NTK, který k 31. 6. 2020 činil 70,9 %. Největší zastoupení mají ve 

výběrovém souboru studenti VŠ bakalářského stupně (42,2 %), druhou největší skupinou jsou 

studenti VŠ magisterského stupně (25,1 %), doktorandi (studenti VŠ doktorského stupně) tvoří 

7,0 % výběrového souboru a vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci 9,0 %. U kategorií spojených 

se středními školami je třeba zdůraznit a při dalším čtení zprávy vést v patrnosti poměrně malý 

počet respondentů (44 studentů a 12 učitelů), který neumožňuje zobecňování výsledků. Ostatní 

veřejnost (ti, kteří nespadají do žádné z předchozích kategorií) je v celkovém počtu respondentů 

zastoupena 10,9 %. 

Z hlediska příslušnosti (afiliace) k instituci, mají ve výběrovém souboru největší zastoupení 

respondenti z ČZU (27,2 %) a ČVUT (23,7 %). Třetí nejvíce zastoupenou institucí je VŠCHT 

s podílem 16,8 %. Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy se na výběrovém souboru podílejí 

10,2 % (vzhledem ke způsobu propagace dotazníku se v případě uživatelů z UK dá 

předpokládat, že se jedná především o registrované uživatele NTK). 

Více než tři čtvrtiny respondentů ve výběrovém souboru bydlí v Praze (77,5 %). Dalším krajem 

s velkým zastoupením je Středočeský kraj (12,5 %). 67,6 % respondentů spadá do kategorie 

20–29 let a 73,7 % respondentů nepřesahuje věk 29 let. 

Dle uvedených údajů lze říci, že rozdělení odpovědí o fyzické návštěvě budovy NTK odpovídá 

skutečnosti – studenti Kampusu Dejvice (ČVUT, VŠCHT) více využívají NTK (dostupnost – 

uprostřed kampusu, množství studijních míst, relevantní fond – skripta, knihy a časopisy, 

přednášky). Studenti ČZU mají ve svém kampusu v Suchdole vlastní knihovnu a velké množství 

míst ke studiu a nemají tedy tak velkou potřebu využívat budovu NTK. Studenti Univerzity 

Karlovy (osloveni byli primárně registrovaní uživatelé z UK) jsou pravidelnými návštěvníky NTK 

(i když většinou nejsou z technických oborů a cca 37 % studentů UK registrovaných v NTK je 

dle údajů z informačního systému NTK z lékařských oborů) a v NTK využívají hlavně místa ke 

studiu30. Závěry také potvrzují zkušenosti s provozem v NTK u dalších kategorií respondentů – 

studenti středních škol pravděpodobně ještě nemají velkou potřebu pravidelně využívat 

akademickou knihovnu a přichází až při psaní závěrečné práce na SŠ (nicméně je potřeba brát 

v potaz malý počet respondentů a nereprezentativnost vzorku studentů SŠ v rámci výzkumu – 

viz Kapitola 2.3.). U doktorandů je vidět pokles návštěvnosti v porovnání s bakalářským 

a magisterským stupněm studia, což lze vysvětlit existencí míst pro doktorandy na pracovištích, 

a zároveň studenti doktorského studia více využívají vzdálený přístup k elektronickým 

informačním zdrojům a nepotřebují, příp. nemají čas pravidelně chodit do knihovny. Stejné 

závěry mohou platit i pro vědecké pracovníky a pedagogy SŠ a VŠ. 

Mezi nejčastějšími důvody, proč nenavštěvují budovu NTK osobně, respondenti uváděli, že 

buď nemají potřebu (50,0 %), nebo že raději pracují z domova/práce (48,2 %) či je pro ně 

knihovna příliš daleko (36,4 %). Přeplněnost budovy je důvodem pro nenávštěvu pro 6,8 % 

respondentů, nevhodnost otevírací doby pouze pro 1,5 %. 

                                                
30 Více o činnostech, které respondenti dělají v budově NTK v kapitole 5.4. 
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Celkově se ukazuje, že četnost návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ 

NTK roste s tím, jak studenti přecházejí z SŠ na bakalářský a magisterský stupeň studia 

a u doktorandů a vědeckých pracovníků dosahuje nejvyšší úrovně. 

Statistická analýza vztahu fyzické návštěvnosti NTK a návštěvy webu NTK ukazuje31, že 

s rostoucí frekvencí návštěv budovy NTK roste i frekvence návštěv webu NTK a využití 

vzdáleného přístupu k EIZ. Nicméně autoři výzkumu upozorňují, že i při na první pohled 

logické provázanosti těchto druhů návštěv je potřeba mít na paměti vliv dalších faktorů (např. 

zda je respondent registrovaný, nebo ne, a tudíž má přístup k EIZ; jestli fond NTK odpovídá 

studijnímu zaměření respondenta), které nejsou zahrnuty v tomto výzkumu, ale mohou 

významně tento závěr ovlivnit. 

  

                                                
31 Testování závislosti (test nulovosti korelačního koeficientu), přímá symetrická slabá závislost na 

hladinách významnosti 5 % a 1%, Spearmanův koeficient pořadové korelace 0,109, koeficient kappa 
0,085. 
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3. Studijní návyky studentů 

Tato kapitola popisuje závěry z části dotazníku, která se týkala studijních návyků studentů 

(studenti SŠ, a VŠ bakalářského a magisterského stupně studia). Otázky na toto téma sice 

přímo nesouvisí s využíváním budovy NTK, nicméně byly do dotazování zařazeny pro lepší 

pochopení studijních zvyklostí primární skupiny uživatelů NTK. 

Celkem na tuto část dotazníku odpovídalo 741 respondentů (z nichž 652 uvedlo, že navštěvují 

NTK osobně). S ohledem na absolutní počty respondentů s příslušností k jednotlivým institucím 

jsou dále zvlášť zkoumány odpovědi respondentů z ČVUT, VŠCHT, ČZU a Univerzity Karlovy 

(u ostatních VŠ byl počet respondentů příliš nízký). Vzhledem k malému počtu respondentů 

a nereprezentativnosti vzorku (viz Kapitola 2.3.) nejsou podrobně rozebírány výsledky pro 

ostatní instituce, což je třeba vést v patrnosti i pro kategorii studentů SŠ. 

3.1. Kde a jak často se studenti připravují do školy 

Respondenti (741 respondentů – studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského a magisterského 

studia) měli možnost sdílet, kde a jak často studují na testy a zkoušky, píší úkoly, pracují na 

školních projektech a celkově se připravují do školy (viz Graf 25, podrobné výsledky viz 

Příloha 7).  

Je třeba zmínit rozdíl mezi otázkami „Jak často navštěvujete budovu NTK“ (viz Kapitola 2.7.) 

a „Jak často se připravujete do školy v budově NTK“ (viz Kapitola 3.1.1.). V prvním případě na 

otázku odpovídali respondenti všech kategorií, zatímco ve druhém případě jenom studenti (SŠ 

až magisterský stupeň VŠ). V případě otázky „Jak často navštěvujete NTK“ se jedná o jakýkoliv 

účel návštěvy, ale u druhé otázky je účel omezen na přípravu do školy v budově NTK, tzn. účel 

samostudia. 

Hlavním místem pro přípravu do školy je pro studenty Domácí prostředí (příp. na koleji nebo 

u spolužáků) – tam se do školy připravuje častěji než jednou za týden 67,7 % respondentů. Na 

druhém místě jsou Prostory školy, kde se 42,3 % respondentů připravuje do školy jednou za 

týden nebo častěji. NTK je vzhledem k oslovenému vzorku respondentů hlavní knihovnou, ve 

které se respondenti připravují do školy (40,0 % respondentů se připravuje v NTK do školy 

nejméně 1x za týden, dalších 17,8 % alespoň 1x za měsíc). Jinou knihovnu než NTK využívá 

pro přípravu do školy 33,1 % respondentů. Tito respondenti nicméně většinou (z 85 %) využívají 

ke studiu i NTK. Jiné prostory Mimo domov jsou spíše příležitostným místem pro samostudium – 

častěji než 1x za měsíc je využívá méně než čtvrtina dotazovaných. 
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Graf 25: Příprava do školy v různých typech míst dle četnosti přípravy (studenti SŠ, 
studenti VŠ bakalářského a magisterského studia), počet respondentů 741 

 
 

Z dalších míst, kde se respondenti rovněž připravují do školy, uvedli: venku (35 respondentů: 

v parku, lese apod.), v dopravních prostředcích (23 respondentů), v kavárně (18 respondentů), 

v práci (17 respondentů), na chatě či chalupě (8 respondentů), jinde (9 respondentů: muzeum, 

čekárna lékaře, sdílená kancelář, respirium VŠCHT, střelnice, kancelář rodičů, posilovna, aj.). 

 

3.1.1. Příprava do školy v budově NTK  

Z hlediska kategorie respondentů (stupňů studia) není pozorován významný rozdíl v četnosti 

využívání budovy NTK mezi respondenty z řad budoucích bakalářů a magistrů (viz Graf 26). 
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Graf 26: Četnost přípravy do školy v budově NTK dle kategorie / stupně studia 
respondentů (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského studia) 

 

Skupina respondentů, kteří se připravují do školy v budově NTK častěji než jednou za 

týden, je z 39,4 % tvořena studenty z ČVUT (viz Grafy 27 a 28). Více než polovina 

respondentů z ČVUT chodí studovat do NTK jednou za týden nebo častěji a je vidět, že jejich 

podíl ve skupině Nenavštěvuji/nevyužívám vůbec je zanedbatelný. 

Co se týče respondentů z VŠCHT, tak ti se podílí na skupině návštěvníků, kteří se v NTK do 

školy připravují Velmi často (častěji než 1x za týden), jenom 15,0 %. U možností připravuji se do 

školy v NTK Často (alespoň 1x za týden) a Občas (alespoň 1x za měsíc) je podíl respondentů 

z VŠCHT podobný podílu respondentů z ČVUT a pohybuje se kolem 30 %. Podíl respondentů 

z VŠCHT mezi respondenty s menší četností návštěv klesá ještě rychleji než v případě 

respondentů z ČVUT. 

Respondenti z Univerzity Karlovy tvoří ve skupině s nejvyšší frekvencí návštěv NTK za účelem 

samostudia (Velmi často – častěji než 1x za týden), druhou nejpočetnější skupinu s podílem 

29,4 % a dále jejich podíl v jednotlivých skupinách strmě klesá. Respondenti z UK (osloveni byli 

pouze registrovaní uživatelé NTK z této skupiny) studují v NTK častěji než respondenti z jiných 

institucí (což je dáno osloveným vzorkem). 

Nejméně využívají budovu NTK pro přípravu do školy studenti ČZU (v kampusu ČZU je více 

prostorů k samostudiu a ČZU se nenachází v blízkosti NTK).  
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Graf 27: Četnost přípravy do školy v budově NTK u studentů vybraných VŠ bakalářského 
a magisterského stupně 

 
* Poznámka – ve skupině Ostatní jsou zahrnuti studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně 
i mimo uvedené afiliace. 
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Graf 28: Četnost přípravy do školy v budově NTK u studentů vybraných VŠ bakalářského 
a magisterského stupně 

 
* Poznámka – ve skupině Ostatní jsou zahrnuti studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně 

i mimo uvedené afiliace. 
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3.1.2. Příprava do školy v jiných knihovnách 

Kategorie respondenta (stupeň studia) nemá zásadní vliv na využívání dalších knihoven (viz 

Graf 29).  

Graf 29: Četnost přípravy do školy v jiné knihovně než NTK dle kategorie / stupně studia 
respondentů (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského studia) 

 

Jinou knihovnu než NTK využívá pro samostudium 33,1 % respondentů, přičemž nejvíce 

používají jiné knihovny studenti Univerzity Karlovy a ČZU (viz Grafy 30 a 31). Naopak 83,3 % 

respondentů studentů ČVUT a 79,6 % studentů VŠCHT nevyužívá žádnou další knihovnu 

při přípravě na studium, přičemž všichni „kampusoví“ respondenti (ČVUT, VŠCHT), kteří 

využívají jinou knihovnu než NTK, využívají i NTK. 

Z „jiných knihoven“ je mezi respondenty nejpopulárnější Městská knihovna v Praze, dále jiné 

fakultní/univerzitní knihovny, knihovny Akademie věd ČR a Národní knihovna v Praze (ostatní 

viz Příloha 8). V několika málo případech respondenti (4) v komentářích zmínili, že jinou 

knihovnu v Praze využívají proto, že v NTK nenaleznou místo k sezení. 

Mezi využíváním budovy NTK a využíváním jiných knihoven pro přípravu na studium nebylo 

v tomto výzkumu možné statisticky prokázat závislost.   
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Graf 30: Četnost přípravy do školy v jiné knihovně než NTK u studentů vybraných VŠ 
(studenti bakalářského a magisterského stupně studia) 

 
* Poznámka – ve skupině Ostatní jsou zahrnuti studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně 
i mimo uvedené afiliace. 
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Graf 31: Studenti vybraných VŠ (studenti VŠ bakalářského a magisterského studia) 
a četnost jejich přípravy do školy v jiné knihovně než NTK 

 
* Poznámka – ve skupině Ostatní jsou zahrnuti studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně 

i mimo uvedené afiliace. 

3.2. Z čeho se studenti učí na školní testy a zkoušky 

V další baterii otázek respondenti (741 respondentů – studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského 

a magisterského studia) odpovídali, z čeho se učí na testy a zkoušky a jak je pro ně daný typ 

informačního zdroje důležitý na škále od 1 – velmi důležité do 5 – nedůležité. Respondenti mohli 

také zvolit možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. Na Grafu 32 je vidět rozdělení odpovědí dle 

stupně důležitosti. 

Pro znázornění důležitosti jednotlivých typů zdrojů byla také vypočítána průměrná důležitost 

a určena nejčastěji vybíraná kategorie (modus). Odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám nebyly 

započítány. Čím blíže je průměr k 1, tím je zkoumaný zdroj pro respondenty důležitější. Graf 33 

znázorňuje seřazení zdrojů od nejvíce důležitého k nejméně důležitému za celý zkoumaný 

vzorek respondentů. 
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Graf 32: Rozdělení důležitosti jednotlivých typů zdrojů při přípravě na testy a zkoušky 
(studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), počet respondentů 741 

 

Nejdůležitějšími informačními zdroji při přípravě na školní testy a zkoušky jsou pro respondenty 

Materiály od učitelů a Vlastní poznámky, přičemž 92,7 % respondentů označilo Materiály od 

učitelů jako důležité a velmi důležité (průměrná důležitost 1,37). Vlastní poznámky jsou při 

přípravě na testy a zkoušky druhé nejdůležitější (průměrná důležitost 1,71), za důležité nebo 

velmi důležité je považuje 77,7 % respondentů. Třetím nejdůležitějším zdrojem jsou pak 

Materiály od jiných studentů (např. vypracované otázky, poznámky, diskuzní fóra) – jako 

důležité nebo velmi důležité je označilo 63,2 % respondentů. Průměrná důležitost Materiálů od 

jiných studentů je 2,13 a jsou těsně následovány Skripty a učebnicemi v tištěné podobě (2,14).  

Co se týče Skript a učebnic, tak jejich tradiční tištěné formě přikládali respondenti větší 

důležitost (průměrně 2,14) než elektronické (2,24). Pro 61,7 % respondentů jsou tištěné 

učebnice a skripta důležité nebo velmi důležité, zatímco pro jejich elektronickou formu se 

v tomto smyslu vyjádřilo 58,3 % respondentů. Přiřazení větší důležitosti skriptům a učebnicím 

v tištěné podobě před jejich elektronickou podobou může být ovlivněno velkým zastoupením 

tištěných učebnic a skript mezi výukovými materiály u většiny sledovaných institucí. 

  



87 

Graf 33: Průměrná a nejčastější důležitost (modus) jednotlivých typů zdrojů při přípravě 
na testy a zkoušky (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, 

nevyužívám. 

Je nutné poznamenat, že i když respondenti u zdrojů Materiály od učitelů, Vlastní poznámky, 

Materiály od jiných studentů, Skripta a učebnice v tištěné podobě a Skripta a učebnice 

v elektronické podobě nejčastěji volili možnost velmi důležité, průměry jsou pak velmi odlišné, 

což značí větší rozdíly v odpovědích respondentů.  

Studijní materiály ve formě videa na Youtube při přípravě na školní testy a zkoušky označilo 

jako důležité nebo velmi důležité 40,9 % respondentů (průměrná důležitost 2,73), Online 

encyklopedie potom 37,0 % respondentů (průměrná důležitost 2,84). 

Nejmenší důležitost při přípravě na školní testy a zkoušky mají pro respondenty z nabídnutých 

možností Jiné studijní a odborné materiály (např. knihy, časopisy, sborníky). U tohoto typu 

zdrojů respondenti nejčastěji volili možnost 3 (ani důležité, ani nedůležité) jak v případě 

tištěných, tak elektronických materiálů. V průměru nicméně respondenti dávají větší důležitost 
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elektronickým zdrojům tohoto typu (průměrná důležitost 2,85 u elektronických zdrojů vs. 3,27 

u tištěných). E-články a e-knihy pro přípravu na školní testy a zkoušky považuje za důležité 

a velmi důležité 33,1 % respondentů, zatímco 11,5 % je nikdy nepoužívá. Při přípravě na testy 

a zkoušky 20,9 % respondentů nevyužívá Jiné tištěné zdroje (knihy, časopisy, sborníky), 

přičemž za důležitý nebo velmi důležitý tento typ zdrojů považuje pouze 19,9 % respondentů.  

Mezi jinými informačními zdroji, které studenti využívají při přípravě na testy a zkoušky, 

respondenti uvedli:  

● servery pro podporu výuky v rámci školy či komerční i nekomerční platformy 

zpřístupňující zápisky studentů z přednášek a další studijní materiály (např. Moodle, 

stránky předmětu na webu školy, Fitwiki, SIC CZU, vseborec.cz, primat.cz, 

11 respondentů);  

● vypracované testy z minulých let (9 respondentů);  

● konzultace/příprava se spolužáky, profesory či lidmi z oboru (9 respondentů); 

● online výukové zdroje (zejména pro medicínu: Amboss, Osmosis, wikiskripta, Najeeb´s, 

Ninijia´s, Pathoma, Slideshare, onlinemed, online výkladové slovníky, mobilní aplikace, 

soubory na FB, 12 respondentů); 

● online výuku jiných institucí (např. Khan Academy, Coursera, edx, udemy.com, 

udacity.com, ekospace, wolframalpha.com, 9 respondentů);  

● materiály z doučování (2 respondenti);  

● zákony/vyhlášky (např. web SÚJB, 2 respondenti);  

● internetové vyhledávače (Google Scholar, Baidu, 3 respondenti);  

● online knihovny (např. Bookport, Národní digitální knihovna, 2 respondenti);  

● softwarovou dokumentaci (např. Stackoverflow, obecně, 2 respondenti);  

● audio nahrávky přednášek a knih (2 respondenti); 

● a další (např. časopis Vesmír, fotoatlasy, literatura z Městské knihovny, praxe v práci, 

příroda, po 1 respondentovi). 

Následující Grafy (34 a 35) ukazují průměrnou důležitost jednotlivých informačních zdrojů při 

přípravě na testy a zkoušky za skupiny respondentů určitého stupně studia nebo stejné afiliace.  

Respondenti studující bakalářské a magisterské obory (696 respondentů) dávají při přípravě na 

testy a zkoušky jednotlivým informačním zdrojům dosti podobnou důležitost a vzhledem 

k velkému zastoupení tak ovlivňují průměr za celý soubor. Rozdíly jsou však vidět v tom, že 

studenti magisterského stupně dávají v porovnání s celkovými průměry při přípravě na testy 

a zkoušky menší důležitost Vlastním poznámkám, Studijním materiálům na Youtube a Jiným 

tištěným materiálům (např. knihám). 

V porovnání s průměrem za celý vzorek je vidět, že respondenti z řad středoškoláků (44 

respondentů) přikládají v průměru menší důležitost Materiálům od učitelů, Materiálům od 

spolužáků a skriptům a učebnicím (jak v tištěné, tak i v elektronické podobě). Naopak 

nejdůležitější jsou pro ně Vlastní poznámky a oproti průměru celé skupiny považují za důležitější 

Studijní materiály na Youtube, Online encyklopedie a Jiné studijní a odborné materiály (jak 

tištěné, tak i elektronické). Při zkoumání těchto odpovědí je nicméně potřeba brát v úvahu 

nereprezentativnost vzorku středoškolských studentů (viz Kapitola 2.3.). 
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Graf 34: Průměrná důležitost informačních zdrojů při přípravě na testy a zkoušky pro 
studenty dle kategorie / stupně studia (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského 
a magisterského stupně) 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, 

nevyužívám. Počty respondentů podrobněji viz Příloha 9. 

Analýza průměrné důležitosti jednotlivých zdrojů při přípravě na testy a zkoušky z pohledu 

afiliace respondentů ukazuje, že mezi průměry za jednotlivé skupiny nejsou velké rozdíly (viz 

Graf 35). 
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Graf 35: Průměrná důležitost zdrojů při přípravě na testy a zkoušky pro studenty dle 
afiliace (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) 

 

Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, 

nevyužívám. Počty respondentů podrobněji viz Příloha 10. 

Ukazuje se nicméně, že ve srovnání s průměrem za celý soubor jsou pro respondenty z ČVUT 

při přípravě na školní testy a zkoušky o něco důležitější Materiály od učitelů, Materiály od jiných 

studentů a Studijní materiály na Youtube. Naopak méně důležitá jsou pro ně Skripta a učebnice 

v tištěné podobě a Jiné tištěné studijní materiály, např. knihy a časopisy. 
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Respondenti z řad studentů VŠCHT v průměru považují za nejdůležitější Materiály od učitelů, 

Vlastní poznámky a Skripta a učebnice v elektronické podobě. Menší důležitost oproti průměru 

za celý vzorek naopak dávají Materiálům od jiných studentů, Videům na Youtube a Jiným 

studijním odborným materiálům (jak tištěným, tak i elektronickým). 

Respondenti z ČZU kopírují průměrné chování respondentů v celém souboru, jenom Online 

encyklopedie a Videa na Youtube hodnotili v průměru jako méně důležité. Respondenti 

z Univerzity Karlovy v porovnání s průměrem za celý vzorek hodnotí při přípravě na školní testy 

a zkoušky jako důležitější Tištěná skripta a učebnice, Jiné tištěné a elektronické studijní 

materiály, Online encyklopedie a Videa na Youtube. Naopak menší průměrná důležitost je za 

tuto skupinu respondentů u Materiálů od učitelů a Vlastních poznámek. 

Analýza rozdílů mezi využíváním zdrojů u studentů Kampusu Dejvice (VŠCHT, ČVUT) 

prokázala statistickou závislost pouze u tištěných materiálů: 

● U možnosti Skripta a učebnice v tištěné podobě je statisticky prokázána závislost32 této 

proměnné a toho, jestli je respondent z Kampusu Dejvice nebo z jiné VŠ. Analýza 

asociace ukazuje, že v rámci výběrového souboru jsou pro studenty Kampusu Dejvice 

tištěné učebnice a skripta méně důležité než pro studenty jiných škol. 

● U varianty „Jiné studijní a odborné materiály tištěné (knihy, časopisy, sborníky)“ je 

statisticky prokázána závislost33 hodnot proměnné a toho, jestli student je z Kampusu 

Dejvice nebo z jiné VŠ. Ze získaných dat je vidět, že v rámci výběrového souboru jsou 

pro studenty Kampusu Dejvice tištěné knihy a časopisy méně důležité než pro 

studenty jiných škol. 

3.3. Co používají studenti při psaní úkolů a školních prací 

V dané sadě otázek se prověřovalo, jaké zdroje respondenti (741 respondentů – studenti SŠ 

a studenti VŠ bakalářského a magisterského studia) používají při psaní školních úkolů a prací 

(seminárních, ročníkových, projektových, bakalářských, diplomových) a jak je pro ně každý typ 

zdroje důležitý na škále od 1 – velmi důležité do 5 – nedůležité. Respondenti mohli také zvolit 

možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. Na Grafu 36 je vidět rozdělení odpovědí dle stupně 

důležitosti. 

  

                                                
32 Závislost na 5 % hladině významnosti byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, závislost je 

slabá, Cramérovo V se rovná 0,142. 
33 Závislost na 5 % hladině významnosti byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, závislost je 

slabá, Cramérovo V se rovná 0,154. 
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Graf 36: Rozdělení důležitosti jednotlivých typů zdrojů při psaní úkolů a prací (studenti 
SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), počet respondentů 741 

 

Pro znázornění důležitosti jednotlivých typů zdrojů byla také vypočítána průměrná důležitost 

a určena nejčastěji vybíraná kategorie (modus). Odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám nebyly 

započítány. Čím blíže je průměr k 1, tím je zkoumaný zdroj pro respondenty důležitější. Graf 37 

znázorňuje seřazení zdrojů od nejvíce důležitého k nejméně důležitému za celý zkoumaný 

vzorek respondentů. 

Na rozdíl od zdrojů pro přípravu na testy a zkoušky je vidět, že při psaní úkolů a školních prací 

studenti čerpají z širší palety zdrojů a tyto zdroje jsou pro ně podobně důležité (viz Graf 37). 
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Graf 37: Průměrná a nejčastější důležitost (modus) jednotlivých typů zdrojů při psaní 
úkolů a prací (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, 

nevyužívám. 

Nejdůležitějšími zdroji při psaní úkolů a prací jsou v průměru pro respondenty Jiné studijní 

a odborné materiály elektronické (1,81) a Materiály od učitelů (1,83), přičemž 73,4 % 

respondentů považuje Materiály od učitelů za velmi důležité a důležité a 70,9 % respondentů 

stejným způsobem hodnotí Jiné studijní a odborné materiály elektronické (online články, e-knihy 

aj.). Na třetím a čtvrtém místě jsou dle průměrné důležitosti Skripta a učebnice v elektronické 

(1,95) a tištěné (2,07) podobě. Je potřeba poznamenat, že i když jsou tištěná skripta pro 

respondenty důležitá o něco méně, tak celkové rozdělení odpovědí respondentů je u tištěných 

a elektronických forem skript velmi podobné – jsou velmi důležitá pro 37,7–39,4 % respondentů.    
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Co se týče Jiných studijních a odborných materiálů, tak jejich tradiční tištěné formě přikládali 

respondenti průměrně menší důležitost (2,41) oproti elektronické (1,81). Jiné studijní a odborné 

materiály tištěné označila jako velmi důležité nebo důležité přibližně polovina respondentů 

(46,7 %), zatímco Jiné studijní a odborné materiály elektronické 70,9 % respondentů. Nicméně 

je třeba poznamenat, že nejčastější volbou respondentů bylo v obou případech velmi důležité 

(viz Graf 37). 

U možnosti Webové stránky, obecné informace na webu bylo nejčastější volbou důležité 

(průměrné hodnocení 2,29), za velmi důležité či důležité je považuje více než polovina 

respondentů.  

Poslední skupinu zdrojů lze při psaní závěrečných prací a úkolů respondentů označit jako méně 

důležitou. U těchto zdrojů byla nejčastější volbou respondentů možnost 3, tedy ani důležité, ani 

nedůležité. Jednalo se o následující zdroje: Práce jiných studentů (průměrné hodnocení 2,50, 

přičemž za důležité a velmi důležité je považuje 46,7 %), Materiály od jiných studentů (průměrné 

hodnocení 2,67, pouze 42,8 % je označilo za důležité nebo velmi důležité, Online encyclopedie 

(2,74) a Normy ČSN (2,77, ale více než třetina respondentů normy při psaní prací nevyužívá). 

Mezi dalšími zdroji k psaní školních prací a úkolů, které respondenti uváděli, byly:  

● konkrétní databáze/vyhledávací nástroje (např. ScienceDirect, IEEE Explore, Pubmed, 
Web of Science, Researchgate, Google Scholar, Library Genesis, Questia School, 
JSTOR, 8x),  

● data z vlastních výzkumů a rozhovorů (4x),  

● dokumentace softwaru a manuálové stránky (Stackoverflow, 3x),  

● archivní materiály (2x),  

● vypracované úkoly a práce z minulých let (2x),  

● jednotlivě pak: informace z map a terénu, spolužáci, online encyklopedie (Britannica, 

Wikipedie), mobilní aplikace, materiály ze školení, záznamy přednášek, webové stránky 

(tzb.info), youtube, rozhovory v rádiu, podcasty.  

Mezi dalšími komentáři zaznělo, že někteří respondenti ještě nepsali žádnou školní práci 

(například bakalářskou), nebo se na jejich škole semestrální práce nepíší. 

Grafy 38 a 39 ukazují, jak se liší průměrná důležitost jednotlivých typů zdrojů při psaní úkolů 

a prací dle stupně studia a afiliace respondentů. Respondenti ze SŠ (44 respondentů) 

v porovnání s průměrem za celý vzorek dávají při psaní úkolů a prací v průměru větší důležitost 

Vlastním poznámkám (1,90), Webovým stránkám a obecným informacím na webu (1,97), 

Pracím jiných studentů (1,92) a Online encyklopediím (2,00) a menší důležitost Materiálům od 

jiných studentů (2,87). Respondenti bakalářského stupně VŠ (438 respondentů) v porovnání 

s průměrnými hodnotami za celý soubor přikládají při psaní školních prací větší důležitost 

Materiálům od učitelů (1,65) a Vlastním poznámkám (1,95). Průměrné důležitosti ostatních 

zdrojů jsou podobné průměrům za celý vzorek. Respondenti z magisterského stupně VŠ (259 

respondentů) v porovnání s celkovým souborem přiřazují větší důležitost Jiným studijním 

a odborným materiálům elektronickým, např. e-knihám, e-článkům (1,59) a Jiným tištěným 

materiálům, např. knihám, sborníkům, časopisům (2,27). Naopak menší důležitost při psaní 
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úkolů a prací přikládají studenti magisterského stupně Materiálům od učitelů (2,13), Vlastním 

poznámkám (2,44), Materiálům od jiných studentů (2,86) a Online encyklopediím (2,92). 

Průměrná důležitost jednotlivých informačních zdrojů při psaní úkolů a školních prací se mezi 

respondenty z jednotlivých škol liší. 

Studenti z VŠCHT (142 respondentů) při psaní úkolů a školních prací v porovnání s průměrem 

za celý soubor přiřazují větší důležitost Jiným elektronickým studijním a odborným materiálům 

(1,56), Vlastním poznámkám (1,97), Jiným studijním a odborným tištěným materiálům (2,28), 

a naopak menší důležitost Webovým stránkám a obecným informacím na webu (2,61), 

Materiálům od jiných studentů (2,90) a Online encyklopediím (2,89). Respondenti z ČVUT (203 

respondentů) ve srovnání s ostatními skupinami studentů VŠ považují pro psaní úkolů 

a školních prací za nejdůležitější Materiály od učitelů (1,57), Vlastní poznámky (1,89), Webové 

stránky a obecné informace na webu (2,03) a Materiály od jiných studentů (2,29). Naopak méně 

než pro ostatní skupiny studentů jsou pro ně důležité Jiné elektronické materiály, např. e-knihy, 

e-články (2,07), Skripta a učebnice v elektronické podobě (2,11), Skripta a učebnice v tištěné 

podobě (2,43) a Jiné tištěné materiály (2,74). Je zřejmé, že pro vysvětlení těchto rozdílů je 

zapotřebí další zkoumání kurikul těchto VŠ, nicméně výsledky již existující studie z r. 2016, 

která zkoumala informační chování studentů ČVUT a VŠCHT včetně využívání informačních 

zdrojů, s našimi zjištěními korespondují34. 

Respondenti z ČZU (214 respondentů) v porovnání s průměry za celý soubor přiřazují při psaní 

úkolů a školních prací větší důležitost Skriptům a učebnicím v tištěné podobě (1,75), což lze 

vysvětlit plošným využíváním tištěných skript při výuce na ČZU. Další důležité zdroje pro psaní 

prací jsou pro tyto respondenty Jiné tištěné materiály, např. knihy a časopisy (2,25) a Normy 

ČSN aj. (2,56). Jediný zdroj, který má u skupiny respondentů z ČZU menší průměrnou 

důležitost než za celý soubor jsou Online encyklopedie (2,83). 

Respondenti z Univerzity Karlovy (97 respondentů) přiřazují v průměru vyšší důležitost než celý 

soubor Jiným elektronickým studijním materiálům (1,66), zbytek je buď na stejné úrovni jako 

průměr za celý soubor, nebo tito respondenti ohodnotili následující zdroje jako méně důležité – 

Materiály od učitelů (2,36), Vlastní poznámky (2,67), Webové stránky (2,57), Práce jiných 

studentů (2,86), Materiály od jiných studentů (3,10) a Normy ČSN (3,09). 

  

                                                
34 Viz CHODOUNSKÁ, Alena, 2016. Za zdmi akademické knihovny: kombinovaná etnografická studie 
informačního chování osmi studentů techniky. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická 
fakulta. 
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Graf 38: Průměrná důležitost zdrojů při psaní úkolů a prací pro studenty dle kategorie / 
stupně studia (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, 

nevyužívám. Počty respondentů podrobněji viz Příloha 11. 
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Graf 39: Průměrná důležitost zdrojů při psaní úkolů a prací pro studenty dle afiliace 
(studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, 

nevyužívám. Počty respondentů podrobněji viz Příloha 12. 
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Analýza prokázala statistickou závislost mezi využíváním zdrojů při psaní školních prací 

a afiliací s kampusovými vysokými školami (ČVUT a VŠCHT dohromady) u následujících zdrojů: 

● U varianty Vlastní poznámky je statisticky prokázána závislost35 této proměnné a toho, 

jestli student (respondent) je z Kampusu Dejvice (VŠCHT, ČVUT) nebo z jiných VŠ. 

Analýza závislosti ukazuje, že v rámci výběrového souboru mají Vlastní poznámky 

pro studenty Kampusu Dejvice při psaní úkolů a školních prací větší důležitost než 

pro respondenty z jiných škol (viz Graf 39). 

● U varianty Materiály od učitelů je statisticky prokázána závislost36 hodnot proměnné 

a toho, jestli student (respondent) je z Kampusu Dejvice nebo z jiných VŠ. Ze získaných 

dat je vidět, že v rámci výběrového souboru jsou Materiály od učitelů pro studenty 

Kampusu Dejvice důležitější při psaní úkolů a školních prací než pro studenty jiných 

škol. 

● U varianty Skripta a učebnice v tištěné podobě je statisticky prokázána závislost37 této 

proměnné a toho, jestli je student (respondent) z Kampusu Dejvice nebo z jiných VŠ. 

Analýza dat ukazuje, že v rámci výběrového souboru mají Tištěná skripta a učebnice při 

psaní školních prací pro studenty Kampusu Dejvice menší důležitost. 

● U varianty Jiné studijní a odborné materiály tištěné (knihy, časopisy, sborníky) je 

statisticky prokázána závislost38 hodnot proměnné a toho, jestli student (respondent) je 

z Kampusu Dejvice nebo z jiných VŠ. Ze získaných dat je vidět, že v rámci výběrového 

souboru jsou Tištěné knihy a časopisy při psaní úkolů a školních prací pro studenty 

Kampusu Dejvice méně důležité než pro studenty jiných škol. 

3.4. Práce s elektronickými zdroji 

V této otázce bylo sledováno, jak respondenti (741 respondentů – studenti SŠ a studenti VŠ 

bakalářského a magisterského studia) nejčastěji pracují s elektronickými zdroji – jestli je tisknou 

a pracují s tištěnou verzí nebo spíše pracují s verzí elektronickou. Přibližně 65,7 % 

respondentů preferuje práci přímo s elektronickou verzí, zatímco 26,7 % si elektronické 

dokumenty tiskne a pracují s tištěnou podobou. Dalších 7,5 % (56 respondentů) si zvolilo 

možnost Jiné, kdy nejčastěji zmiňovali, že využívají oba způsoby (23 komentářů), s tím, že 

často záleží na druhu nebo konkrétní podobě materiálu – tisknou se důležité články, materiály 

k náročným tématům, případně materiály, které je potřeba se naučit, nebo z nich vyřešit příklady 

a úkoly, u méně důležitých materiálů se používá elektronická verze (22 komentářů). Část 

respondentů si vypisuje poznámky z elektronických zdrojů ručně na papír nebo na počítači (12 

                                                
35 Závislost na 5% a 1% hladině významnosti byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,181. 
36 Závislost na 5% a 1% hladině významnosti byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,167. 
37 Závislost na 5% a 1% hladině významnosti byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,162. 
38 Závislost na 5% a 1% hladině významnosti byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,170. 
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komentářů), někdo potom využívá čtečku nebo si nechává předčítat elektronické texty mobilem 

(2 komentáře). 

U studentů různých stupňů studia (od středoškoláků po studenty magisterského studia) není 

vidět významný rozdíl ve způsobech práce s elektronickými zdroji (viz Graf 40). Pouze 

u studentů bakalářského stupně je podíl těch, kteří pracují přímo s elektronickou verzí, o cca 

7 % nižší než u studentů magisterského stupně a středoškoláků.   

Graf 40: Práce s elektronickými zdroji dle kategorie / stupně studia (studenti SŠ, studenti 
VŠ bakalářského a magisterského stupně) 

 

Z hlediska afiliace (viz Graf 41) je vidět, že nejméně pracují s elektronickou verzí dokumentů 

studenti ČZU, zatímco u „kampusových“ studentů (VŠCHT, ČVUT) pracuje s elektronickou 

verzí dokumentů 68,5–70,5 % respondentů z této skupiny. 
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Graf 41: Práce s elektronickými zdroji dle afiliace (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského 
a magisterského stupně) 

 

3.5. Jak studenti vyhledávají odborné informace při psaní 

školních prací 

Respondenti (741 respondentů – studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského a magisterského 

studia) odpovídali na otázku, jak vyhledávají odborné informace, když začínají psát školní práce. 

K dispozici bylo devět předdefinovaných možností (viz Graf 42) a možnost Jiné, přičemž každý 

respondent mohl zvolit maximálně tři. V průměru každý respondent zvolil 2,76 možnosti. 

Největší podíl respondentů zvolil možnost Vyhledávám informace v Googlu nebo jiném 

vyhledávači (62,9 %) a Podívám se na jiné závěrečné práce na podobné téma (51,0 %). Více 

než třetina respondentů (36,4 %) se Zeptá učitele nebo školitele a 29,0 % se obrací s dotazy na 

kamarády nebo spolužáky. Co se týče vyhledávání zdrojů na internetu, 33,5 % bude Vyhledávat 

potřebné zdroje v odborných databázích (např. Web of Science, IEEE, PubChem aj.), 20,9 % 

pomocí vyhledávače knihovny a 20,6 % použije Google Scholar. Přibližně 17 % 

respondentů využije při Vyhledávání zdrojů Wikipedii. Nejméně respondentů zvolilo možnost 

Zeptám se knihovníka, příp. se k němu objednám na konzultaci (1,8 %). 
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Graf 42: Jak respondenti vyhledávají odborné informace při psaní školních prací 
(studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), počet respondentů 741 

  
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, max. 3. 

Mimo standardní nabídku měli respondenti možnost přidat komentář nebo napsat další možnosti 

využívané při vyhledávání odborných informací při psaní školních prací. Celkem bylo obdrženo 

27 komentářů (komentář mohli napsat všichni respondenti odpovídající na tuto otázku, tj. nejen 

ti, kteří zvolili možnost Jiné). Nejvíce komentářů se týkalo toho, že respondenti buď ještě žádnou 

velkou školní práci nepsali nebo se na jejich škole takové práce nepíší (9 komentářů). Mezi 

dalšími způsoby získání odborných informací respondenti uvedli: odbornou literaturu 

(9 komentářů – obecně, doporučenou lit.k předmětu, na vyhledávacím portálu UKAZ (UK), 

arXiv, databáze Web of Science, IEEE); poznámky z přednášek, materiály od vyučujících, 

skripta (5 – obecně, fitwiki.cz); konzultace s odborníky (2 komentáře), se školitelem. 

Graf 43 zobrazuje odpovědi respondentů dle jejich stupně studia – jednotlivé hodnoty ukazují, 

jaké procento z dané kategorie respondentů zvolilo konkrétní možnost. 
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Graf 43: Jak respondenti vyhledávají odborné informace při psaní školních prací dle 
kategorie / stupně studia (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského 
stupně), počet respondentů 741 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, max. 3. 

Respondenti z řad SŠ studentů (44 respondentů) pro vyhledávání odborných informací při psaní 

školních prací nejčastěji volí Vyhledávání na Googlu (79,5 % respondentů), inspiraci jinými 

závěrečnými pracemi (56,8 %) a Wikipedii (36,4 %). U těchto možností je také jejich podíl 

v kategorii středoškoláků vyšší než za celkový soubor. 
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U respondentů bakalářského stupně (438 respondentů) lze pozorovat velkou shodu s hodnotami 

za celý výběrový soubor – 64,8 % z nich Vyhledává informace pomocí Googlu a cca 50 % se 

Podívá na jiné závěrečné práce. Respondenti bakalářského stupně se častěji (o 6 % více než 

celý soubor) při psaní školních prací Zeptají spolužáků a kamarádů (35,5 %) a naopak méně 

než celý soubor (o 6 %) využívají Google Scholar (14,2 %). 

Respondenti z řad studentů magisterského studia (259 respondentů) již mají předchozí 

zkušenosti s psaním školních prací a jejich způsoby vyhledávání odborných informací jsou 

„pokročilejší“. V porovnání se studenty SŠ a bakalářského stupně je vidět snížení podílu 

respondentů, kteří vyhledávají informace pomocí Googlu (ale stále se jedná o nejpopulárnější 

možnost – 56,8 %), na druhém místě zůstává Podívám se na jiné závěrečné práce (52,1 %). Je 

vidět, že respondenti z řad studentů magisterského stupně více využívají Odborné databáze, 

např. Web of Science, IEEE, PubChem aj. (40,2 % oproti 33,5 % za celý soubor) a Google 

Scholar (31,7 % oproti 20,6 % za celý soubor). Učitele nebo školitele se zeptá cca každý třetí 

respondent u všech sledovaných kategorií. 

Graf 44 ukazuje, jak odborné informace při psaní školních prací vyhledávají respondenti 

s různou afiliací. 

Podíl respondentů studentů ČVUT, kteří při vyhledávání odborných informací využívají 

Google (77,3 %), je cca o 14 % vyšší než podíl respondentů využívajících Google za celý 

soubor. Druhou nejpopulárnější odpovědí studentů ČVUT je inspirace Závěrečnými pracemi 

jiných studentů na podobné téma (53,2 % –  tento podíl je na úrovni podílu za celý soubor). Na 

třetím místě je Zeptám se kamarádů/spolužáků (39,9 %), přičemž tento podíl je téměř o 10 % 

vyšší než za celý soubor. Naopak respondenti z ČVUT méně využívají Odborné databáze 

(19,7 % oproti 33,5 % za celý soubor) a méně vyhledávají pomocí Google Scholar (14,8 % 

oproti 20,6 % za celý soubor). 

Respondenti z řad studentů VŠCHT ve srovnání s respondenty z jiných VŠ při psaní 

odborných prací výrazně více využívají Odborné databáze (59,2 % oproti 33,5 % za celý 

soubor) a také se více Ptají svých učitelů/školitelů (47,2 % oproti 36,4 % za celý soubor). 

Mezi dalšími populárními odpověďmi u studentů VŠCHT jsou Vyhledávám informace v Googlu 

(45,1 %) a Podívám se na závěrečné práce na podobné téma (42,3 %), které jsou však méně 

populární než u respondentů z jiných VŠ. 
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Graf 44: Jak respondenti vyhledávají odborné informace při psaní školních prací dle 
afiliace (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), počet 
respondentů 741 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, max. 3. 

Respondenti z řad studentů ČZU nejčastěji při psaní školních prací vyhledávají informace 

pomocí Googlu (65,0 %). 57,0 % respondentů z ČZU při psaní školních prací studuje Závěrečné 

práce na podobné téma, což je o 6 % více než podíl u celého souboru. Dále cca každý třetí 

respondent z ČZU uvedl, že se Zeptá učitele nebo školitele (31,8 %), Vyhledá informace 
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v dborných databázích nebo se Zeptá kamarádů/spolužáků. Na rozdíl od respondentů 

z „kampusových“ VŠ studenti ČZU více využívají Google Scholar (23,8 %). 

Přibližně polovina respondentů z řad studentů Univerzity Karlovy zvolila při psaní školních prací 

možnost Vyhledávám informace v Googlu (o 13,4 % méně než podíl u celého souboru) 

a 46,4 % vyhledává informace v odborných databázích (o 12,9 % více než podíl u celého 

souboru). Třetí nejpopulárnější odpovědí u studentů UK je Podívám se na závěrečné práce na 

podobné téma (40,2 %) a cca každý třetí se Zeptá školitele nebo učitele. Google Scholar 

využívá 28,9 % respondentů, což je více než u studentů ostatních VŠ. 

3.6. Jaké prostředí a vybavení je pro studenty důležité, 

když se připravují do školy 

V baterii otázek respondenti (741 respondentů – studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského 

a magisterského stupně) hodnotili důležitost jednotlivých faktorů prostředí a vybavení, které 

potřebují při studiu. 

Graf 45 ukazuje rozdělení názorů respondentů na důležitost jednotlivých charakteristik na škále 

od 1 – velmi důležité do 5 – nedůležité, nepotřebuji. Největší podíly odpovědi 1 – velmi důležité 

lze pozorovat u Dobrého připojení na internet (84,1 %), Notebooku nebo počítače (78,4 %), 

Místa pro studium o samotě (68,4 %). Naopak největší podíly odpovědí 5 – nedůležité, 

nepotřebuji jsou u Speciálních online pomůcek a softwaru (34,6 %), Offline pomůcek 

(whiteboard, projektor aj.) (25,7 %), Tlumeného světla v místnosti (28,4 %) a Vlastní stolní 

lampy (25,6 %). 

Graf 46 znázorňuje zjištěnou průměrnou důležitost a mody (nejčetnější hodnoty odpovědí) pro 

sledované proměnné. Na základě výsledků můžeme charakteristiky a vybavení prostředí 

rozdělit do tří skupin dle jejich důležitosti pro respondenty (studenty): 

● Velmi důležité 

○ Dobré připojení na internet a Wi–Fi; 

○ Notebook nebo počítač; 

○ Místo pro studium o samotě; 

○ Dobře osvětlená místnost; 

○ Velký pracovní stůl a židle; 

○ Tiché studijní prostředí; 

○ Jídlo a pití. 

● Středně důležité 

○ Tiskárna, kopírka, skener; 

○ Neformální sezení; 

○ Místo pro studium ve skupině; 

○ Místo pro spolupráci a hlasitý hovor. 

● Méně důležité 

○ Vlastní stolní lampa; 
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○ Speciální offline pomůcky (whiteboard, fixy apod);  

○ Speciální online pomůcky, software; 

○ Tlumené světlo v místnosti. 

 

Graf 45: Rozdělení důležitosti charakteristik prostředí a vybavení (studenti SŠ, studenti 
VŠ bakalářského a magisterského stupně), počet respondentů 741  
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Graf 46: Důležitost charakteristik prostředí a vybavení pro studenty při přípravě do školy 
(nejčastěji volená důležitost – modus a průměr) (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského 

a magisterského stupně), počet respondentů 741 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, nepotřebuji.  



108 

3.6.1. Studium o samotě a ve skupině, tiché studijní prostředí a místo pro 

spolupráci a hovor 

Z hlediska potřeby studia o samotě nebo ve skupině (viz Grafy 45 a 46) je vidět, že Místo pro 

studium o samotě preferuje většina respondentů (průměrná důležitost 1,48, jako velmi důležité 

ho označilo 68,4 % respondentů). Místo pro studium ve skupině označilo jako velmi důležité 

podstatně méně respondentů – 16,9 % (průměrná důležitost 2,88).  

Podobně vysokou důležitost má potřeba Tichého studijního prostředí (průměrná důležitost 1,59, 

jako velmi důležité ho označilo 63,2 % respondentů), která je pro respondenty důležitější nežli 

Místo pro spolupráci a hlasitý hovor (průměrná důležitost 3,10, jako velmi důležité ho označilo 

13,5 % respondentů) – viz Grafy 45 a 46).  

Analýza závislosti potřeby studia o samotě a tichého studijního prostředí ukazuje, že existuje 

závislost, která je přímá a středně silná39. Tudíž lze říci, že důležitost Tichého studijního 

prostředí a důležitost Místa pro studium o samotě jsou závislé a lze očekávat, že respondent, 

který preferuje studium o samotě, potřebuje i tiché studijní prostředí. Místo pro studium ve 

skupině a Místo pro spolupráci a hlasitý hovor při hodnocení prostředí pro studium řadí 

respondenti mezi středně důležité (průměrná důležitost 2,88 a 3,10). Analýza závislosti těchto 

proměnných ukazuje středně silnou závislost, tudíž pro respondenty, kteří přiřazují velkou 

důležitost skupinové práci, je důležité i místo pro spolupráci a hlasitý hovor40. 

3.6.2. Osvětlení 

Důležitosti osvětlení místa ke studiu se dotýkaly tři otázky – jak je důležitá Dobře osvětlená 

místnost, Tlumené světlo v místnosti a Vlastní stolní lampa. Dobře osvětlená místnost má pro 

respondenty mnohem větší důležitost než Tlumené světlo (průměrná důležitost 1,49 vs. 3,48, za 

velmi důležité označilo 65,6 % vs. 7,7 %). Navíc analýza závislosti ukázala, že existuje nepřímá 

závislost mezi těmito znaky ve výběrovém souboru41. Respondenti, kteří dávají větší důležitost 

Dobře osvětlené místnosti, s větší pravděpodobností nepotřebují Tlumené světlo.  

Vlastní stolní lampa není důležitá pro větší část respondentů (průměrná důležitost 3,20; přičemž 

17,0 % označilo jako velmi důležité vs. 25,6, % za nedůležité), ale je důležitější než Tlumené 

světlo (3,48, nedůležité pro 28,4 %). Nelze rovněž jednoznačně prokázat závislost mezi 

důležitostí stolní lampy a dalšími charakteristikami a vybavením zahrnutými do tohoto šetření. 

Mezi důležitostí Vlastní stolní lampy a důležitostí řady dalších sledovaných faktorů (Místo pro 

studium o samotě, Tiché studijní prostředí, Velký pracovní stůl, Online a Offline pomůcky, Dobře 

                                                
39 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, středně silná závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby ticha se rovná 0,391, 
symetrické Goodmanovo–Kruskalovo gama se rovná 0,586. 
40  Pozitivní korelace na 5 % a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, středně silná závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby místa pro spolupráci a 
hlasitý hovor se rovná 0,491, symetrické Goodmanovo–Kruskalovo gama se rovná 0,598. 
41 Negativní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, slabá závislost, Spearmanův koeficient pořadové korelace se rovná -0,239, symetrické 
Goodmanovo–Kruskalovo gama se rovná -0,326. 
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osvětlená místnost a Tlumené světlo) je možné pozorovat pouze slabou přímou závislost a lze 

předpokládat, že se jedná o individuální preference respondentů.  

3.6.3. Technické vybavení a nábytek 

Notebook nebo počítač a Dobré připojení na internet jsou pro respondenty velmi 

důležitým vybavením prostoru ke studiu a dosáhly také nejvyšší průměrné důležitosti ze 

všech sledovaných charakteristik. Dobré připojení na internet/Wi-Fi považuje za velmi důležité 

84,1 % respondentů (průměrná důležitost 1,21) a Notebook nebo počítač 78,4 % (průměrná 

důležitost 1,32).  

Naproti tomu Tiskárna, kopírka či skener mají mnohem menší důležitost (průměrně 2,61, velmi 

důležité pro 22,0 % respondentů). Z hlediska analýzy závislostí je statisticky prokázána přímá 

závislost mezi důležitostí Notebooku/počítače a důležitostí Dobrého připojení na internet42. 

S velkou pravděpodobností tedy respondenti, kteří přikládají větší důležitost počítači, budou 

považovat za důležité i dobré připojení na internet. Mezi důležitostí počítače a důležitostí 

tiskárny byla prokázaná slabá přímá závislost43, tzn. lze předpokládat souvislost mezi důležitostí 

počítače a tiskárny, nicméně tento vztah nebude platit pro všechny respondenty.  

Další závislost, která byla zkoumána ve spojitosti s důležitostí tiskárny, se týká toho, jak studenti 

pracují s elektronickými materiály – jestli je tisknou nebo pracují s elektronickou verzí (viz 

Kapitola 3.4.). V rámci výběrového souboru je u těchto dvou prvků prokázána slabá závislost 

a lze říci, že pokud jsou respondenti zvyklí tisknout elektronické materiály, tak pro ně bude 

důležitá i tiskárna44. Dále byla statisticky prokázána závislost mezi důležitostí počítače 

a Speciálních online pomůcek či softwaru45, což znamená, že ti, kteří přikládají větší důležitost 

možnosti používat pro studium počítač, přikládají i větší důležitost Speciálním online pomůckám 

či softwaru.  

Respondenti z výběrového souboru při přípravě do školy přiřazují větší důležitost Velkému 

pracovnímu stolu a židli (průměrná důležitost 1,54, za velmi důležité považuje 64,4 % 

respondentů) než Neformálnímu sezení na gauči, zemi apod. (průměrná důležitost 2,74, za 

velmi důležité považuje 21,5 % respondentů). Nicméně statisticky nelze prokázat, že 

respondenti při přípravě do školy preferují určitý druh sezení na úkor jiného, ani nelze prokázat 

preferenci v závislosti na typu studia (individuální nebo ve skupině). 

                                                
42 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, středně silná závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou počítače se rovná 0,405, 
symetrické Goodmanovo–Kruskalovo gama se rovná 0,685. 
43 Pozitivní korelace na 5 % a 1 % hladině významnosti ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, slabá závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou tiskárny se rovná 0,139, symetrické 
Goodmanovo–Kruskalovo gama se rovná 0,178. 
44 Závislost byla ověřena pomocí chí–kvadrát testu o nezávislosti na hladině významnosti 5 % a 1 %, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,223. 
45 Pozitivní korelace na hladině významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, slabá závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou online pomucek se rovná 0,240, 
symetrické Goodmanovo–Kruskalovo gama se rovná 0,317. 
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3.6.4. Preferované prostředí a vybavení dle stupně studia a afiliace 

respondentů 

Graf 47 ukazuje, jak se mění průměrná důležitost různých charakteristik prostředí a vybavení 

u respondentů dle stupně studia. Je vidět, že v charakteristikách a vybavení prostředí, které 

respondenti považují za důležitější (průměr za celý vzorek 1,21–1,74), existuje velká shoda 

v průměrech respondentů z bakalářského a magisterského studia.  

Výsledky za skupinu studentů SŠ (44 respondentů) se trochu liší – respondenti dávají větší 

důležitost Místu pro studium o samotě a naopak je pro ně méně důležité Dobré osvětlení 

místnosti, Velký pracovní stůl a židle, Jídlo a pití.  

U skupiny méně důležitých charakteristik (průměr za celý soubor je větší než 2) je také vidět 

velkou shodu v názorech respondentů napříč různými stupni studia. Rozdíly jsou nicméně vidět 

v důležitosti Speciálních online a offline pomůcek – pro respondenty ze SŠ jsou offline pomůcky 

(např. whiteboard, fixy aj.) důležitější než pro jiné skupiny respondentů a naopak online 

pomůcky (např. speciální software) jsou pro ně méně důležité. 

  



111 

Graf 47: Průměrná důležitost charakteristik prostředí nebo vybavení při přípravě do školy 
dle kategorie / stupně studia (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského 
stupně), počet respondentů 741 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, nepotřebuji.  
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Graf 48 ukazuje průměrné hodnoty pro sledované charakteristiky za skupiny respondentů 

z ČVUT, VŠCHT, ČZU a Univerzity Karlovy. 

Respondenti z ČVUT v porovnání s průměrem za celý vzorek přikládají při přípravě do školy 

větší důležitost Dobrému připojení na internet, Notebooku/počítači, Velkému pracovnímu stolu, 

Speciálním online a offline pomůckám. Je zajímavé, že právě respondenti z ČVUT v porovnání 

s ostatními sledovanými školami dávají větší důležitost skupinové spolupráci a hlasitému 

hovoru, nicméně i pro ně je důležitější Místo pro studium o samotě a Tiché studijní prostředí, 

kterým však přikládají o něco menší důležitost (nežli je celkový průměr). 

Respondenti z VŠCHT jsou v hodnocení důležitosti charakteristik a vybavení prostředí při 

přípravě do školy velmi podobní průměrnému respondentovi za celý výběrový soubor. Ve 

skupině méně důležitých faktorů lze u respondentů z VŠCHT pozorovat nižší důležitost 

u Tiskárny/kopírky a Tlumeného světla. 

Pro respondenty z ČZU je ve srovnání s celkem při přípravě do školy v průměru důležitější 

Místo pro studium o samotě, Tiché studijní prostředí, Tiskárna/kopírka a Vlastní stolní lampa 

a naopak méně důležitý Velký pracovní stůl, možnost Jíst a pít při studiu a Místo pro spolupráci 

a studium ve skupině. 

Respondenti z Univerzity Karlovy se ve svém hodnocení důležitosti sledovaných charakteristik 

poměrně liší od ostatních sledovaných VŠ – na rozdíl od „průměrného“ respondenta je pro ně při 

přípravě do školy méně důležitý Notebook/počítač a Dobré připojení na internet. Naopak větší 

důležitost mají Velký pracovní stůl, Jídlo a pití a Tiché studijní prostředí (avšak místo pro 

studium o samotě je méně důležité). Ve skupině méně důležitých charakteristik a vybavení je 

vidět, že na rozdíl od jiných skupin jsou pro tyto studenty méně důležité Speciální offline 

pomůcky a Tiskárna/kopírka a nejsou pro ně tolik důležité Speciální online pomůcky. 

Z hlediska afiliace studentů nebo stupně studia není možné statisticky ověřit závislost důležitosti 

charakteristik ve výběrovém souboru.  
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Graf 48: Průměrná důležitost charakteristik prostředí a vybavení při přípravě do školy dle 
afiliace (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), počet 
respondentů 741 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, nepotřebuji. 
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Komentáře respondentů – prostředí a vybavení při přípravě do školy  

Dále měli respondenti možnost doplnit své komentáře k tomu, jaké další prostředí a vybavení je 

pro ně při přípravě do školy důležité (celkem 92 respondentů).  

V komentářích bylo jako důležité zmíněno: 

● dostatečný počet dobře přístupných elektrických zásuvek (16 komentářů);  

● příjemná teplota v místnosti (klimatizace, ani vedro ani chlad – 15 komentářů);  

● čerstvý vzduch (14 komentářů);  

● ticho (11 komentářů);  

● pohodlná židle (11 komentářů);  

● dostatek míst k sezení (8 komentářů); 

● dostatečný prostor na stole (8 komentářů);  

● možnost kvalitní stravy (8 komentářů);  

● čistota (7 komentářů);  

● možnost používat mikrovlnnou troubu (7 komentářů);  

● oddělená místa pro studium v malé skupině 2–3 lidí, aby hovorem nerušili ostatní 

(6 komentářů);  

● odpočinkové prostory (gauč, sedací pytel, žíněnka, deka, polštáře – 6 komentářů);  

● obecně dostatečný prostor (5 komentářů);  

● zeleň (5 komentářů);  

● dostatek světla (denního + lampička na stole s nastavitelnou intenzitou svitu – 

4 komentáře);  

● varná konvice (3 komentáře);  

● dostatečný a bezpečný úložný prostor na batohy, oděvy, ale i učebnice – i na delší dobu 

(3 komentáře);  

● dostupné a čisté WC (3 komentáře);  

● dostatek tekutin, možnost nabrat si pitnou vodu (3 komentáře). 

Ačkoliv tato otázka byla směřována na potřeby studentů obecně, část respondentů uváděla své 

odpovědi v kontextu knihoven, případně NTK. U řady sledovaných faktorů tak respondenti uvedli 

v komentáři, že jsou pro ně důležité a jsou s nimi v NTK spokojeni (pohodlnost židlí, úložné 

prostory, klimatizace, možnost otevírat okna – čerstvý vzduch ve studovnách, Wi-Fi).  

Výtky k NTK byly zejména k nedostatku ticha, nedostatku míst k sezení (ve zkouškovém 

období), nedostatku el. zásuvek v některých místech, absenci mikrovlnné trouby k ohřívání 

pokrmů, čistotě pracovních míst, WC, nedostatku míst pro hlasité studium v malé skupině (2–3 

lidé), malému výběru zdravých potravin/pokrmů v automatech i kavárně, absenci varné konvice, 

obtížnému nabírání vody do lahví na WC, nedostatku košů na tříděný odpad. Celistvější pohled 

respondentů na spokojenost s prostředím v budově NTK lze nalézt v pozdějších kapitolách 

(především kapitoly 5., 10. a 11.). 
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3.7. Příprava do školy ve skupinách 

Na konci části dotazníku věnující se studiu obecně byla respondentům (741 respondentů – 

studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) položena otázka, zda se 

připravují do školy ve skupinách a pokud ano, tak v jak velkých. Nejčastější odpovědí (32,5 % 

respondentů) bylo Občas (alespoň 1x za měsíc). Častěji než jednou za týden se pro přípravu do 

školy schází se spolužáky 6,1 % respondentů a Alespoň jednou za týden 13,0 % respondentů. 

7,0 % respondentů uvedlo, že se do školy nikdy nepřipravují ve skupině. 

Rozdělení četnosti příprav do školy ve skupinách dle stupně studia (viz Graf 49) ukazuje, že 

nejčastěji se do školy ve skupinách připravují studenti SŠ. Respondenti studující na 

bakalářském nebo magisterském stupni jsou na tom přibližně stejně – Častěji než 1x za týden 

se do školy ve skupině připravuje 3,8–6,7 % respondentů, Alespoň jednou za týden 12,4–12,8 % 

a Alespoň jednou za měsíc se do školy ve skupině připravuje každý třetí student VŠ. 

Graf 49: Jak často se studenti připravují do školy ve skupinách dle kategorie / stupně 
studia respondentů (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) 

 

Na Grafu 50 je vidět, jak často se připravují ve skupinách studenti z různých VŠ. Je vidět, že 

studenti ČVUT a VŠCHT se připravují ve skupinách častěji než studenti ČZU a UK. Podíly těch, 

kteří nikdy nepracují ve skupinách, jsou přibližně stejné u všech sledovaných afiliací. 
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Graf 50: Jak často se studenti připravují do školy ve skupinách dle afiliace (studenti SŠ, 
studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), počet respondentů 741 

 
* Poznámka – ve skupině Ostatní jsou zahrnuti studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně 

i mimo uvedené afiliace. 

 

Respondenti, kteří uvedli, že se připravují do školy ve skupinách, měli možnost sdílet, v jak 

velkých skupinách se připravují nejčastěji. Nejpopulárnější odpovědí je skupina 2–3 osob – 

zvolilo ji 75,5 % respondentů. 23,2 % respondentů se připravuje ve skupinách 4–6 osob a větší 

skupiny využívá jenom 1,3 % (9) respondentů. 

Při pohledu na odpovědi dle kategorie (stupně studia) rovněž není vidět zásadní rozdíl (viz Graf 

51– 70,7 až 76,1 % respondentů v každé kategorii se připravuje do školy ve skupinách 2–3 

osob. 
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Graf 51: V jak velkých skupinách se studenti připravují do školy dle kategorie / stupně 
studia respondentů (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), 
počet respondentů 689 

 

Graf 52 znázorňuje rozdělení odpovědí respondentů, kteří se připravují do školy ve skupinách, 

dle afiliace. Respondenti ze všech sledovaných institucí zvolili jako nejčastější velikost skupiny 

pro přípravu do školy skupinku 2–3 osob (70,9–87,5 %), přičemž největší podíl má tato skupina 

u respondentů z Univerzity Karlovy (87,5 %) a nejmenší u respondentů z ČZU (70,9 %). Jinak 

nejsou rozdíly mezi sledovanými institucemi významné. 
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Graf 52: V jak velkých skupinách se studenti připravují do školy dle afiliace (studenti SŠ, 
studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), počet respondentů 689 

 
* Poznámka – ve skupině Ostatní jsou zahrnuti studenti SŠ a studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně 

i mimo uvedené afiliace. 

Statistická analýza dat ve výběrovém souboru ukazuje následující závislosti: 

● Statisticky lze prokázat závislost mezi tím, zda se studenti připravují do školy ve 

skupinách a tím, jestli jsou pro ně důležitá místa pro skupinovou spolupráci46, tzn. lze 

očekávat, že respondenti, kteří mají skupinové úkoly nebo se obecně připravují ve 

skupinách do školy, považují za důležitá místa pro spolupráci. 

● Statisticky prokázána přímá závislost mezi četností návštěvy budovy NTK a frekvencí 

příprav do školy ve skupině47 a také závislost mezi četností přípravy do školy ve 

skupinách a afiliací respondentů (jestli patří do kampusových VŠ nebo nikoliv)48. 

                                                
46 Pozitivní korelace na hladině významnosti 5% a 1% ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, středně silná závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,644. 
47  Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, slabá závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou četnosti návštěv NTK se rovná 0,154, 
Somersovo D pro závislou proměnnou četnosti studia ve skupině se rovná 0,147, symetrické 
Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,188. 
48 Závislost byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti na hladinách významnosti 5 % a 1 %, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,198. 
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● Je statisticky prokázána závislost mezi tím, jestli se respondenti potřebují učit ve 

skupinách, a jestli využívají NTK pro přípravu na testy a zkoušky ve skupině (střední 

závislost49) a pro práci na školních projektech ve skupině (středně slabá závislost50). 

Získaná data naznačují, že studenti z kampusových škol (VŠCHT, ČVUT), kteří chodí do 

NTK častěji, ji využívají i pro práci ve skupinách (což je pro ně snazší i vzhledem 

k poloze NTK v těsné blízkosti jejich škol). 

3.8. Klíčové závěry  

Tato kapitola shrnuje získaná zjištění o tom, jakým způsobem se učí studenti různých stupňů 

studia a jaké jsou jejich studijní zvyklosti. Celkem na otázky z této části dotazníku odpovídalo 

741 respondentů. Při zkoumání jednotlivých závěrů se bral v úvahu absolutní počet respondentů 

ve sledovaných kategoriích (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského studia). Při 

zkoumání jednotlivých znaků dle afiliace se nebraly v potaz jednotlivé střední školy a instituce, 

kde byl počet respondentů příliš malý. Výsledky agregované kategorie studentů SŠ nelze, 

vzhledem k malému počtu respondentů generalizovat a posuzovat na jejich základě informační 

a uživatelské chování středoškolských studentů obecně. 

Studenti z výběrového souboru využívají pro přípravu do školy různá místa, ale nejčastěji se 

připravují doma (resp. na koleji, u spolužáků), ve škole nebo v budově NTK, přičemž NTK 

nejčastěji využívají studenti ČVUT, VŠCHT a Univerzity Karlovy. Kromě NTK jinou knihovnu než 

NTK pro studium využívá 33,1 % respondentů, zejména z řad studentů ČZU a UK. 79,6 % 

respondentů z VŠCHT a 83,3 % respondentů z ČVUT nepoužívá pro studijní účely žádnou 

další knihovnu kromě NTK. 

Na testy a zkoušky se studenti z výběrového souboru učí hlavně z materiálů od učitelů, 

vlastních poznámek a materiálů od jiných studentů. Učebnice a skripta jsou pro studenty při 

přípravě na testy a zkoušky také důležité, přičemž celkově větší důležitost mají tištěná skripta 

a učebnice, než jejich elektronické verze (výsledek se ale liší u „kampusových škol“ ČVUT 

a VŠCHT, viz dále). Pro 40,9 % respondentů jsou při přípravě na testy a zkoušky důležité 

studijní materiály na Youtube. Mnohem menší důležitost při přípravě na testy a zkoušky mají 

jiné materiály (knihy, časopisy apod. v elektronické i tištěné podobě), přičemž tištěné zdroje 

tohoto typu mají nejnižší důležitost a 20,9 % respondentů je za tímto účelem nikdy nepoužívá. 

Studenti Kampusu Dejvice (VŠCHT, ČVUT) dávají při přípravě na testy a zkoušky přednost 

spíše elektronickým verzím skript, učebnic, knih a časopisů (více než studenti jiných VŠ), 

přičemž studenti VŠCHT dokonce více než studenti ČVUT (pravděpodobně dáno systémem 

publikace učebnic a skript, které VŠCHT vydává nejen tištěně, ale zároveň zpřístupňuje zdarma 

k prohlížení jejich elektronickou verzi na webu https://vydavatelstvi.vscht.cz/). Středoškoláci pak 

                                                
49 Závislost byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti na hladinách významnosti 5 % a 1 %, 

závislost je střední, Cramérovo V se rovná 0,505. 
50 Závislost byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti na hladinách významnosti 5 % a 1 %, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,363. 

https://vydavatelstvi.vscht.cz/
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při přípravě na testy a zkoušky přikládají větší důležitost vlastním poznámkám, materiálům od 

učitelů a online encyklopediím než studenti VŠ. 

Pokud respondenti pracují s elektronickými materiály, tak 65,7 % z nich využívá elektronickou 

verzi bez tisku. 

Při psaní školních prací a úkolů studenti využívají více různých zdrojů, přičemž největší 

důležitost přikládají studijním a odborným materiálům (e-knihy a e-časopisy) 

v elektronické podobě a materiálům od učitelů. Důležité jsou i učebnice a skripta (jak 

elektronická, tak i tištěná), vlastní poznámky a webové stránky obecně – za důležité je považují 

⅔ respondentů. Tištěné studijní a odborné materiály (časopisy, knihy) považuje za důležitý zdroj 

při psaní školních prací pouze 46,7 % respondentů (elektronické 70,9 %). Práce jiných studentů 

považuje za důležité cca polovina respondentů. Respondenti z ČVUT při psaní školních prací 

přikládají menší důležitost tištěným zdrojům, e-článkům a e-knihám než studenti jiných 

sledovaných VŠ a naopak dávají větší důležitost materiálům od učitelů, vlastním poznámkám, 

webovým stránkám a materiálům od jiných studentů, což může být dáno i povahou prací 

a úkolů, které vytváří (programy, aplikace, design apod.). Naopak studenti VŠCHT přikládají při 

psaní úkolů a prací největší důležitost elektronickým studijním a odborným materiálům, a to i ve 

srovnání s dalšími sledovanými VŠ. Pro středoškoláky jsou při psaní školních prací důležitější 

online encyklopedie a práce jiných studentů než pro jejich starší kolegy. 

Když respondenti začínají psát školní práce, nejčastěji vyhledávají odborné zdroje pomocí 

Googlu nebo pomocí jiného vyhledávače (62,9 % respondentů) a inspirují se pracemi 

jiných studentů (51,0 % respondentů). Nicméně lze pozorovat velké rozdíly jak u studentů 

různých stupňů studia, tak u studentů různých VŠ. Středoškoláci většinou používají Google, jiné 

práce a Wikipedii, zatímco studenti VŠ bakalářského stupně se kromě používání Googlu 

a jiných závěrečných prací více ptají učitelů a využívají odborné databáze. Studenti 

magisterského stupně využívají Google méně než jejich mladší kolegové (56,8 % vs. 64,8 % 

studentů bakalářského stupně), ale více z nich využívá odborné databáze (40,2 % vs. 31,7 % 

studentů bakalářského stupně) a Google Scholar (31,7 % vs. 14,2 % studentů bakalářského 

stupně). 

Při pohledu na odpovědi z hlediska afiliace je možné pozorovat odlišné chování jednotlivých 

skupin respondentů. Studenti ČVUT při psaní školních prací nejvíce ze všech využívají Google 

(77,3 % z respondentů studentů ČVUT) a oproti respondentům z jiných VŠ méně využívají 

odborné databáze (19,7 %) nebo Google Scholar (14,8 %). Respondenti z VŠCHT ve srovnání 

s ostatními respondenty při psaní školních prací naopak nejvíce využívají odborné databáze 

(59,2 %), ptají se učitelů (47,2 %) a v menší míře než ostatní využívají Google (45,1 %) nebo 

jiné závěrečné práce (42,3 %). Studenti z ČZU při psaní školních prací nejvíce využívají Google 

(65,0 %), práce jiných studentů (57,0 %), ptají se učitelů (31,8 %) a 30,4 % z nich využívá 

odborné databáze. Respondenti z Univerzity Karlovy také využívají zejména Google (49,5 %), 

odborné databáze (46,4 %), závěrečné práce (40,2 %) a častěji než ostatní Google Scholar 

(28,9 %).  
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Ukázalo se, že z hlediska důležitosti jednotlivých charakteristik a vybavení místa pro 

studium jsou pro respondenty nejdůležitější: místo pro studium o samotě, ticho, dobré 

osvětlení v místnosti, dobré připojení na internet (příp. Wi–Fi), možnost používat počítač 

nebo notebook; a možnost jíst a pít při studiu. Středně důležité je pro respondenty místo pro 

práci ve skupině, které umožňuje spolupráci a hlasitý hovor; dále tiskárny (resp. kopírka, skener) 

a možnost neformálního sezení. Méně důležité je pro studium respondentů tlumené světlo 

a vlastní stolní lampy, speciální online a offline pomůcky (whiteboard, tabule, …). Online 

pomůcky a software jsou důležitější pro studenty Kampusu Dejvice. Offline pomůcky jsou 

důležité pro skupinovou spolupráci. 

Přibližně třetina respondentů se připravuje do školy ve skupině alespoň jednou za měsíc 

a nejčastěji se jedná o skupiny 2–3 osob. Není možné vysledovat souvislost mezi počtem lidí ve 

skupinách a afiliací nebo stupněm studia respondentů a lze předpokládat, že velikost studijní 

skupiny je ovlivňována dalšími faktory, které nebyly v tomto dotazníkovém šetření sledovány. 

Tento průzkum naznačuje, že existují rozdíly ve studijních návycích studentů jednotlivých 

stupňů studia a typů VŠ, nicméně zjištěné rozdíly ve způsobu přípravy do školy a způsobech 

vyhledávání odborných informací by bylo nutné dále prozkoumat ve spojitosti s kurikuly 

a podmínkami studia na konkrétních školách. 
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4. Pohled doktorandů a vyučujících na studijní 

podmínky, metody a formy výuky a důležitost 

informačních dovedností studentů   

Cílem této části šetření bylo získat informace týkající se studijních podmínek, způsobů výuky 

a informačních dovedností studentů z pohledu vyučujících (doktorandi, učitelé na VŠ, učitelé na 

SŠ), kteří vyplnili dotazník NTK. V rámci dotazníku se jednalo spíše o doplňkovou část, která 

naznačuje možné směry dalšího výzkumu. Vzhledem k nízkému počtu respondentů a způsobu 

jejich výběru (viz Kapitola 2.1.) nelze výsledky generalizovat a posuzovat na jejich základě 

pohled pedagogů na studijní podmínky a informační dovednosti studentů obecně ani na 

jednotlivých institucích.  

Pokud respondent uvedl, že za poslední dva roky neučil, pak na tyto otázky neodpovídal. 

Celkem tedy na tuto část dotazníku odpovídalo 131 respondentů z celkového počtu 

177 respondentů z kategorie doktorandů, vyučujících a vědeckých pracovníků (viz Kapitola 

4.1.). Dále je třeba zdůraznit, že skupina učitelů SŠ je zastoupena velmi malým počtem 

respondentů (12) a závěry ohledně této skupiny mohou být značně zkresleny. 

4.1. Respondenti dle aktuální výuky 

První otázka zjišťovala, zda respondenti za poslední dva akademické roky učili na VŠ nebo SŠ. 

Kladně odpovědělo 74,0 % respondentů z kategorie doktorandů, vyučujících a vědeckých 

pracovníků (131 ze 177 respondentů dané kategorie). Z Grafu 53 je vidět, že ve výběrovém 

souboru je největší zastoupení „aktivních vyučujících“ u středoškolských učitelů a vyučujících na 

VŠ, nejmenší je pak u doktorandů. 

Graf 54 znázorňuje podíl „aktivních vyučujících“ v kategorii doktorandů, vyučujících na VŠ 

a vědeckých pracovníků z hlediska afiliace. U respondentů z partnerských VŠ je poměr 

„aktivních vyučujících“ nejméně 74,2 %. 
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Graf 53: Počty a podíly respondentů vybraných kategorií (studenti VŠ doktorského 
stupně, učitelé na SŠ, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci) dle toho, zda v posledních 
dvou akademických letech učili na SŠ nebo VŠ   

 
Graf 54: Počty a podíly respondentů vybraných afiliací dle toho, zda v posledních dvou 
akademických letech učili na VŠ (studenti VŠ doktorského stupně, učitelé na SŠ, 
vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci), počet respondentů 177   

 
Poznámka – ve skupině Ostatní jsou zahrnuti vědečtí pracovníci a doktorandi z jiných než zmíněných institucí 

a učitelé SŠ. Jeden respondent z ÚOCHB (doktorand) byl zahrnut do skupiny AV ČR nebo jiný výzkumný ústav. 
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4.2. Využívané metody a formy výuky 

Respondenti, kteří uvedli, že za poslední dva akademické roky vedli výuku na SŠ nebo VŠ 

(131), měli možnost sdílet, jaké metody a formy výuky využívají ve své praxi. Bylo možné zvolit 

více odpovědí a v průměru každý respondent zvolil 3,55 možnosti (viz Graf 55). Největší podíl 

respondentů zvolil možnost Frontální výuka (přednáška, prezentace aj.) (80,9 %, 

106 respondentů) a Skupinová výuka (intenzivní práce s malou skupinou studentů) (59,5 %, 

78 respondentů). Možnosti Individuální výuka (konzultace, mentoring) a Distanční a online 

výuka si zvolilo 69 respondentů (52,7 %). Používání distanční výuky je ovlivněno změnami 

v době pandemie COVID-19, kdy byla výuka na všech školách v ČR přesunuta do online 

prostředí (od 12.3. 2020 do května/června 2020). 

Mezi méně populárními metodami výuky se umístily Samostatná práce studentů (44,3 %, 

58 respondentů), Projektová výuka (28,2 %, 37 respondentů), Výuka podporovaná počítačem 

(23,7 %, 31 respondentů), Brainstorming (11,5 %, 15 respondentů) a tzv. Převrácená třída 

(2,3 %, 3 respondenti). Respondenti také uvedli další metody a formy výuky, které používají, 

a to výuku v laboratořích (3 komentáře) a tutoriály, terénní cvičení, exkurze, reality show (po 

jednom komentáři). 

Graf 55 zobrazuje odpovědi jak celkově za celý zkoumaný soubor respondentů, tak za jednotlivé 

kategorie (doktorandi, učitelé na SŠ, vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci) – znázorněné 

hodnoty ukazují, jaké procento z dané kategorie respondentů zvolilo konkrétní možnost. 

Vzhledem k malému počtu respondentů z řad středoškolských učitelů ve výběrovém souboru 

(10, kteří vyučovali v posledních 2 letech) nelze považovat výsledky pro tuto kategorii za 

dostatečně reprezentativní. Nicméně i v této skupině je vidět zjevný posun směrem k distanční 

výuce a individuální práci studentů vyvolaný nouzovým stavem ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020. Velmi populární je rovněž Skupinová a tradiční Frontální výuka. Lze říci, že 

středoškolští učitelé z výběrového souboru využívají velmi rozmanité formy a metody výuky, 

přičemž nejméně používaná je metoda tzv. Převrácené třídy (používají ji jen 2 respondenti). 

Doktorandi, kteří vyučují na VŠ (46 respondentů), nejčastěji při výuce využívají klasickou 

Frontální výuku, následovanou Skupinovou a Individuální výukou studentů. Lze říci, že 

respondenti z této kategorie méně používají inovativní metody, např. Projektovou výuku, 

Brainstorming, tzv. Převrácenou třídu a Výuku podporovanou počítačem. 

Vyučující na VŠ (75 respondentů, nezahrnuje vyučující doktorandy) nejčastěji využívají tradiční 

Frontální výuku (88,0 %), následovanou Skupinovou výukou a Distanční a online výukou (60,0–

64,0 %). Inovativní metody výuky (např. Převrácená třída nebo Brainstorming) se téměř 

nepoužívají. 
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Graf 55: Používané metody a formy výuky dle kategorie respondentů (vyučující studenti 
VŠ doktorského stupně, učitelé na SŠ, vyučující na VŠ, vyučující vědečtí pracovníci), 
počet respondentů 131 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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Graf 56 ukazuje používané metody a formy výuky respondentů dle jejich afiliace (VŠCHT, ČVUT 

a ČZU) – jednotlivé hodnoty ukazují, jaké procento respondentů s příslušnou afiliací zvolilo 

konkrétní možnost. Vzhledem k výběru a počtu respondentů nelze tyto výsledky generalizovat 

a označit jako vypovídající pro dané instituce. 

Mezi respondenty vyučujícími na VŠCHT (26 respondentů, včetně vyučujících doktorandů) je 

rovněž nejběžnější Frontální výuka (84,6 %), Skupinová výuka (61,5 %), Distanční a online 

výuka (57,7 %), Individuální výuka (57,7 %) a Samostatná práce studentů (53,8 %). Ve srovnání 

s ukazatelem za celý výběrový soubor respondenti vyučující na VŠCHT více používají Distanční 

a online výuku a Samostatnou práci studentů.  

Respondenti z řad vyučujících a doktorandů učících na ČVUT (34 respondentů) využívají 

nejčastěji tradiční Frontální výuku a více než polovina z nich uvedla, že uplatňuje Skupinovou 

nebo Individuální výuku. Projektovou výuku používá třetina respondentů z ČVUT a Výuku 

podporovanou počítačem 17,6 %. Jediný respondent ze zástupců VŠ, který používá 

Převrácenou třídu, je z ČVUT.  

 

Pro respondenty vyučující na ČZU (49 respondentů, včetně vyučujících doktorandů) platí téměř 

stejné závěry jako pro vyučující z ČVUT a VŠCHT, jenom oproti jiným partnerským univerzitám 

více používají Brainstorming a Výuku podporovanou počítačem. 
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Graf 56: Používané metody a formy výuky dle afiliace (vyučující studenti VŠ doktorského 
stupně, učitelé na SŠ, vyučující na VŠ, vyučující vědečtí pracovníci), počet respondentů 
131  

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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4.3. Názor vyučujících na důležitost znalostí a dovedností 

souvisejících s používáním informací pro jejich studenty 

Respondenti z řad vyučujících, kteří se v posledních 2 letech podíleli na výuce, 

(131 respondentů, vyučující na SŠ, VŠ, včetně vyučujících doktorandů) rovněž hodnotili, jak 

jsou pro jejich studenty důležité dovednosti a znalosti z oblasti používání informací (na škále od 

1 – velmi důležité do 5 – nedůležité, případně Nemohu hodnotit). 

Celkově byly všechny sledované dovednosti velkým procentem respondentů hodnoceny jako 

velmi důležité nebo důležité (viz Graf 57). Pro znázornění důležitosti jednotlivých znalostí 

a dovedností byla také vypočítána průměrná důležitost a určena nejčastěji vybíraná kategorie 

(modus). Při výpočtu obou těchto charakteristik nebyly započítány odpovědi Nemohu hodnotit. 

Čím blíže je průměr k 1, tím je zkoumaný zdroj pro respondenty důležitější (viz Graf 58). 

Graf 57: Rozdělení důležitosti informačních dovedností a znalostí pro studenty z pohledu 
vyučujících (vyučující doktorandi, učitelé SŠ, vyučující na VŠ, vyučující vědečtí 
pracovníci), počet respondentů 131 

 

  



129 

Graf 58: Průměrná a nejčastěji zvolená důležitost (modus) informačních dovedností 
a znalostí pro studenty z pohledu vyučujících (vyučující doktorandi, učitelé SŠ, vyučující 
na VŠ, vyučující vědečtí pracovníci), počet respondentů 131  

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit. 

Nejdůležitějšími dovednostmi z hlediska respondentů jsou schopnosti: Hodnocení 

informací a zdrojů (80,8 % respondentů považuje za velmi důležité, průměrná důležitost 1,24) 

a Vyhledávání informací (77,1 % považuje za velmi důležité, průměrná důležitost 1,26).  

Etické používání informací považuje za velmi důležité téměř 52,7 % respondentů (průměrné 

hodnocení 1,69). Nicméně je zajímavé, že možnost Správná práce s citacemi, která bývá 

obecně chápána jako součást etického používání informací, hodnotilo jako velmi důležitou 

jenom 38,9 % respondentů a mezi sledovanými faktory dosáhla i nejmenší důležitosti v průměru 

(průměrná důležitost 1,91 – čím vyšší hodnota, tím menší důležitost viz Graf 58). Je možné, že 

pro respondenty tyto problematiky tak jednoznačně nesouvisejí a pod Správnou prací s citacemi 

si vybaví např. formální úpravu citací a bibliografií, která pro ně nemusí spadat do kategorie 

Etické používání informací. 
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U dovedností Organizace vlastního výzkumu, Akademické psaní, Sběr, čištění, zpracování 

a vizualizace dat dosáhly podíly odpovědí 1 – velmi důležité 42,7–48,9 % (nejčastěji vybíraná 

možnost), průměrné hodnoty důležitosti jsou za sledovaný vzorek v intervalu 1,68–1,88. 

V porovnání s ostatními nabídnutými dovednostmi se nejhůře umístily Prezentační dovednosti, 

které jsou jedinou dovedností, u které byla nejčastěji vybrána odpověď 2 (45,0 % respondentů).  

Při pohledu na rozdělení průměrné důležitosti sledovaných dovedností mezi respondenty 

z různých kategorií (viz Graf 59) není vidět signifikantní rozdíl mezi doktorandy 

a vysokoškolskými učiteli. Odchylky průměrných důležitostí u středoškolských učitelů 

v porovnání s průměrnými hodnotami za celý soubor nejsou vzhledem k malému počtu 

respondentů vypovídající. 

Porovnání průměrných důležitostí jednotlivých informačních dovedností a znalostí pro studenty 

u respondentů z partnerských institucí (ČVUT, VŠCHT a ČZU) ukazuje na některé, nepříliš 

velké rozdíly (viz Graf 60). Vzhledem k výběru a počtu respondentů nelze tyto výsledky 

generalizovat a označit jako vypovídající pro dané instituce. 

Ve volných odpovědích učitelů SŠ na otázku, jaké jiné znalosti a dovednosti související 

s používáním informací jsou pro jejich studenty důležité, se objevilo: schopnost samostatně 

studovat; pracovat s informacemi; vyhodnocovat je; schopnost práce s primárními zdroji, nejen 

sekundárními; stanovení hypotézy, metod; schopnost najít vlastní téma; nevytvářet pouze 

kompilaci; umění najít vhodná klíčová slova. 

Doktorandi vyučující na VŠ navíc uváděli jako důležitou schopnost vyhledávat v méně 

dostupných zdrojích (např. informace, které nemusí být vědeckého charakteru, ale jsou důležité 

např. pro návrhy budov; archivní dokumenty, 2 komentáře), využití metod orální historie. 

Vyučující na VŠ dále uvedli jako důležité: schopnost analytického a syntetického, kritického 

myšlení (6 komentářů); kreativní schopnosti (návrh vlastního kreativního řešení); přístup do 

starší odborné literatury, která není online; volbu klíčových slov při vyhledávání; práci 

s internetovými zdroji a dostupnost přehledových informací; vytváření stručných a logických 

formulářů.  
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Graf 59: Průměrná důležitost informačních dovedností a znalostí pro studenty z pohledu 
vyučujících (vyučující doktorandi, učitelé SŠ, vyučující na VŠ, vyučující vědečtí 
pracovníci) dle kategorie, celkový počet respondentů 131 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit. Počty 

respondentů podrobněji viz Příloha 13. 
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Graf 60: Průměrná důležitost informačních dovedností a znalostí pro studenty – 

z pohledu vyučujících (vyučující doktorandi, učitelé SŠ, vyučující na VŠ, vyučující vědečtí 
pracovníci) dle afiliace, celkový počet respondentů 131 

 
Poznámka – škála 1 – velmi důležité až 5 – nedůležité, z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit. Počty 

respondentů podrobněji viz Příloha 14. 
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4.4. Pohled na prostory pro výuku 

Respondenti (131 respondentů, vyučující na SŠ, VŠ, včetně vyučujících doktorandů) měli 

možnost sdílet, zda prostory pro výuku na jejich pracovištích odpovídají potřebám vyučujících 

a studentů. 74,8 % respondentů (vyučujících) uvedlo, že prostory těmto potřebám odpovídají, 

16,0 % odpovědělo na otázku negativně a cca 9,2 % neví. 

Graf 61: Hodnocení, zda prostory a vybavení prostorů pro výuku na jejich SŠ a VŠ 

odpovídají potřebám studentů a učitelů – z pohledu vyučujících (vyučující doktorandi, 

učitelé SŠ, vyučující na VŠ, vyučující vědečtí pracovníci), celkový počet respondentů 131 

 

57 respondentů uvedlo v komentářích k otázce na ideální místo pro výuku, že by uvítali 

následující vybavení (viz Tabulka 23). 

Tabulka 23: Komentáře respondentů k preferovanému vybavení prostorů pro výuku 

 Počet komentářů 

Vybavení učebny: 
● dataprojektor (nehlučný, měl by jít připojit k jakémukoliv 

zařízení, promítací plátno dostatečně velké, dobře viditelné ze 
všech míst a nepřekrývat tabuli pro psaní) 

● počítač s vhodným SW a kvalitním připojením na internet;  
● tabule (nepřekrytá promítacím plátnem, dobře viditelná, 

posuvná, většina zmiňuje tabuli s fixem, případně i více tabulí) 
● dostatek židlí a stolů, pohodlné židle na sezení; 
● světlá místnost, přirozené světlo, dobré osvětlení za tmy; 
● možnost větrat (přístup čerstvého vzduchu); 
● dostatečně velké stoly (na které se kromě počítače vejdou i další 

dokumenty, v případě studentů ČVUT i výkresy) 

 
26 
 
 

25 
16 
 
8 
7 
6 
5 
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 Počet komentářů 

● potřeba klimatizace v létě  
● možnost zastínění  
● dostatek el. zásuvek  
● více posuvných tabulí pro psaní v místnosti 

3 
3 
2 
1 

Prostředí učebny: otevřené, samoobslužné, flexibilní, vstřícné, 
motivující, neformální  

12 

Místa pro skupinovou výuku (různé velikosti) 12 

Uspořádání místnosti/zasedací pořádek umožňující interakci se studenty 
(možnost chodit mezi studenty a pomáhat jim) 

8 

Variabilita prostoru, možnost měnit rozmístění vybavení 8 

Menší místnost pro menší počet studentů (kde je dobře vidět na tabuli, 
dá se pracovat v mini-týmech i individuálně) 

7 

Prostředí učebny i jejího okolí, které se vzájemně neruší (prosklené 
učebny bez žaluzií nevhodné, nutná zvuková izolace) 

5 

Laboratoře, které by sloužily jak pro výzkum, tak pro výuku (oddělená 
pracoviště pro studenty, vybavená všemi pomůckami, blízko učeben) 

4 

Více počítačových učeben (zde by měl mít vyučující možnost pohodlně 
se pohybovat mezi studenty, aby jim mohl pomáhat) 

4 

Místa pro trávení času mimo výuku (pro samostudium, ale i pro 
skupinové řešení problémů a úloh a interakci mezi studenty) 

2 

Umístění výukových prostor v dosahu MHD v rámci kampusu univerzity, 
aby nebylo nutné mezi přednáškami přejíždět mimo Prahu („cestu na 
Kladno mi nikdo nezaplatí“) 

1 

Jednotlivé komentáře poptávaly i speciální zařízení typu: 

● plotter 

● simulátor 

● velký stůl pro skládání výkresů 

● kvalitně vybavenou dílnu  

● materiálovou knihovnu (se vzorky a databází jejich vlastností a 

použití) blízkost knihovny s nejpoužívanější literaturou 

● samostatné lavice pro jednoho žáka 

● kiosek/jídelnu s možností si sednout (a teplým jídlem)  
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V komentářích bylo několikrát zmíněno, že škola řadu těchto učeben má, ale ne v dostatečném 

množství. Představy vyučujících se s ohledem na jejich spokojenost/nespokojenost se 

stávajícími prostorami a vybavením na jejich škole nijak výrazně neliší. 

4.5. Klíčové závěry 

Tato kapitola shrnuje získaná zjištění o tom, jak vyučující na SŠ a VŠ, doktorandi a vědečtí 

pracovníci pohlíží na studijní podmínky, způsoby výuky a důležitost informačních dovedností 

studentů. Celkem na tuto část dotazníku odpovídalo 131 respondentů, kteří v posledních dvou 

letech vyučovali (z celkového počtu 177 respondentů z kategorií vyučujících na SŠ, VŠ, 

doktorandů a vědeckých pracovníků). 

Je třeba zdůraznit, že cílem této části šetření bylo získat názory respondentů-pedagogů týkající 

se studijních podmínek, vybraných metod a forem výuky a důležitosti informačních dovedností 

studentů, nikoliv vytvořit komplexní pohled na tuto problematiku. S ohledem na menší počet 

respondentů a způsob jejich výběru (viz Kapitola 2.1.) nelze výsledky generalizovat a posuzovat 

na jejich základě pohled pedagogů na studijní podmínky a informační dovednosti studentů 

obecně ani na jednotlivých institucích. V rámci dotazníku má tato část spíše doplňkový 

charakter a naznačuje možné směry dalšího výzkumu. 

Respondenti sdíleli, jaké formy a metody výuky využívají ve své praxi, přičemž v průměru každý 

zvolil 3,6 možnosti. Nejpopulárnější byly frontální výuka (přednáška, prezentace aj.) (80,9 %) 

a skupinová výuka (intenzivní práce s malou skupinou studentů) (59,5 %). Více než polovina 

respondentů také uvedla, že využívají individuální výuku (konzultace, mentoring) (59,5 %) 

a distanční a online výuku (59,5 %). Používání metod typu brainstorming (11,5 %) a převrácená 

třída (2,3 %) zvolilo výrazně méně respondentů. 

V další části respondenti hodnotili důležitost informačních dovedností a znalostí pro studenty.  

Všechny sledované dovednosti byly velkým procentem respondentů hodnoceny jako velmi 

důležité nebo důležité, přičemž za nejdůležitější jsou vyučujícími u studentů považovány 

schopnosti hodnocení informací a zdrojů (80,8 % respondentů považuje za velmi důležité, 

průměrná důležitost 1,24) a vyhledávání informací (77,1 % považuje za velmi důležité, 

průměrná důležitost 1,26). Etické používání informací považuje za velmi důležité téměř 

52,7 % respondentů (průměrné hodnocení 1,69), nicméně správná práce s citacemi, která 

obecně bývá chápána jako součást etického používání informací, je z pohledu 

respondentů pro studenty méně důležitá (velmi důležité pro 38,9 % respondentů, 

průměrná důležitost 1,91). Toto může být důsledkem rozdílného vnímání problematiky citování 

ve skupině vyučujících. Mezi dovednosti studentů s o trochu menší důležitostí z pohledu 

vyučujících patří organizace vlastního výzkumu, akademické psaní, prezentační dovednosti, 

sběr, čištění, zpracování a vizualizace dat (průměrné hodnoty důležitosti jsou v intervalu 1,68–

1,88).  

Při hodnocení existujících prostorů pro výuku na pracovištích respondentů (vyučujících) téměř 

¾ respondentů uvedly, že prostory jejich potřebám odpovídají, 16,0 % odpovědělo na otázku 

negativně a cca 9,2 % neví. Respondenti mohli také uvést své požadavky na vybavení prostorů 
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pro výuku prostřednictvím komentáře. Nejčastěji se v nich objevily požadavky na dataprojektor 

(26), počítač s vhodným softwarem a připojením na internet (25) a tabule (16). Respondenti by 

také chtěli mít flexibilní, variabilní, samoobslužné, vstřícné, motivující a neformální, dobře 

osvětlené, příjemné prostory pro výuku s dostatkem stolů a židlí pohodlných k sezení. 

V komentářích bylo několikrát zmíněno, že škola řadu těchto učeben má, ale ne v dostatečném 

množství.  
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5. Zkušenost s prostory NTK  

Tato kapitola popisuje zkušenosti všech kategorií uživatelů s prostory NTK. Na otázky 

odpovídali pouze ti respondenti, kteří na začátku dotazníku uvedli, že fyzicky navštěvují NTK. 

Celkem na tuto část dotazníku odpovídalo 898 respondentů (z 1030ti). 

5.1. Celková spokojenost s prostory a interiérem NTK 

V úvodní části dotazníku týkající se prostorů NTK měli respondenti (898, kteří navštěvují NTK) 

možnost ohodnotit svoji celkovou spokojenost s prostory a interiérem NTK (na škále od 

1 – velmi spokojen(a) do 5 – velmi nespokojen(a)) a také slovně okomentovat své hodnocení. 

Ze získaných odpovědí je vidět, že 87,7 % respondentů je s prostory a interiérem NTK velmi 

(48,7 %) či mírně spokojeno (39,0 %). Mírně či velmi nespokojena jsou celkem 3,7 % 

respondentů. Průměrná hodnota celkové spokojenosti s prostory a interiérem NTK je 

1,68 (na škále 1–5, kde 1 – velmi spokojen(a), 5 – velmi nespokojen(a)). 

Graf 62: Spokojenost respondentů s prostory a interiérem NTK, celkový počet 
respondentů 898 

 

 

Graf 63 ukazuje průměrnou spokojenost u různých kategorií respondentů. Ve všech 

kategoriích byla nejčastější odpovědí 1 – velmi spokojen(a) a průměrná spokojenost se 

pohybuje od 1,44 do 1,91. Nejvíce jsou s budovou spokojeni studenti SŠ, nejméně vyučující na 

VŠ a vědečtí pracovníci. Z nejvíce nespokojených (7 respondentů) jsou 3 studenti bakalářského 

stupně, 2 studenti magisterského stupně a po 1 respondentovi z ostatní veřejnosti a z řad 

vyučujících na VŠ a vědeckých pracovníků. 
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Graf 63: Průměrná spokojenost respondentů s prostory a interiérem NTK a nejčastěji 
volená odpověď (modus) dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a). 

Analýza průměrné spokojenosti respondentů dle frekvence návštěv budovy NTK (viz Graf 64) 

ukazuje, že v průměru nejlépe hodnotili budovu ti, kteří navštěvují NTK vícekrát za týden 

(1,57). S poklesem frekvence návštěv je vidět klesající trend spokojenosti s tím, že nejhůře 

budovu hodnotili respondenti navštěvující NTK výjimečně (1–5x za rok) – 1,90. Nicméně je třeba 

zdůraznit, že v každé skupině návštěvníků byla nejčastější odpovědí 1 – velmi 

spokojen(a). Pokud jde o závislost mezi četností návštěv budovy NTK a spokojeností s jejími 

prostory, tak na základě statistické analýzy lze předpokládat, že větší spokojenost s prostory 
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NTK může zvyšovat frekvenci návštěv budovy, přičemž tato závislost platí i obráceně, tj. ti, kteří 

navštěvují budovu NTK častěji, jsou i více spokojeni s jejími prostory.51 

Graf 64: Průměrná spokojenost respondentů s prostory a interiérem NTK a nejčastěji 
volená odpověď (modus) dle frekvence návštěv budovy NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a). 

Při pohledu na spokojenost respondentů dle afiliace (viz Graf 65) je situace obdobná. Nejčastěji 

respondenti uvedli, že jsou s budovou NTK velmi spokojeni, pouze respondenti z ČZU nejčastěji 

volili možnost mírně spokojen/a. Respondenti z Univerzity Karlovy jsou v průměru více 

spokojeni (1,53) než respondenti z jiných institucí, což je ovlivněno i vzorkem respondentů 

a frekvencí jejich návštěv NTK (ze studentů UK byli osloveni pouze ti, kteří jsou registrovanými 

uživateli NTK – viz Kapitola 2.3.).  

  

                                                
51 Pozitivní korelace na hladině významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, slabá závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,155, asymetrické 
Somersovo d pro závislou frekvenci návštěv budovy NTK se rovná 0,124. 
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Graf 65: Průměrná spokojenost respondentů s prostory a interiérem NTK a nejčastěji 
volená odpověď (modus) dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a). Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni 

respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

Komentáře respondentů – prostory NTK 

Celkem 240 respondentů doplnilo komentáře ke své celkové spokojenosti s prostory 

a interiérem NTK, přičemž 80,0 % z nich dříve uvedlo, že jsou s prostory a interiérem NTK 

spokojeni velmi nebo mírně. 

Velké množství komentářů bylo záporných (178 respondentů), obsahovalo návrhy na změny 

(198 respondentů) a 85 respondentů uvedlo kladný komentář. 

Nejčastěji komentovaným nedostatkem byl nedostatečný počet míst k sezení a nedostatek 

židlí u stolů (87 respondentů, přičemž 73 z nich uvedlo, že jsou s budovou celkově velmi či 

mírně spokojeni). Někteří respondenti zde navíc uvedli, že z tohoto důvodu přestávají do NTK 

chodit (učí se doma, jinde – 3), přestože ji mají rádi, či že je nutné chodit do knihovny brzo ráno, 

aby měli jistotu volného místa k sezení (3). S tímto komentářem souvisely i další negativní 

postřehy a návrhy: 

● nedostatek individuálních míst/studoven, či studoven pro jednoho–dva (max.), 

poskytujících soukromí a případně i možnost mluvit/učit se nahlas (zvukově a vizuálně 

oddělené) (18 respondentů); 

● nedostatek tichých míst (14 respondentů); 
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● neefektivní využití prostoru – velké množství odpočinkových míst zabírajících prostor na 

úkor pracovních míst, která chybí; problém zabírání místa pro více lidí jedním 

návštěvníkem; nevyužitý volný prostor (7 respondentů); 

● požadavek na více odpočinkových/útulných míst s pohodlným sezením (8 respondentů); 

● nedostatek míst/stolů/studoven pro menší skupiny, kde by bylo možné mluvit (5); 

● nedostatek zasedacích místností (2); 

● příliš velké pracovní stoly s nevyužitým místem (2 respondenti); 

● prosba vyčlenit prostory pouze pro studenty z kampusu Dejvice (2 respondenti); 

● negativní vnímání „neobsazených prostorů“ v době, kdy je budova zaplněna – 2. NP, 

počítačové učebny, studovny (4 respondenti); 

● negativní vnímání nevyužitého volného prostoru ve středu budovy (2). 

Další nejčastější komentář/návrh se týkal nedostatku el. zásuvek (21 respondentů, přičemž 20 

z nich je s budovou NTK velmi či mírně spokojeno). S tímto problémem souvisely i další 

komentáře, např. že návštěvníci odpojují knihovní terminály a do zásuvek připojují svá zařízení, 

či požadavek na možnost zapůjčení prodlužovacích šňůr.  

Často zmiňovaným tématem byl hluk a konverzace v budově. Zmiňována byla špatná 

akustika/hluk v knihovně (24 respondentů) – např. že v tichých patrech je slyšet hluk z jiných 

pater, hlučné otevírání oken/žaluzií, hlučné zavírání dveří na WC a do zázemí, hlučná podlaha 

(je slyšet chůze v podpatcích, vrzání vlhkých podrážek). Jak je již uvedeno výše, 

14 respondentů zmínilo nedostatek tichých studijních míst, další respondenti volali po místech, 

kde je možné mluvit/učit se nahlas (5 – individuální, pro malé i větší skupiny). Komentovány byly 

i chybějící prostory pro telefonování (1). 

Dalších 14 negativních komentářů se týkalo interiéru NTK obecně, přičemž interiér 

popisovaly jako příliš otevřený/prosklený, neosobní, šedivý, neútulný, depresivní, strohý, 

nehezký, neposkytující soukromí a zároveň skýtající „prapodivná zákoutí“ (pouze 4 z těchto 

komentářů byly od těch, kteří jsou s knihovnou spokojeni). 5 respondentů uvedlo, že by uvítali 

více zeleně, další 4 potom více flexibility v prostorech (pohyblivý nábytek, možnost ho 

přesouvat). 

Zmíněna byla i potřeba obnovy nábytku a vybavení knihovny (13 respondentů), které někteří 

respondenti vnímají jako ošuntělé, odřené. 

Komentáře ohledně WC (12 respondentů) se týkaly potřeby zlepšit čistotu, doplňovat mýdlo 

(zejména v 1. a 3. NP), vyměnit nefunkční a zastaralé sušáky rukou, a upozorňovaly na 

chybějící papírové utěrky. Další 4 komentáře konkrétně zmiňovaly, že na WC není možné pustit 

teplou vodu. 

Potřeby zlepšit čistotu (mimo WC) se týkaly 3 komentáře (podlahy, stoly, klávesnice) a další 

3 upozorňovaly na přítomnost bezdomovců v budově.  

Komentáře/návrhy se zaměřovaly také na možnosti občerstvení v budově – osmkrát byl 

zmíněn nedostatek kvalitního/zdravého občerstvení (v automatech chybí kvalitní/zdravé 
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občerstvení, malá nabídka, chybí kvalitní káva, chybí jídelna uvnitř), devětkrát potom potřeba 

mikrovlnky pro ohřívání pokrmů. Další jednotlivé poznámky se vztahovaly k nábytku a zařízení 

v „kuchyních“ (chybí možnost natočit si pitnou vodu jinde než na WC – pítko; chybí rychlovarná 

konvice; chybí kuchyňka) a objevily se i připomínky ke kavárně (3 negativní – drahá a malá 

nabídka obsahující převážně sladké, malý prostor, velmi ošoupané sedačky; 1 pozitivní 

komentář – funkční, na dobrém místě). 

Další skupina komentářů se týkala špatné kvality vzduchu a teploty v budově – 

12 respondentů komentovalo špatný vzduch při větší obsazenosti, nicméně objevily se i kladné 

komentáře o příjemném chladu v létě (2 respondenti).  

Exteriér budovy byl negativně komentován celkem devětkrát, konkrétně „zátarasy kolem 

fasády omezující pohyb kolem budovy“ a dřevěné „tunely“ při vstupech z důvodu 

dlouhotrvajících oprav fasády NTK. 

Z pohledu osvětlení 8 respondentů zmínilo nedostatek světla (např. každý stůl by měl mít 

kvalitní osvětlení, případně lampičku). V pěti komentářích byla kladně hodnocena přítomnost 

denního světla v budově. 

Respondenti zmiňovali i pomalost Wi-Fi a nutnost se opakovaně přihlašovat (3), malý (snižující 

se) počet veřejných počítačů (3), těžké vstupní dveře (2), horší orientaci v budově (3, vs. 1 ji 

naopak chválil). Další komentáře se vyskytly pouze jednotlivě. 

V kladných komentářích (85 respondentů) byla nejčastěji zmiňována samotná budova 

(60 respondentů – spokojenost s prostory, hezká budova, hezké, moderní prostory/interiér, 

příjemné prostředí, funkční, vyhovující, klidné, reprezentativní), kladně byla hodnocena 

i přítomnost denního světla (5 respondentů) a přítomnost různých druhů míst 

(6 respondentů). 

5.2. Vnímání prostorů NTK 

V dotazníku byla respondentům (898, kteří navštěvují budovu NTK) položena i otázka, jak na ně 

prostory NTK působí. Respondenti vybírali na pětistupňové škále, kde 1 představovala pozitivní 

hodnocení (levá možnost) a 5 negativní (pravá možnost), zda jsou prostory: Čisté/Špinavé, 

Svobodné/Restriktivní, Tiché/Rušivé, Uklidňující/Stresující, Příjemné/Nehostinné, 

Motivující/Demotivující a Bezpečné/Nebezpečné. 

Na Grafu 66 je vidět rozdělení odpovědí respondentů a Graf 67 ukazuje průměrné hodnocení 

příslušných dvojic a modus (nejčastěji zvolený stupeň hodnocení). Celkově je vidět, že 

prostory NTK jsou ve sledovaných parametrech vnímány převážně kladně. Nicméně 

průměry v každé ze dvojic jsou horší než mody, což ukazuje na větší rozptyl v hodnocení 

respondentů. 
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Graf 66: Jak působí na respondenty prostory NTK, rozdělení četností, celkový počet 
respondentů 898 

 

Nejhorší hodnocení je u dvojic Uklidňující/Stresující a Tiché/Rušivé – kde nejvíce 

respondentů vybralo hodnocení 2 a odpovědi jsou více vychýleny směrem k neutrálnímu až 

k negativnímu hodnocení. Je pravděpodobné, že toto horší hodnocení souvisí s problémem 

hluku v knihovně, což potvrzují i komentáře respondentů.  
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Graf 67: Jak působí na respondenty prostory NTK, průměrné a nejčastější hodnocení 
(modus), celkový počet respondentů 898 

 
Poznámka – škála 1 – pozitivní hodnocení až 5 – negativní hodnocení. 

Hodnocení vnímání prostorů NTK z hlediska kategorií respondentů bylo provedeno po agregaci, 

při které byly jednotlivé kategorie respondentů sloučeny do následujících skupin: 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

Tato agregace vychází z předpokladu rozdílného chování jednotlivých skupin uživatelů, 

založeného na různých potřebách. Zároveň byl agregací vyřešen problém interpretace výsledků 

u kategorií s nízkými počty respondentů. 

Pro jednotlivé dvojice charakteristik byla vypočtena průměrná hodnota (Graf 69) a rozdělení 

četnosti (viz Příloha 15). Z Grafu 68 je vidět, že horší hodnocení u Uklidňující/Stresující 

a Tiché/Rušivé bylo zaznamenáno u všech sledovaných skupin (průměrně 2,21 a 2,26). 

Skupina vyučujících, doktorandů a vědců v porovnání s ostatními vnímá prostory budovy jako 
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nejméně motivující a uklidňující (průměrně 2,04 a 2,29, přičemž na „záporné“ straně škály bylo 

5,6 % respondentů u charakteristiky Demotivující a 9,1 % u charakteristiky Stresující).  

Graf 68: Jak působí na respondenty prostory NTK dle kategorie, průměrné hodnocení 

 
Poznámka – škála 1 – pozitivní hodnocení až 5 – negativní hodnocení. 
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Graf 69: Jak působí na respondenty prostory NTK dle frekvence návštěv budovy NTK, 
průměrné hodnocení 

 
Poznámka – škála 1 – pozitivní hodnocení až 5 – negativní hodnocení.  
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Dále lze říci, že respondenti z řad studentů více než jiné kategorie vnímají prostory NTK jako 

Bezpečné (průměrně 1,39), Motivující (1,69), Příjemné (1,69) a Čisté (1,59). Ve všech 

skupinách více než 75 % respondentů považuje prostory NTK za svobodné (viz Příloha 15). 

Největší rozdíly v názoru mezi jednotlivými skupinami (studenti vs. učitelé a výzkumníci vs. 

ostatní veřejnost) lze pozorovat u dvojic Bezpečné/Nebezpečné, Motivující/Demotivující, 

Příjemné/Nehostinné a Čisté/Špinavé. 

Analýza z hlediska frekvence návštěv respondentů budovy NTK (viz Příloha 16 a Graf 69) 

ukazuje, že respondenti, kteří docházejí do NTK častěji, se více přiklánějí k pozitivnímu 

hodnocení prostorů, což ale neplatí u dvojic Tiché/Rušivé a Čisté/Špinavé, které nejhůř hodnotí 

právě respondenti navštěvující NTK často (tj. alespoň 1x za týden). To může být způsobeno 

větší zkušeností s prostory i v době, kdy je budova přeplněná (např. zkouškové období). U velmi 

častých návštěvníků (častěji než 1x za týden) se hodnoty v porovnání s častými návštěvníky 

naopak blížily více průměru, což může být způsobeno opět větší zkušeností s prostory 

a vytipováním míst, které odpovídají požadavkům daných respondentů. U dvojice Tiché/Rušivé 

zvolilo možnosti na „záporné“ straně škály 5,3 % velmi častých návštěvníků a 14,8 % 

návštěvníků častých (průměry 2,19 a 2,46). U dvojice Čisté/Špinavé zvolilo možnosti na 

„záporné“ straně škály 3,2 % velmi častých návštěvníků a 6,9 % návštěvníků častých (průměry 

1,68 a 1,77). 

Při analýze vnímání prostorů NTK z pohledu afiliace respondentů (viz Příloha 17 a Graf 70) 

nebyly pozorovány signifikantní rozdíly mezi respondenty z kampusových institucí (VŠCHT 

a ČVUT). Nicméně je vidět, že respondenti z UK považují v průměru prostory NTK za více 

motivující (průměrné hodnocení 1,50) než respondenti z partnerských VŠ a ostatních skupin, 

respondenty z ČZU potom prostory NTK motivují méně (1,9).  
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Graf 70: Jak působí na respondenty prostory NTK dle afiliace, průměrné hodnocení 

 
Poznámka – škála 1 – pozitivní hodnocení až 5 – negativní hodnocení. 
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Statistická analýza korelace mezi vnímáním prostorů NTK a celkovou spokojeností s prostory 

a interiérem NTK (viz Kapitola 5.1.) potvrdila středně silnou až silnou pozitivní závislost u všech 

dvojic, tzn. respondenti, kteří uvedli, že jsou celkově s budovou NTK spokojení, vnímají 

i jednotlivé charakteristiky spíše pozitivně52 a naopak.   

5.3. Hodnocení prostorů NTK z různých hledisek 

Po obecných otázkách měli respondenti využívající budovu NTK (898) možnost ohodnotit 

prostory NTK z následujících hledisek: Osvětlení, Čistota, Teplota, Kvalita vzduchu, Dostatek 

studijních míst, Počet a čistota toalet, Pohodlnost a funkčnost nábytku, Kvalita Wi-Fi, Počet 

a dostupnost elektrických zásuvek. Pro hodnocení byla použita škála od 1 – velmi spokojen(a) 

do 5 – velmi nespokojen(a), příp. Nemohu hodnotit, nevím. Pro vyhodnocení dílčích 

charakteristik byl využit součet 1 a 2 pro vyhodnocení podílu spokojených respondentů, 

a součet 4 a 5 pro vyhodnocení těch nespokojených. Při výpočtu průměrných hodnot nebyly 

započteny odpovědi Nemohu hodnotit, nevím. Respondenti také mohli svá hodnocení 

okomentovat.  

Z Grafů 71 a 72 je vidět, že respondenti jsou nejvíce spokojeni (nejčastěji zvolenou odpovědí 

1 – velmi spokojen(a)) s: 

● Osvětlením (78,2 % je spokojeno, průměrné hodnocení 1,71);  

● Čistotou v budově (75,5 % je spokojeno, průměrné hodnocení 1,81);  

● Kvalitou Wi-Fi (67,4 % je spokojeno, průměrné hodnocení 1,83).  

                                                
52Statistické testování závislostí: 

● Bezpečné/Nebezpečné – Celková spokojenost s prostory NTK – pozitivní korelace na hladinách 
významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního koeficientu, středně silná 
závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,500. 

● Motivující/Demotivující – Celková spokojenost s prostory NTK – pozitivní korelace na hladinách 
významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního koeficientu, středně silná 
závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,588. 

● Příjemné/Nehostinné – Celková spokojenost s prostory NTK – pozitivní korelace na hladinách 
významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního koeficientu, silná závislost, 
symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,682. 

● Uklidňující/Stresující – Celková spokojenost s prostory NTK – pozitivní korelace na hladinách 
významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního koeficientu, středně silná 
závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,576. 

● Tiché/Rušivé – Celková spokojenost s prostory NTK – pozitivní korelace na hladinách 
významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního koeficientu, střední 
závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,387. 

● Svobodné/Restriktivní – Celková spokojenost s prostory NTK – pozitivní korelace na hladinách 
významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního koeficientu, střední 
závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,458. 

● Čisté/Špinavé – Celková spokojenost s prostory NTK – pozitivní korelace na hladinách 
významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního koeficientu, střední 
závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,402. 
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Další skupina charakteristik s nejčastějším hodnocením 2 (tedy hodnoceny spíše kladně) 

zahrnuje:  

● Pohodlnost a funkčnost nábytku (68,6 % je spokojeno, průměrné hodnocení 1,94); 

● Teplotu v budově (65,3 % je spokojeno, průměrné hodnocení 2,03);  

● Kvalitu vzduchu (62,3 % je spokojeno průměrné hodnocení 2,15);  

● Počet a čistotu toalet (54,9 % je spokojeno, průměrné hodnocení 2,32). 

Ve skupině s nejhorším průměrným hodnocením je: 

● Počet a dostupnost elektrických zásuvek (35,3 % je spokojeno a 19,1 % nespokojeno, 

průměrné hodnocení 2,72, nejčastěji zvolená možnost 3); 

● Dostatek studijních míst (16,2 % je spokojeno a 48,4 % nespokojeno, průměrné 

hodnocení 3,53, nejčastěji zvolená možnost 4).  

Lze říci, že tyto dvě charakteristiky prostorů jsou z pohledu respondentů nejméně uspokojivé, 

což potvrzuje i zpětná vazba od uživatelů knihovny během provozu53. 

 

Graf 71: Rozdělení spokojenosti s prostory NTK z různých hledisek, celkový počet 
respondentů 898 

 

                                                
53 Zpětná vazba od uživatelů NTK se dlouhodobě získává prostřednictvím podnětů v papírové podobě 

(„Chci, aby v knihovně“) a také pomocí zpracování stížností a reklamací (formulář na webu, email apod.). 
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Graf 71 také znázorňuje podíly respondentů, kteří u nabízených charakteristik zvolili možnost 

Nemohu hodnotit, nevím. Největší podíly takových respondentů jsou u možností Kvalita Wi-Fi 

(17,4 %) a Počet a dostupnost elektrických zásuvek (19,3 %). Tato data napovídají, kolik 

respondentů nevyužívá připojení k Wi-Fi, či nemá potřebu využívat elektrické zásuvky v NTK 

(např. pro připojení vlastního notebooku, dobíjení telefonu). 

Graf 72: Průměrná a nejčastěji zvolená spokojenost s prostory NTK z různých hledisek 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

5.3.1. Analýza skupiny respondentů, kteří u sledovaných charakteristik 

prostorů NTK zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevím 

Analýza skupiny respondentů, kteří zvolili u jednotlivých charakteristik prostorů NTK odpověď 

Nemohu hodnotit, nevím byla provedena detailněji tak, aby byly odhaleny případné rozdíly mezi 

jednotlivými kategoriemi (kategorie nebyly agregovány do tří skupin, jako při předchozím 

hodnocení, ale bylo ponecháno původní podrobnější rozdělení). V případě afiliace byly zvlášť 

sledovány odpovědi respondentů z VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK. Odpovědi respondentů z jiných 
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institucí byly vzhledem k menším počtům respondentů agregovány do skupin Jiné VŠ, SŠ, 

Ostatní. 

Rozdělení skupiny uživatelů, kteří uvedené charakteristiky nehodnotili, z hlediska kategorií 

respondentů (viz Graf 73) ukazuje, že největší variabilita je u ostatní veřejnosti (podíl se 

u jednotlivých charakteristik pohyboval od 3,4 % do 22,5 %), zatímco ostatní kategorie vykazují 

přibližně stejné podíly těch, kteří nehodnotili, u všech sledovaných položek.  

Graf 73: Rozdělení respondentů, kteří nehodnotili charakteristiky prostorů NTK, dle 
kategorie 

 

Mezi respondenty, kteří uvedené charakteristiky nehodnotili (viz Graf 74), je velký podíl těch, 

kteří navštěvují budovu NTK jenom výjimečně (1–5x za rok, podíl 38,2–49,5 %), nebo 

příležitostně (6–9x za rok, podíl 25,3–33,8 %).  
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Graf 74: Rozdělení respondentů, kteří nehodnotili charakteristiky prostorů NTK, dle 
frekvence návštěv budovy NTK 

 

Pohled na afiliaci respondentů (Graf 75), kteří nehodnotili uvedené charakteristiky, ukazuje, že 

největší podíl mezi nimi mají respondenti z ČZU (21,0–37,1 %). To pravděpodobně souvisí 

s tím, že respondenti z ČZU nechodí do NTK tak často (viz Kapitola 2.7.), protože mají možnost 

využívat knihovnu a prostory v kampusu ČZU.  
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Graf 75: Rozdělení respondentů, kteří nehodnotili charakteristiky prostorů NTK, dle 
afiliace 

 
Poznámka – zvlášť sledovány pouze odpovědi respondentů z VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK, odpovědi respondentů 

z jiných institucí byly vzhledem k menším počtům respondentů agregovány do skupin Jiné VŠ, SŠ a Ostatní (ostatní 

veřejnost, vědečtí pracovníci mimo VŠ). 

5.3.2. Analýza jednotlivých charakteristik prostorů NTK  

Následující analýza jednotlivých charakteristik dle kategorie využívá těchto agregovaných 

skupin respondentů: 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

Další analýzy zahrnují rozdělení dle afiliace (pouze instituce s větším počtem respondentů – 

VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK) a také analýzu z pohledu frekvence návštěvy budovy NTK. Při 

výpočtu průměrných hodnot byly vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevím.  
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5.3.2.1. Osvětlení 

78,2 % respondentů je s Osvětlením v NTK spokojeno, přičemž průměrná spokojenost je 1,71. 

Nespokojených jsou pouze 2,7 %. V jednotlivých kategoriích respondentů (viz Graf 76 a 77) je 

celková spokojenost obdobná, nejméně spokojených je mezi vyučujícími, doktorandy a vědci 

(73,5 % je spokojeno, vs. 76,7–79,5 % u ostatních kategorií), nicméně průměrná spokojenost 

neukazuje na žádné signifikantní rozdíly ve skupinách respondentů. 

Graf 76: Rozdělení spokojenosti s Osvětlením v budově NTK dle kategorie 

 
 

Graf 77: Průměrná spokojenost s Osvětlením v budově NTK dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 
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Z hlediska četnosti návštěv budovy NTK (viz Graf 78 a 79) je vidět, že podíl respondentů, kteří 

jsou spokojeni s Osvětlením, je téměř stejný pro časté a občasné návštěvníky, přičemž 

průměrná spokojenost výrazně klesá u respondentů navštěvujících NTK jenom výjimečně 

(1,93). Vysoký podíl – 85,1 % spokojených respondentů (velmi a mírně spokojeni) byl 

zaznamenán u těch, kteří chodí do NTK občas (alespoň 1x za měsíc). U méně častých 

návštěvníků je potom podíl spokojených respondentů menší a naopak přibývá těch, kteří tuto 

charakteristiku nehodnotili. 

Graf 78: Rozdělení spokojenosti s Osvětlením v budově NTK dle frekvence návštěv NTK 
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Graf 79: Průměrná spokojenost s Osvětlením v budově NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Pohled na spokojenost s Osvětlením dle afiliace (viz Graf 80 a 81) ukazuje, že v průměru jsou 

nejvíce spokojeni respondenti z VŠCHT (1,63) a ČVUT (1,69). Respondenti z ČZU jsou 

spokojeni méně (průměrná spokojenost 1,73) a 15,6 % z nich tuto charakteristiku nehodnotilo. 

Ze všech zkoumaných afiliací byl největší podíl nespokojených respondentů (4,9 %) 

u respondentů z UK, což je vidět i na průměrném hodnocení (1,84). 
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Graf 80: Rozdělení spokojenosti s Osvětlením v budově NTK dle afiliace 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí).  

 

Graf 81: Průměrná spokojenost s Osvětlením v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí).  
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5.3.2.2. Čistota 

S Čistotou v NTK je spokojeno 75,5 % respondentů, nespokojených je pak 4,6 %, průměrná 

spokojenost je 1,81 (viz Graf 82 a 83). V jednotlivých kategoriích respondentů je vidět větší 

spokojenost u skupiny studentů (1,76). Podíly spokojených respondentů mezi učiteli a ostatní 

veřejností jsou přibližně stejné (69,9–71,4 %, průměrné hodnocení 1,94–1,96), nicméně více 

respondentů z ostatní veřejnosti je velmi spokojeno a mezi učiteli je větší podíl respondentů, 

kteří tuto charakteristiku nehodnotili (11,8 %). 

Graf 82: Rozdělení spokojenosti s Čistotou v budově NTK dle kategorie 

 
 

Graf 83: Průměrná spokojenost s Čistotou v budově NTK dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 
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Z hlediska frekvence návštěv (viz Graf 84 a Graf 85) lze říci, že kromě těch, kteří chodí do NTK 

jen výjimečně, dosahuje podíl respondentů spokojených s Čistotou v budově NTK u všech 

ostatních skupin 75,2–81,4 %. Průměrné hodnocení pak ukazuje, že častí návštěvníci (kteří 

dochází jednou nebo vícekrát za týden) jsou v průměru s Čistotou spokojeni méně. 

Graf 84: Rozdělení spokojenosti s Čistotou v budově NTK dle frekvence návštěv NTK 
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Graf 85: Průměrná spokojenost s Čistotou v budově NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Analýza spokojenosti respondentů s Čistotou v budově NTK dle afiliace (viz Graf 86 a 87) 

ukazuje, že nejvíce respondentů, kteří nehodnotili tuto charakteristiku je z ČZU a nejméně z UK, 

což je dáno výběrem respondentů (viz Kapitola 2.3.). Z hlediska průměrného hodnocení pak 

nejsou vidět významné rozdíly mezi sledovanými institucemi a průměrem za celý soubor (Graf 

87). 
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Graf 86: Rozdělení spokojenosti s Čistotou v budově NTK dle afiliace 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí).  

 

Graf 87: Průměrná spokojenost s Čistotou v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí).  

5.3.2.3. Kvalita Wi-Fi 

V budově NTK jsou dostupné dvě Wi-Fi sítě – síť NTK pro registrované uživatele NTK 

a akademická Wi-Fi síť Eduroam, do které mají přístup studenti a zaměstnanci VŠ (přes svoji 
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instituci, registrace v NTK není třeba). V rámci dotazování nebylo specifikováno, kterou Wi-Fi síť 

mají respondenti hodnotit. 

Spokojenost s Kvalitou Wi-Fi připojení poskytovaného v budově NTK je vysoká – 67,4 % 

respondentů je velmi či spíše spokojeno, nespokojených je pouze 5,8 %. U této položky se 

vyskytl poměrně velký podíl těch, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevím (17,5 %). To 

může být způsobeno například respondenty, kteří Wi-Fi v NTK nepotřebují (využívají jiný způsob 

připojení, chodí do NTK méně často – viz Graf 91), nebo těmi, kteří nemají přístup k Wi-Fi sítím 

dostupným v NTK. Největší průměrnou spokojenost deklarují studenti SŠ a VŠ studenti 

bakalářského a magisterského stupně, nejmenší pak učitelé SŠ, vyučující na VŠ, doktorandi 

a vědečtí pracovníci (viz Graf 88 a 89). 

 

Graf 88: Rozdělení spokojenosti s Kvalitou Wi-Fi v budově NTK dle kategorie 
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Graf 89: Průměrná spokojenost s Kvalitou Wi-Fi v budově NTK dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Analýza spokojenosti respondentů dle frekvence návštěv budovy NTK ukazuje růst podílu 

respondentů, kteří nemohli hodnotit Kvalitu Wi-Fi, se snížením frekvence návštěv budovy (viz 

Graf 90). Z Grafu 91 je vidět, že častí a občasní návštěvníci jsou v průměru více spokojeni 

(1,70–1,79) než respondenti, kteří navštěvují NTK příležitostně nebo výjimečně (2,03–2,14). 

Graf 90: Rozdělení spokojenosti s Kvalitou Wi-Fi v budově NTK dle frekvence návštěv 
NTK 
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Graf 91: Průměrná spokojenost s Kvalitou Wi-Fi v budově NTK dle frekvence návštěv 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Pohled na spokojenost s Kvalitou Wi-Fi dle afiliace (viz Grafy 92 a 93) ukazuje, že v průměru 

jsou nejvíce spokojeni respondenti z UK (1,66, 78,4 % je spokojeno) a VŠCHT (1,68). 

Respondenti z ČVUT (1,92) a ČZU (1,94) jsou v porovnání s průměrem za celý soubor (1,83) 

spokojeni méně. U respondentů z ČVUT je také největší podíl nespokojených (7,0 %). 
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Graf 92: Rozdělení spokojenosti s Kvalitou Wi-Fi v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí).  

 

Graf 93: Průměrná spokojenost s Kvalitou Wi-Fi v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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5.3.2.4. Pohodlnost a funkčnost nábytku 

Z hlediska Pohodlnosti a funkčnosti nábytku je 68,6 % respondentů spokojeno, nespokojených 

je 5,7 %. Nejvíce jsou v tomto ohledu spokojeni studenti (průměrná spokojenost 1,87) 

a nejméně potom doktorandi, vyučující a vědci (2,18). 

Graf 94: Rozdělení spokojenosti s Pohodlností a funkčností nábytku v budově NTK dle 
kategorie 

 
 

Graf 95: Průměrná spokojenost s Pohodlností a funkčností nábytku v budově NTK dle 
kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 
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Při pohledu na frekvenci návštěv NTK je vidět, že 73,5–80,9 % z těch, kteří NTK navštěvují 

často (1x za měsíc a častěji), je s Pohodlností a funkčností nábytku spokojeno (viz Graf 96). Se 

snižující se frekvencí návštěv roste podíl těch, kteří nábytek nehodnotili. Průměrné hodnocení 

(viz Graf 97) je nejlepší u nejčastějších návštěvníků (1,71) a je vidět klesající trend 

u spokojenosti s nábytkem se snížením frekvence návštěv budovy NTK. 

Graf 96: Rozdělení spokojenosti s Pohodlností a funkčností nábytku v budově NTK dle 
frekvence návštěv NTK 
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Graf 97: Průměrná spokojenost s Pohodlností a funkčností nábytku v budově NTK dle 
frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Při pohledu na spokojenost s nábytkem dle afiliace (viz Grafy 98 a 99) nejsou vidět velké 

výkyvy, až na respondenty z ČZU, kteří jsou s ním spokojeni nejméně (průměrné hodnocení 

2,08) a zároveň nejvíce z nich ho nehodnotilo (13,4 %). 
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Graf 98: Rozdělení spokojenosti s Pohodlností a funkčností nábytku v budově NTK dle 
afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 99: Průměrná spokojenost s Pohodlností a funkčností nábytku v budově NTK dle 
afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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5.3.2.5. Teplota v budově 

Teplota v budově je také hodnocena pozitivně (průměrné hodnocení 2,03), spokojeno je 65,3 % 

respondentů, nespokojených je 7,1 % (viz Graf 100 a Graf 101). Největší podíl nespokojených je 

u ostatní veřejnosti (14,6 %), nicméně porovnání průměrného hodnocení za všechny 

agregované kategorie neukazuje na téměř žádné rozdíly. 

Graf 100: Rozdělení spokojenosti s Teplotou v budově NTK dle kategorie 

 
 

Graf 101: Průměrná spokojenost s Teplotou v budově NTK dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 
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Analýza spokojenosti s Teplotou v budově u respondentů dle frekvence návštěv budovy NTK 

(viz Grafy 102 a 103) ukazuje, že s vyšší frekvencí návštěv roste podíl respondentů, kteří jsou 

s teplotou v budově spokojeni. Nicméně v průměrném hodnocení tyto rozdíly nejsou tak zřejmé. 

S klesající návštěvností pak roste i podíl těch, kteří tuto charakteristiku nehodnotili. Největší 

podíl nespokojených se vyskytuje u respondentů, kteří dochází do NTK občas (jednou za měsíc) 

– 10,7 % (průměrné hodnocení 2,18). 

Graf 102: Rozdělení spokojenosti s Teplotou v budově NTK dle frekvence návštěv 
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Graf 103: Průměrná spokojenost s Teplotou v budově NTK dle frekvence návštěv 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Na Grafech 104 a 105 je vidět analýzu spokojenosti s Teplotou v budově u respondentů různých 

afiliací lze říci, že mezi skupinami respondentů nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly. 

Nejvíce spokojených je mezi respondenty z UK (74,5 %) a VŠCHT (70,6 %), nejvíce 

nespokojených mezi respondenty z ČVUT (7,1 %) a UK (6,9 %). Z hlediska průměrného 

hodnocení je vidět, že respondenti z VŠCHT (1,89) a UK (1,95) jsou s Teplotou v budově 

spokojeni více než průměrný respondent za celý soubor (2,03). 
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Graf 104: Rozdělení spokojenosti s Teplotou v budově NTK dle afiliace 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 105: Průměrná spokojenost s Teplotou v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí).  



175 

5.3.2.6. Kvalita vzduchu 

Podíl spokojených respondentů u Kvality vzduchu dosahuje 62,4 % a nespokojeno je 9,8 %. 

Z pohledu kategorií je nejvíce nespokojených mezi ostatní veřejností (19,4 % velmi nebo mírně 

nespokojeno). Poměr spokojených respondentů je pro všechny kategorie obdobný (60,9 – 

63,1 %), nicméně v kategorii vyučujících, doktorandů a vědeckých pracovníků zvolil možnost 

1 – velmi spokojen(a) nejmenší podíl respondentů (15,4 %).  

Graf 106: Rozdělení spokojenosti s Kvalitou vzduchu v budově NTK dle kategorie 

 
 

Graf 107: Průměrná spokojenost s Kvalitou vzduchu v budově NTK dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 
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65,6–68,7 % z těch, kteří chodí do NTK často či velmi často (alespoň 1x za týden nebo častěji), 

je s Kvalitou vzduchu velmi či spíše spokojeno. Nejvíce nespokojených (12,6 %) je mezi těmi, 

kteří chodí do budovy NTK jenom občas (alespoň jednou za měsíc). Průměrné hodnocení (viz 

Graf 109) pak ukazuje, že s růstem návštěvnosti roste i průměrná spokojenost respondentů, 

nicméně tyto rozdíly nejsou výrazné. 

Graf 108: Rozdělení spokojenosti s Kvalitou vzduchu v budově NTK dle frekvence 
návštěv 
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Graf 109: Průměrná spokojenost s Kvalitou vzduchu v budově NTK dle frekvence návštěv 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Analýza dle afiliace ukazuje, že nejvíce spokojených s Kvalitou vzduchu je mezi respondenty 

z VŠCHT (70,6 %) a UK (69,6 %). V průměru jsou nejvíce spokojeni respondenti z VŠCHT 

(2,07), nicméně rozdíly v průměrném hodnocení mezi sledovanými institucemi nejsou 

signifikantní. 
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Graf 110: Rozdělení spokojenosti s Kvalitou vzduchu v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 111: Průměrná spokojenost s Kvalitou vzduchu v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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5.3.2.7. Počet a čistota toalet 

S Počtem a čistotou toalet je spokojeno 54,9 % respondentů (průměr 2,32). Nespokojených je 

12,4 %, přičemž největší podíl nespokojených respondentů je mezi ostatní veřejností (18,4 % 

nespokojeno, průměrná spokojenost 2,53) a učiteli a výzkumníky (14,7 % nespokojeno, 

průměrná spokojenost 2,50). 

Graf 112: Rozdělení spokojenosti s Počtem a čistotou toalet v budově NTK dle kategorie 

 
 

Graf 113: Průměrná spokojenost s Počtem a čistotou toalet v budově NTK dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 
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Z hlediska frekvence návštěv NTK je u této charakteristiky vidět (viz Graf 114 a Graf 115), že 

v průměru nejvíce nespokojených je mezi nejčastějšími návštěvníky (15,8 % nespokojených, 

průměrné hodnocení 2,43). Se snížením frekvence návštěv roste i průměrná spokojenost 

respondentů, což může svědčit o menší zkušenosti s využíváním toalet v budově NTK. 

Graf 114: Rozdělení spokojenosti s Počtem a čistotou toalet v budově NTK dle frekvence 
návštěv NTK 
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Graf 115: Průměrná spokojenost s Počtem a čistotou toalet v budově NTK dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Spokojenost respondentů s Počtem a čistotou toalet dle afiliace (viz Grafy 116 a 117) ukazuje, 

že v průměru jsou nejvíce spokojeni respondenti z VŠCHT (2,14) a nejméně respondenti z UK 

(2,4; nespokojeno 15,6 %). 
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Graf 116: Rozdělení spokojenosti s Počtem a čistotou toalet v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí).  

 

Graf 117: Průměrná spokojenost s Počtem a čistotou toalet v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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5.3.2.8. Počet a dostupnost elektrických zásuvek 

Nedostatek el. zásuvek u studijních míst je známým problémem současných studijních prostorů 

NTK, který se také odráží v odpovědích respondentů. S Počtem a dostupností elektrických 

zásuvek je spokojeno jenom 35,3 % návštěvníků a nespokojeno je 19,3 %. Největší 

nespokojenost přitom vykazují studenti (21,2 % nespokojených). V průměru je spokojenost 

u všech sledovaných skupin velmi podobná (2,71–2,73). U této charakteristiky byl poměrně 

velký podíl respondentů (v porovnání s ostatními charakteristikami), kteří zvolili možnost 

Nemohu hodnotit, nevím. Největší podíl těchto respondentů byl u skupiny učitelů, doktorandů 

a vědeckých pracovníků (33,5 %) a u ostatní veřejnosti (37,8 %). 

Graf 118: Rozdělení spokojenosti s Počtem a dostupností elektrických zásuvek v budově 
NTK dle kategorie 
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Graf 119: Průměrná spokojenost s Počtem a dostupností elektrických zásuvek v budově 
NTK dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Z hlediska frekvence návštěv budovy je vidět, že s růstem četnosti návštěv NTK roste 

i nespokojenost s Počtem a dostupností elektrických zásuvek (viz Graf 120 a Graf 121). Podíl 

spokojených uživatelů se sice se změnou frekvence návštěv výrazně nemění (30,8–38,1 %), 

nicméně roste podíl nespokojených respondentů (10,5–29,7 %). Z hlediska frekvence návštěv 

se s klesající frekvencí návštěv zvyšuje podíl těch, kteří tuto charakteristiku nehodnotili. 

Graf 120: Rozdělení spokojenosti s Počtem a dostupností elektrických zásuvek v budově 
NTK dle frekvence návštěv 
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Graf 121: Průměrná spokojenost s Počtem a dostupností elektrických zásuvek v budově 
NTK dle frekvence návštěv 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Pohled na spokojenost s Počtem a dostupností el. zásuvek v budově NTK dle afiliace ukazuje, 

že největší podíl spokojených je mezi respondenty z UK (44,1 %, průměrná spokojenost 2,63), 

nejvíce nespokojených je pak mezi respondenty z ČVUT (23,4 %, průměrná spokojenost 2,76).  
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Graf 122: Rozdělení spokojenosti s Počtem a dostupností elektrických zásuvek v budově 
NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 123: Průměrná spokojenost s Počtem a dostupností elektrických zásuvek v budově 
NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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5.3.2.9. Dostatek studijních míst 

Nedostatek studijních míst je jasně pozorovatelným problémem budovy NTK (hlavně v době 

zkouškového období na VŠ) a data z dotazníku to potvrzují. Jenom 16,3 % respondentů je 

s Dostatkem studijních míst v budově velmi či mírně spokojeno a naopak téměř 50 % 

respondentů vyjádřilo velkou nebo mírnou nespokojenost. Průměrná spokojenost 

respondentů dosáhla hodnoty 3,53, tj. nejhoršího hodnocení mezi sledovanými 

charakteristikami prostor NTK. Největší podíl nespokojených respondentů je u studentů 

(55,9 %, průměrná spokojenost 3,67). 

Graf 124: Rozdělení spokojenosti s Dostatkem studijních míst v budově NTK dle 
kategorie 
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Graf 125: Průměrná spokojenost s Dostatkem studijních míst v budově NTK dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 

Z hlediska frekvence návštěv budovy je vidět, že podíl nespokojených je nižší pouze u těch, kdo 

chodí do NTK příležitostně (nespokojených 41,4 %, průměrná spokojenost 3,42) a výjimečně 

(nespokojených 20,3 %, průměrná spokojenost 3,00). U těch, kteří chodí do NTK často a velmi 

často (alespoň 1x za týden či častěji), je průměrná spokojenost 3,66–3,67 a podíl spokojených 

dosahuje 16,2 %. 
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Graf 126: Rozdělení spokojenosti s Dostatkem studijních míst v budově NTK dle 
frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 127: Průměrná spokojenost s Dostatkem studijních míst v budově NTK dle 
frekvence návštěv 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. 
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U sledovaných afiliací kampusu Dejvice (ČVUT a VŠCHT) je v průměru vidět obdobnou úroveň 

nespokojenosti s počtem studijních míst (3,73 a 3,70). V případě ČVUT je s Dostatkem 

studijních míst v NTK nespokojeno 57,6 % respondentů a v případě VŠCHT 53,3 %. 

Naopak nejvíce jsou s touto charakteristikou spokojení respondenti z ČZU (18,3 % spokojeno, 

průměrná spokojenost 3,33), i když i u nich je hodnocení této charakteristiky ve srovnání 

s ostatními sledovanými vlastnostmi horší. 

Graf 128: Rozdělení spokojenosti s Dostatkem studijních míst v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 
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Graf 129: Průměrná spokojenost s Dostatkem studijních míst v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevím. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Komentáře respondentů – sledované charakteristiky prostorů NTK  

Po vyplnění hodnocení konkrétních sledovaných vlastností prostorů NTK měli respondenti 

možnost doplnit komentář54. Celkem ho doplnilo 132 respondentů, přičemž 110 komentářů bylo 

negativních, 16 pozitivních a 20 obsahovalo nějaký typ návrhu (jeden respondent mohl napsat 

více komentářů). 

Nejčastější komentář se týkal nedostatku míst k sezení (51 komentářů), přičemž někteří 

respondenti komentovali i dobu, kdy k němu dochází (dle některých hlavně ve zkouškovém 

období, dle jiných odpoledne v průběhu semestru, o víkendech, kdykoliv v průběhu semestru). 

Někteří podotýkali, že někdy je i volné místo u stolu, ale chybí židle. S nedostatkem míst 

k sezení souvisí i další komentáře a návrhy: 

● negativní komentáře k nevyužitým volným prostorům v období, kdy si není kam sednout 

(10 komentářů – 2. NP, zavřená patra v některých obdobích, zavřené prázdné 

studovny); 

● návrh regulovat vstup pro studenty jiných fakult (medici, právníci) v období, kdy je 

v knihovně plno, či vyčlenit prostory pouze pro studenty z Kampusu Dejvice; nepouštět 

do budovy neregistrované uživatele (6 komentářů); 

                                                
54 Komentáře k charakteristikám sledovaným v této kapitole se objevily také u jiných otázek dotazníku – 

například u celkové spokojenosti v Kapitole 5.1. (především nedostatek míst, el. zásuvek, nábytek, 
čistota, hluk), dále v komentářích ke studijním místům, k prostorům NTK či obecně k NTK (viz Kapitola 
5.5., 5.6. (především 5.6.2.13. ale několik komentářů u dalších podkapitol, 5.8., 9.1., 10. a 11.) 
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● negativní postoj k využívání prostorů knihovny pro nestudijní účely některými uživateli, 

např. sledování filmů, spánek (4 komentáře); 

● návrh na zavedení online počítadla ukazujícího obsazenost budovy (a jejích částí), či 

zavedení rezervačního systému na místa (3 komentáře); 

● nedostatečné označení informačních pultů na patrech a nejasná pravidla jejich 

obsazování knihovníky a používání uživateli (kdy tam mohu sedět a kdy ne) 

(2 komentáře); 

● chybí soukromí/osobní prostor, např. stoly s přepážkou (2 komentáře); 

● stížnosti na studenty, kteří často obsadí místo, nechají si na něm věci po celý den, ale 

velkou část dne tráví jinde (2 komentáře); 

● stížnost na uživatele obsazující Studovnu časopisů, kteří časopisy nestudují a zabírají 

tak místa těm, kteří tento typ zdrojů nutně potřebují (1 komentář); 

● chybí místa pro telekonference (1 komentář). 

Další skupina komentářů se týkala elektrických zásuvek (43 komentářů) – chybí zásuvky 

u gaučů, podél ochozů, ve vyšších patrech, u stolů obecně počet zásuvek neodpovídá počtu 

studijních míst, komentováno bylo i jejich nevhodné umístění (u míst u ochozů na protilehlé 

stěně, umístění v podlaze v blízkosti židle, nevhodná velikost a design – nelze zapojit adaptéry, 

a někdy i špatný stav).  

Třetí nejčastější komentář se týkal WC (20 komentářů), konkrétně čistoty a funkčnosti těchto 

prostor: nedostatečný úklid (přičemž ale řada respondentů zmínila, že nepořádek je vytvářen 

uživateli), chybějící papír, přeplněné koše, nefunkčnost vybavení (vysoušeče, odpadkové koše, 

dávkovač na mýdlo), negativně je vnímána absence teplé vody na WC, chybí prostor na 

odložení věcí, voda teče příliš krátkou dobu. Dle některých respondentů (3 komentáře) by bylo 

vhodné mít více WC na patrech, aby k nim nebylo nutné chodit daleko a ve zkouškovém období 

jich byl dostatek, a nechávat otevřená všechna WC i ve večerních hodinách55. Dva respondenti 

zmínili, že horší kvalita WC je v přízemí nežli na dalších patrech. Naopak někteří respondenti 

(3 komentáře) pochválili čistotu WC. Ve 2 případech se objevil návrh na zavedení papírových 

utěrek na WC. 

Další komentáře (vždy po 6ti) se týkaly kvality vzduchu (špatná kvalita, vydýcháno) a teploty 

(v zimě přetopeno, jindy zima), hluku v budově (obecně, tichá místa nejsou tichá, hlasité 

otevírání oken). Komentován byl i špatný vzduch v Ballingově sále (1 komentář). 

Několik komentářů se vztahovalo k nábytku. Z nich bylo 7 negativních (na gaučích se špatně 

pracuje, gaučíky a malé stolečky nepraktické pro studium, stoly jsou příliš nízké, sedací taburety 

by měly mít opěradla, chybí posuvná stupátka pod nohy pro dlouhé sezení, místa pro 

jednotlivce mají malý stolek, vysokou židli a špatné osvětlení, chybí větší stoly pro rozložení 

materiálů) a 4 pozitivního rázu (vhodnost, pohodlnosti stolů a židlí, ocenění mobilních taburetů 

na sezení). 

                                                
55 Část noci je otevřeno pouze 3. NP NTK (22:00–2:00), takže k dispozici jsou pouze toalety na 3. NP. 

Podobně, i noční studovna v přízemí je vybavena pouze 1 WC (otevřena 22:00–8:00). 
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V dalších komentářích se pak objevilo: 

● nedostatečně pestrá nabídka občerstvení (3 komentáře); 

● nedostatečné nebo nevhodné světlo v budově (3 komentáře); 

● horší kvalita úklidu mimo WC (3 komentáře); 

● negativně je vnímána přítomnost bezdomovců v budově (3 komentáře); 

● chybí možnost používat mikrovlnnou troubu (2 komentáře); 

● jednotlivé negativní komentáře k veřejným PC (snížit vs. zvýšit jejich počet), tiskárnám 

(potíže s funkčností); 

● jednotlivé pozitivní komentáře k možnosti volného výběru knih, bezpečí, čistotě prostorů. 

5.4. Jaké činnosti respondenti dělají v NTK 

Další část dotazníku se zaměřovala na to, jakým činnostem se v prostorech NTK věnují 

respondenti, kteří ji navštěvují (celkem 898 respondentů). Respondenti mohli zvolit více 

odpovědí nebo doplnit své vlastní u možnosti Jiné, přičemž nabízené varianty se lišily dle 

kategorie respondentů (např. u ostatní veřejnosti nebyla možnost Připravuji se na zkoušky). 

Výsledky ukazují, že každý respondent vykonává v budově NTK v průměru 3,42 

z předdefinovaných činností. 

Následující analýza jednotlivých charakteristik dle kategorie využívá agregovaných skupin 

respondentů (každá z těchto agregovaných skupin měla svoji nabídku odpovědí): 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

5.4.1. Studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně 

Respondenti (652) z řad studentů (od SŠ do magisterského stupně) využívají budovu NTK 

především pro studijní účely (viz Graf 130), přičemž: 

● 80,4 % respondentů z této skupiny se v NTK Připravuje na zkoušky, testy a cvičení 

o samotě; 

● 58,3 % Pracuje na školních pracích, projektech také o samotě; 

● 49,4 % respondentů se v NTK Připravuje na zkoušky, testy, cvičení ve skupině; 

● přibližně každý třetí respondent z této skupiny realizuje v NTK tyto činnosti: Relaxuji – 

čtu si, dívám se na video, poslouchám audio, odpočívám (35,7 %), Pracuji na školních 

pracích, projektech – ve skupině (31,1 %), Setkávám se s přáteli (29,6 %), Surfuji na 

internetu (28,8 %); 

● 13,7 % respondentů Vykonává činnost spojenou se zálibami;  

● 8,1 % se věnuje Činnosti spojené s profesí; 

● Doučování, studijních a pracovních schůzek se účastní 11,0 % respondentů;  

● 9,4 % Chodí na workshopy a přednášky;  
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● jenom 6,4 % respondentů v budově NTK Kreslí nebo rýsuje; 

● 4,4 % respondentů doplnili své odpovědi u možnosti Jiné. 

Celkem průměrný respondent ze studentské skupiny vykonává v budově NTK 3,66 z uvedených 

činností. 

Tabulka 24 ukazuje na rozdíly ve vykonávání jednotlivých činností mezi respondenty s různou 

frekvencí návštěv. Respondenti navštěvující budovu NTK velmi často (častěji než 1x za týden) 

v průměru v NTK vykonávají 4,2 z uvedených činností, přičemž cca 90 % z nich se Samostatně 

učí na testy a zkoušky a po 59,1 % Samostatně pracuje na školních projektech a Připravuje se 

na testy a zkoušky ve skupině. 35,8 % Pracuje v NTK na školních pracích, projektech ve 

skupině. Vzhledem k tomu, že tito respondenti tráví v budově NTK více času, není překvapivé, 

že v porovnání s jinými respondenty větší podíl z nich uvedl, že v NTK Surfuje na internetu 

(38,4 %), Relaxuje (43,4 %) a Setkává s přáteli (34,0 %). V porovnání s celou studentskou 

skupinou také větší podíl těchto „velmi častých“ návštěvníků Chodí do NTK na přednášky 

a workshopy (16,4 %) a Vykonává činnost spojenou s profesí (12,6 %). 

Respondenti z řad studentů, kteří navštěvují budovu NTK často (alespoň 1x za týden), nejčastěji 

uvádějí, že budovu NTK využívají ke Studiu na zkoušky a testy o samotě (94,8 %), 66,9 % 

Pracuje na školních projektech. Ve skupině se na testy a zkoušky připravuje 52,6 % z nich (což 

je druhá největší četnost), ale na Školních projektech ve skupině pracuje jenom 29,9 % 

respondentů. Je vidět, že přibližně každý třetí respondent z této skupiny v budově NTK Relaxuje 

(39,6 %), Setkává se s přáteli (30,5 %) a Surfuje na internetu (35,1 %). V průměru každý 

respondent z této skupiny dělá v NTK 4,02 z uvedených činností. 

Studijní činnosti občasných návštěvníků (navštěvujících budovu alespoň 1x za měsíc) v NTK 

odpovídají činnostem, za celou studentskou skupinu. V průměru respondenti z této skupiny 

vykonávají v NTK 3,87 z uvedených činností. 

U nejméně častých návštěvníků – respondentů, kteří docházejí do budovy NTK příležitostně (6–

9x za rok) a výjimečně (1–5x za rok) je vidět výrazný pokles v řadě činností v porovnání 

s frekventovanějšími skupinami. Nejvýraznější pokles je vidět u Samostatné přípravy na testy 

a zkoušky (vykonává v NTK 68,5 % u příležitostných a 42,6 % u výjimečných návštěvníků). 

Naopak u Samostatné práce na školních projektech tento pokles není tak zřejmý – tuto činnost 

v NTK vykonává 54,6 % respondentů navštěvujících budovu NTK příležitostně a 42,6 % z těch, 

kteří navštěvují NTK výjimečně. Za zmínku stojí, že podíl příležitostných a výjimečných 

návštěvníků, kteří vykonávají v NTK činnosti přímo nesouvisející se studiem (Setkávání 

s přáteli, Činnosti související se zálibami/profesí), se výrazně neliší od podílu u častých 

návštěvníků NTK. Nicméně tyto skupiny respondentů dělají v NTK v průměru méně činností než 

ostatní skupiny (2,99 z uvedených činností respondenti navštěvující NTK příležitostně a 2,28 

respondenti navštěvující NTK výjimečně). Méně častí návštěvníci NTK častěji než ostatní 

skupiny zvolili možnost Jiné, přičemž v komentářích nejčastěji uváděli, že si půjčují (vrací) knihy 

(18), vyhledávají publikace a v publikacích (15), čtou si (14 – knihy, časopisy pro prezenční 

studium, vlastní materiály) a učí se (7). 
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Graf 130: Činnosti v budově NTK, četnosti ve studentské skupině (studenti SŠ, studenti 
VŠ bakalářského a magisterského stupně), celkový počet respondentů 652 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen.
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Tabulka 24: Činnosti v budově NTK ve studentské skupině (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) 
dle frekvence návštěv NTK  
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Celkem 652 80,4 % 58,3 % 49,4 % 35,7 % 31,1 % 29,6 % 28,8 % 13,7 % 11,0 % 9,4 % 8,1 % 6,4 % 4,4 % 

F
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k
v
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á

v
š
tě

v
 N

T
K

 

Velmi často 
(častěji než 1x 
za týden) 

159 89,9 % 59,1 % 59,1 % 43,4 % 35,8 % 34,0 % 38,4 % 14,5 % 8,8 % 16,4 % 12,6 % 6,9 % 3,7 % 

Často (alespoň 
1x za týden) 

154 94,8 % 66,9 % 52,6 % 39,6 % 29,9 % 30,5 % 35,1 % 14,9 % 11,7 % 9,0 % 7,1 % 9,0 % 0,6 % 

Občas (alespoň 
1x za měsíc) 

156 82,7 % 59,0 % 50,6 % 40,4 % 34,6 % 33,3 % 30,7 % 15,4 % 16,0 % 5,7 % 5,7 % 8,3 % 4,5 % 

Příležitostně 
(6–9x za rok) 

108 68,5 % 54,6 % 44,4 % 26,8 % 29,6 % 20,3 % 14,8 % 10,2 % 8,3 % 5,5 % 7,4 % 1,8 % 6,5 % 

Výjimečně (1–5x 
za rok) 

75 42,6 % 42,6 % 26,6 % 14,6 % 18,6 % 24,0 % 12,0 % 10,6 % 8,0 % 8,0 % 6,6 % 2,6 % 10,6 % 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti – studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně, kteří navštěvují NTK. 
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Tabulka 25 obsahuje pohled na činnosti vykonávané v NTK z hlediska afiliace a ukazuje, jaké 

činnosti dělají studenti bakalářského a magisterského studia z VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK. 

83,8 % respondentů z VŠCHT se v NTK Připravuje na zkoušky a testy samostatně a 55,6 % se 

zde Připravuje na zkoušky a testy ve skupině, což je více nežli průměr za celou skupinu 

studentů. Respondenti z VŠCHT nicméně v NTK méně Pracují na školních projektech a to jak 

samostatně (54,9 %), tak ve skupině (28,8 %). Respondenti z VŠCHT častěji než studenti 

z jiných škol uvedli, že využívají budovu NTK pro nestudijní účely – 56,3 % z nich zde 

Relaxuje, 38,73 % Setkává se s přáteli a 33,8 % Surfuje na internetu. V průměru každý 

respondent – student z VŠCHT – vykonává v NTK 3,85 z nabídnutých činností. 

Respondenti z ČVUT častěji než studenti z jiných VŠ uvedli, že se v NTK Připravují na testy 

a zkoušky ve skupinách (60,6 %), Pracují na školních projektech (43,3 %) a Kreslí a rýsují 

(14,3 %), což je dáno oborovým zaměřením této VŠ. Více respondentů také uvedlo, že Chodí 

do NTK na přednášky a workshopy (19,7 %)56. Respondenti z ČVUT v NTK dělají i nestudijní 

činnosti. Zajímavé je, že oproti jiným afiliacím více respondentů z ČVUT v NTK Vykonává 

činnost spojenou s jejich zálibami (14,3 %) či prací (9,8 %). Průměrný respondent z ČVUT 

vykonává v NTK 4,32 z nabídnutých činností.  

Z dat je vidět, že respondenti z ČZU se oproti ostatním sledovaným VŠ v NTK méně často 

Připravují na testy a zkoušky (ať samostatně či ve skupině), což může být dáno tím, že kampus 

ČZU neleží v blízkosti NTK a studenti mají v rámci kampusu ČZU k dispozici jak knihovnu, tak 

prostory ke studiu. Nicméně i respondenti z ČZU uvedli, že budovu NTK využívají pro Přípravu 

na zkoušky a testy (samostatnou 69,3 %, skupinovou 44,3 %), Pracují zde na školních 

projektech samostatně (57,1 %) i ve skupině (31,4 %). Nestudijní činnosti provádí respondenti 

z ČZU v NTK v menší míře než studenti z ostatních sledovaných škol – Relaxuje zde 18,5 %, 

Setkává se s přáteli 20,0 % a Surfuje na internetu jenom 15,7 %. V průměru respondent z ČZU 

vykonává v NTK pouze 2,90 z nabídnutých činností. 

Respondenti z Univerzity Karlovy se liší od ostatních afiliací velkým podílem těch, kteří se 

v NTK Samostatně připravují na testy a zkoušky (96,8 %, dáno osloveným vzorkem – viz 

Kapitola 2.3.). Ostatní studijní činnosti mají u respondentů z UK menší podíly než podíly za 

celou studentskou skupinu a jiné sledované afiliace. Nicméně poměrně velký podíl respondentů 

– studentů z UK se v NTK Setkává s přáteli (30,2 %) a Surfuje na internetu (31,2 %). 14,6 % 

respondentů se v NTK Účastní doučování, studijních či pracovních schůzek a 10,4 % se v NTK 

Věnuje činnosti spojené s jejich profesí (prací). Průměrný respondent z UK dělá v NTK 3,37 

z uvedených činností.

                                                
56 V budově NTK probíhá výuka studentů ČVUT a to jak v učebně v 5. NP, tak v Ballingově sále. 
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Tabulka 25: Činnosti v budově NTK ve studentské skupině (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) 
dle afiliace 
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Celkem 652 80,4 % 58,3 % 49,4 % 35,7 % 31,1 % 29,6 % 28,8 % 13,7 % 11,0 % 9,4 % 8,1 % 6,4 % 4,4 % 

A
fi
lia

c
e
 

VŠCHT 142 83,8 % 54,9 % 55,6 % 56,3 % 28,8 % 38,7 % 33,8 % 10,5 % 8,4 % 2,8 % 5,6 % 0,7 % 4,9 % 

ČVUT 203 80,8 % 62,5 % 60,6 % 39,4 % 43,3 % 33,5 % 34,9 % 14,3 % 14,3 % 19,7 % 9,8 % 14,3 % 4,4 % 

ČZU 140 69,3 % 57,1 % 44,3 % 18,5 % 31,4 % 20,0 % 15,7 % 9,3 % 7,8 % 5,7 % 5,0 % 2,1 % 3,5 % 

UK 96 96,8 % 47,9 % 38,5 % 27,0 % 16,6 % 30,2 % 31,2 % 9,3 % 14,6 % 3,1 % 10,4 % 8,3 % 3,1 % 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti – studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně, kteří navštěvují NTK (nejen 

z uvedených institucí).
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5.4.2. Učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, 

vědečtí pracovníci 

Jak je vidět z Grafu 131, 66,4 % respondentů (tj. 95 ze 143) z řad učitelů SŠ, doktorandů, 

vyučujících na VŠ a vědeckých pracovníků využívá budovu NTK pro badatelskou činnost – 

Pracuje zde na vlastní odborné práci. 39,2 % se v NTK Věnuje činnosti spojené s jejich profesí 

a 35,7 % se Připravuje na výuku. Skoro každý čtvrtý se v NTK Účastní pracovních či studijních 

schůzek a 20,3 % se Setkává s kolegy z jiných institucí a pracovišť. Každý pátý pak Dochází na 

workshopy a přednášky. Co se týče nepracovních činností, tak v NTK Relaxuje 25,9 % 

respondentů z této kategorie a po 19,6 % se Setkává s přáteli a věnuje se svým zálibám. 

V průměru každý respondent z této skupiny dělá v NTK 2,78 z nabídnutých činností. 

Graf 131: Činnosti v budově NTK ve skupině učitelů a vědců (učitelé na SŠ, studenti VŠ 
doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci), celkový počet respondentů 143 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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Při pohledu na analýzu odpovědí respondentů z této kategorie dle frekvence návštěv budovy 

NTK (viz Tabulka 26) a dle afiliace (viz Tabulka 27) je třeba upozornit na to, že na rozdíl od 

studentské skupiny jsou zde mnohem menší podskupiny respondentů. Také tu lze předpokládat 

větší heterogenitu v chování respondentů, neboť v této skupině jsou jak učitelé SŠ, doktorandi 

všech ročníků a forem studia, tak i vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci. Zjištěné závěry proto 

nelze generalizovat a následující výroky pouze popisují data získaná tímto šetřením. 

Jak je vidět z Tabulky 26, na vlastní odborné práci v NTK nejvíce pracují respondenti 

z kategorie vyučujících, doktorandů a vědeckých pracovníků, kteří navštěvují budovu alespoň 

jednou za týden (92,3 %) a častěji než jednou za týden (88,9 %). Lze říci, že tato činnost je 

klíčová pro všechny návštěvníky z této agregované kategorie, neboť i při výjimečných 

návštěvách ji v NTK provozuje 51,0 % respondentů. 

U možnosti Vykonávám v NTK činnost spojenou s mou profesí je vidět, že se snížením 

frekvence návštěv se snižuje i podíl respondentů – od 66,7 % u nejčastějších návštěvníků po 

31,9 % u nejméně častých návštěvníků. Další, pro učitele klíčové činnosti, Připravě na výuku, 

se v NTK věnuje více než polovina respondentů, kteří navštěvují NTK alespoň jednou za měsíc 

nebo častěji. 

Přibližně polovina respondentů (učitelů, doktorandů a vědců) z VŠCHT Pracuje v NTK na 

vlastní odborné práci (48,0 %), třetina se zde Připravuje na výuku (36,0 %) a Účastní se 

studijních nebo pracovních schůzek (viz Tabulka 27). Respondenti z ČVUT v NTK zejména 

Pracují na vlastní odborné práci (67,5 %), Vykonávají zde činnost spojenou s profesí (47,5 %) 

a cca každý třetí (35,0 %) se zde Připravuje na výuku. Je zajímavé, že mezi respondenty z ČZU 

je větší podíl těch, kteří uvedli, že budovu NTK využívají pro badatelskou činnost (Práci na 

vlastní odborné práci; 73,9 %) a Připravují se na výuku (41,3 %). Nicméně další činnosti 

respondenti z ČZU dělají v NTK mnohem méně než respondenti z jiných sledovaných institucí.
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Tabulka 26: Činnosti v budově NTK ve skupině učitelů a vědců (učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na 
VŠ, vědečtí pracovníci) dle frekvence návštěv NTK 
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Celkem 143 66,4 % 39,2 % 35,7 % 25,9 % 23,8 % 20,3 % 19,6 % 19,6 % 19,6 % 8,4 % 
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Velmi často 
(častěji než 1x 
za týden) 

9 88,9 % 66,7 % 55,6 % 55,6 % 44,4 % 22,2 % 11,1 % 44,4 % 33,3 % 0,0 % 

Často (alespoň 
1x za týden) 

26 92,3 % 46,2 % 53,8 % 30,8 % 26,9 % 15,4 % 23,1 % 26,9 % 19,2 % 7,7 % 

Občas (alespoň 
1x za měsíc) 

32 62,5 % 43,7 % 53,1 % 40,6 % 31,2 % 25,0 % 15,6 % 28,1 % 9,3 % 6,2 % 

Příležitostně 
(6–9x za rok) 

29 65,5 % 31,0 % 10,3 % 17,2 % 24,1 % 24,1 % 20,7 % 10,3 % 27,5 % 10,3 % 

Výjimečně (1–5x 
za rok) 

47 51,0 % 31,9 % 25,5 % 12,7 % 12,7 % 17,0 % 21,3 % 10,6 % 19,1 % 10,6 % 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti z kategorií vyučující na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ a vědečtí 

pracovníci. 
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Tabulka 27: Činnosti v budově NTK ve skupině učitelů a vědců (učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na 
VŠ, vědečtí pracovníci) dle afiliace 

Činnost (možnost zaškrtnout 
více činností)  
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Celkem 143 66,4 % 39,2 % 35,7 % 25,9 % 23,8 % 20,3 % 19,6 % 19,6 % 19,6 % 8,4 % 

A
fi
lia

c
e
 

VŠCHT 25 48,0 % 18,0 % 36,0 % 32,0 % 36,0 % 24,0 % 32,0 % 32,0 % 32,0 % 0,0 % 

ČVUT 40 67,5 % 47,5 % 35,0 % 25,0 % 20,0 % 22,5 % 20,0 % 17,5 % 20,0 % 10,0 % 

ČZU 46 73,9 % 17,4 % 41,3 % 19,5 % 13,0 % 17,4 % 8,7 % 10,8 % 15,2 % 8,7 % 

UK 6 66,7 % 16,7 % 16,7 % 50,0 % 50,0 % 33,3 % 66,6 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti z kategorií vyučující na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ a vědečtí 

pracovníci (tj. i z jiných než uvedených institucí, resp. bez institucionální příslušnosti). 
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5.4.3. Ostatní veřejnost 

Respondenti (103) z kategorie ostatní veřejnosti v budově NTK nejčastěji Vykonávají činnost 

spojenou s profesí (63,1 %) a 51,5 % uvedlo, že se zde Věnuje činnosti spojené s jejich 

zálibami. Přibližně každý třetí v NKT Surfuje na internetu a 24,3 % tedy Relaxuje. S přáteli se 

v NTK setkává 25,2 % respondentů z této kategorie a 24,3 % uvedlo, že se v NTK Setkává 

s kolegy. Po 19,4 % se v NTK Účastní doučování, pracovních či studijních schůzek, Chodí na 

workshopy a přednášky a 4,98 % v budově NTK Kreslí či rýsuje. Průměrný respondent z ostatní 

veřejnosti vykonává v NTK 2,81 z nabídnutých činností. 

Graf 132: Činnosti v budově NTK v kategorii ostatní veřejnost, celkový počet 
respondentů 103 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen.
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Tabulka 28: Činnosti v budově NTK v kategorii ostatní veřejnosti dle frekvence návštěv NTK 

Činnost (možnost zaškrtnout 
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Celkem 103 63,1 % 51,5 % 28,2 % 25,2 % 25,2 % 24,3 % 21,4 % 19,4 % 19,4 % 4,9 % 

F
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n
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á

v
š
tě

v
 N

T
K

 

Velmi často 
(častěji než 1x 
za týden) 

21 80,9 % 57,1 % 47,6 % 33,3 % 28,5 % 33,3 % 23,8 % 33,3 % 23,8 % 14,3 % 

Často (alespoň 
1x za týden) 

9 44,4 % 33,3 % 33,3 % 11,1 % 22,2 % 11,1 % 11,1 % 22,2 % 33,3 % 0,00 % 

Občas (alespoň 
1x za měsíc) 

27 62,9 % 51,8 % 22,2 % 37,0 % 22,2 % 29,6 % 22,2 % 7,4 % 22,2 % 0,00 % 

Příležitostně 
(6–9x za rok) 

25 68,0 % 68,0 % 24,0 % 24,0 % 32,0 % 12,0 % 20,0 % 20,0 % 16,0 % 4,0 % 

Výjimečně (1–5x 
za rok) 

21 47,6 % 33,3 % 19,0 % 9,5 % 14,3 % 28,5 % 23,8 % 19,0 % 9,5 % 4,7 % 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti z kategorie ostatní veřejnost, kteří navštěvují NTK. 
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Vzhledem k menšímu počtu respondentů v této kategorii (103) a její vysoké heterogenitě není 

možno generalizovat závěry o činnostech respondentů z ostatní veřejnosti dle frekvence 

návštěv budovy NTK (viz Tabulka 28). Nicméně je vidět, že klíčovými činnostmi vykonávanými 

respondenty z této kategorie jsou i při různé frekvenci návštěvnosti činnosti spojené s profesí 

respondentů (od 44,4 do 80,9 %) a činnost spojená se zálibami (od 33,3 do 68,0 %). 

Komentáře respondentů – další činnosti vykonávané v NTK 

V doplňující otevřené otázce mohli respondenti, kteří zvolili možnost Jiné, doplnit, jaké další 

činnosti v NTK dělají. Celkem komentář doplnilo 67 respondentů57, přičemž ale většina 

komentářů pouze opakovala činnosti, které bylo možné zvolit v předdefinované nabídce. Jako 

další zaznělo: 

● půjčování (vracení) knih (18 komentářů); 

● vyhledávání publikací a v publikacích (15 komentářů)58; 

● spánek (5 komentářů); 

● návštěva kavárny (4 komentáře); 

● návštěva kulturních akcí, např. koncerty, výstavy (3 komentáře); 

● čekání na přednášky ve škole (3 komentáře). 

Jeden respondent uvedl, že považuje NTK za centrální místo pro setkávání studentů v Praze, 

další by uvítal více akcí pro studenty (všech škol; předváděcí akce jejich práce z chemie, 

techniky, architektury; semináře).  

5.5. Jaká jsou nejoblíbenější studijní/pracovní místa v 

NTK 

V této otázce měli respondenti (898, ti kteří budovu NTK navštěvují) možnost zvolit 

nejoblíbenější typy studijních/pracovních míst, která v NTK využívají. K dispozici měli 

5 možností: Velké stoly pro 10–20 lidí, Menší stoly pro 4–8 lidí, Pohovky, Místa pro jednotlivce 

a Stoly s veřejnými počítači. K možnostem byly přiloženy obrázky jednotlivých typů míst (viz 

Obrázek 1: Příklady studijních míst v budově NTK, fotografie z dotazníku), aby respondenti 

věděli, o jaká místa se jedná. Každý respondent mohl vybrat libovolný počet z nabízených 

možností. Respondenti také mohli dodat vlastní odpověď u možnosti Jiné, nebo zvolit možnosti 

Nevyužívám studijní/pracovní místa a Je mi to jedno.  

V průměru každý respondent (898, kteří navštěvují budovu NTK) z nabídky zvolil 1,79 možností, 

což znamená, že velká část respondentů má v oblibě/využívá více než jeden z uvedených typů 

pracovních/studijních míst (55,3 % respondentů zvolilo 2 nebo více míst).  71 respondentů 

                                                
57Při zpracování slovních komentářů byly započítány komentáře všech respondentů, kteří je vyplnili. 4 

respondenti z uvedených 67, kteří zvolili možnost Jiné, nevyplnili celý dotazník a jejich odpovědi proto 
nebyly zapracovány do grafů (více o metodice viz Kapitola 2.1.). 
58 Činnosti související s půjčováním a vyhledáváním publikací nebyly v této části dotazníku, která se 

soustředí především na využití prostor budovy, zahrnuty. Podrobněji řešeny jsou v části využívání služeb 
(viz Kapitola 8.) 
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zvolilo možnost Jiné a doplnili spontánní komentáře. Při posuzování výsledné oblíbenosti 

jednotlivých typů míst je třeba vzít v úvahu, že se v budově NTK nachází v různém množství 

(viz Tabulka 29) a i v rámci budovy jsou tato místa rozložena nerovnoměrně. Současné 

rozložení studijních míst je představeno na půdorysech podlaží v Příloze 18. 

Obrázek 1: Příklady studijních míst v budově NTK, fotografie z dotazníku 

  

 

 
 

 

Celkem lze nabídku studijních/pracovních míst* v budově NTK rozdělit na kategorie uvedené 

v Tabulka 29. Kromě typů studijních míst je v Tabulka 29 také uveden počet míst k sezení 

u daného typu studijního místa a procentuální zastoupení v budově NTK. V posledním sloupci 

je potom procento z odpovědí respondentů, kteří označili daný typ místa jako oblíbený. 

Porovnání reálného procentuálního zastoupení daného typu studijního místa a oblíbenosti je 

třeba posuzovat orientačně. Výsledek u oblíbenosti je totiž ovlivněn/zkreslen tím, že respondenti 

mohli zvolit více možností, přičemž ale, pokud jich vybrali více, už neposuzovali jejich relativní 

důležitost. 
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Tabulka 29: Typy studijních míst ve 2.–6. NP knihovny NTK, počet míst k sezení u daného 
typu místa a jejich oblíbenost 

Název 
Popis 

Umístění 
v NTK 

Počet míst 
k sezení* 

% z 
celkového 
počtu míst 

k sezení 

Oblíbenost 
(procenta 

z odpovědí**) 

Velké stoly stoly pro 10 

a více lidí 

větší 

otevřené 

prostory ve 

3.–6. NP 

231 19,3 % 17,1 % 

Menší stoly stoly pro 2–8 

lidí, mohou 

se lišit 

velikostí 

 umístěny 

v 3.–6. NP 

539 45,1 % 37,5 %59 

Pohovky Pohovky pro 

1–5 osob, 

mobilní 

taburety 

většinou pro 

1 osobu***   

umístěny 

v 2.–6. NP 

121 pohovky 
+ 
 203 taburety 

10,1 % 
pohovky  
+ 17,0 % 
taburety 

23,4 % 

Místa pro 

jednotlivce 

vysoký stůl 

a vysoká 

židle pro 

jednoho 

většinou 

umístěny 

mezi regály, 

umístěny 

v 3.–6. NP 

16 1,3 % 11,5 % 

Stoly/místa s 

veřejnými 

počítači 

menší či větší 

stoly 

s počítači  

umístěny 

v 3.–6. NP 

84 7,0 % 10,5 % 

CELKEM   1194*  100 % 100 % 

* Zahrnuje pouze studijní místa ve volně přístupných prostorech knihovny ve 2.–6. NP, nezahrnuje studovny 

(Studovnu časopisů, Týmové a Individuální studovny, učebny v 3. a 4. NP v části A) a veřejný prostor v 1. NP.  

** Procento odpovědí, které označily daný typ místa jako oblíbený (každý respondent mohl vybrat libovolný počet 

oblíbených studijních/pracovních míst v NTK – 823 respondentů zvolilo alespoň jednu z těchto možností, 100 % 

v této tabulce tvoří součet uvedených 5 možností).  

*** Taburety (typ neformálního místa pro studium a relaxaci) mohou uživatelé přenášet, spojovat k sobě, používat je 

i např. jako stolek; ve výzkumu na ně respondenti nebyli specificky dotázáni. 

                                                
59 Stoly, které byly původně určeny pro 2, tvoří 56 míst v knihovně, nicméně obvykle je obsadí více 

uživatelů (4). Proto tato možnost nebyla v dotazníku zmíněna a respondenti byli rovnou dotázáni na 
menší stoly pro 4–8 lidí. 
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Ze získaných údajů vyplynulo, že nejoblíbenější jsou mezi respondenty Menší stoly pro 4–8 

lidí (zvolilo 61,1 % respondentů, viz Graf 133). Tento typ posezení se nachází na většině pater 

a v závislosti na umístění může poskytovat jak relativní soukromí, tak i pohodlné místo pro 

týmovou spolupráci v menších skupinách. Jak je vidět z Tabulky 29, menší stoly se podílely na 

celkovém počtu odpovědí 37,5 %, přičemž ve skutečnosti tvoří 45,1 % z celkového počtu míst. 

Reálný počet míst k sezení u těchto stolů může být fakticky menší vzhledem ke skutečnosti, že 

u menších stolů nebývají zpravidla obsazena všechna místa (lidé preferují jistou míru soukromí 

a pokud u menšího stolu někdo sedí, sednou si raději jinam, pokud je to možné60). 

 

Dalším oblíbeným místem jsou Pohovky (38,1 % respondentů). Pohovky jsou umístěny v celé 

budově včetně 1. NP, je jich relativně velké množství, často je u nich nižší odkládací stolek 

a poskytují neformální prostor pro studium a relaxaci. 

Velké stoly pro 10–20 lidí jsou třetím nejoblíbenějším místem (27,8 % respondentů). Tento typ 

míst je používán zejména pro individuální studium (skupinová hlasitá práce by rušila ostatní 

uživatele u stolu). Velké stoly pro 10–20 lidí se nachází zejména ve 3. NP. 

Místa pro jednotlivce zvolilo 18,7 % respondentů (viz Graf 133). Při porovnání (Tabulka 29) 

současného podílu jednotlivých typů míst a jejich oblíbenosti u respondentů, je vidět nesoulad 

zejména v nabídce míst pro jednotlivce, kterých je v NTK velmi omezený počet, nicméně 

respondenti u nich uvádí řádově vyšší oblíbenost. U těchto míst je třeba upozornit na možné 

zkreslení v důsledku toho, že takových míst je v porovnání s ostatními velmi málo (16) a většina 

návštěvníků knihovny s nimi tak nemá zkušenost. Navíc jsou obvykle „schována“ mezi regály, 

takže sice na jednou stranu poskytují soukromí, ale zároveň jsou tato místa do určité míry 

„neviditelná“ pro ty, kteří by je rádi využili. Komentáře respondentů (viz dále) naznačují, že 

současný design těchto míst pro jednotlivce (vysoká židle a stůl), jejich počet a umístění 

v budově ne vždy odpovídá potřebám respondentů. 

Stoly s veřejnými počítači preferuje 17,1 % respondentů. Používat veřejné počítače mohou 

pouze registrovaní uživatelé NTK (po přihlášení), nicméně tato místa bývají často obsazována 

i bez toho, že by byly využívány zde umístěné veřejné počítače61. Počet veřejných počítačů 

umístěných ve volně přístupných prostorech knihovny se od jejího otevření postupně snižoval, 

jednak z důvodu jejich opotřebení, tak kvůli snižující se využívanosti62 (vyřazené počítače 

                                                
60 Tento typ chování byl popsán i v obdobných zahraničních studiích, viz např. ALLEN, F.R. a MOYER, 

M. A library seating census: Gathering seating occupancy data in an academic library to reveal furniture 

preferences and inform future planning. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2021, 47(5) [vid. 

2021-12-5]. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102427. ISSN 0099-1333. 
61 V lednu a dubnu 2019 probíhalo v NTK pozorování uživatelského chování, během kterého byla 

zjišťována i míra využívání veřejných počítačů. Využívalo je 9 % uživatelů, 63 % uživatelů pracovalo na 
vlastních laptopech a 23 % uživatelů s vlastními materiály. 
62 Pro ilustraci – veřejné počítače v budově NTK byly v lednu 2019 využívány z 19,6 % (doba využívání 

jednotlivých zařízení/celková doba, kdy je možno zařízení využívat) a v lednu 2020 z 19,7 %. Zdroj: 
Odbor pro informační technologie, ICT služby a infrastrukturu. 

https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102427
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nebyly nahrazovány). Současný počet počítačů (srpen 2021) ve volně přístupných prostorech je 

84 (odpovídá přibližně počtu počítačů v době šetření).  

Studijní místa v NTK nevyužívá 5,1 % respondentů, kteří navštěvují budovu NTK (např. si zde 

pouze půjčují odbornou literaturu), a 3,7 % je jedno, kde v NTK studují nebo pracují. Možnost 

Jiné zvolilo 7,9 % respondentů63. 

5.5.1. Nejoblíbenější studijní místa dle kategorie respondentů 

Analýza preferencí studijních míst dle kategorie respondentů je provedena pro následující 

agregované skupiny (viz Graf 133): 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

Při pohledu na preference různých studijních míst u jednotlivých kategorií respondentů zůstávají 

absolutním lídrem Menší stoly pro 4–8 lidí, které v NTK preferuje 67,5 % respondentů 

z řad studentů, 52,4 % respondentů z učitelů, doktorandů a vědců a 33,0 % respondentů 

z ostatní veřejnosti.  

Také pořadí dalších typů studijních míst dle oblíbenosti je u jednotlivých kategorií stejné jako 

u celé skupiny respondentů. Na druhém místě jsou tedy opět Pohovky, na které mají 

respondenti z jednotlivých kategorií velmi podobný názor – preferuje je 39,0 % studentů, 37,1 % 

učitelů, doktorandů a vědců a 34,0 % respondentů z ostatní veřejnosti. Velké stoly pro 10–20 

lidí jsou třetím nejoblíbenějším místem a nejvíce je preferuje studentská skupina (29,8 %). 

Učitelé, doktorandi a vědci je rádi využívají z 23,1 % a respondenti z ostatní veřejnosti z 22,3 %. 

Místa pro jednotlivce jsou více oblíbená mezi respondenty z řad doktorandů, učitelů, vědeckých 

pracovníků (27,3 %) a ostatní veřejnosti (23,3 %). 

Stoly/místa s veřejnými počítači jsou při srovnání jednotlivých kategorií uživatelů nejvíce 

oblíbeny mezi ostatní veřejností (24,3 %), ale také mezi studenty (16,7 % respondentů z této 

kategorie), což pravděpodobně odráží potřebu těchto respondentů využívat veřejný počítač 

(více viz 6.2.1.). 

Mezi respondenty z řad ostatní veřejnosti 15,5 % uvedlo, že nevyužívají studijní místa v NTK, 

přičemž mezi učiteli, doktorandy a vědci je tento podíl 9,8 % a u studentů pouhých 2,5 %. 

Respondentů, kterým nezáleží na typu studijního místa, je nejvíce mezi ostatní veřejností 

(9,7 %). 

  

                                                
63 Ti, kteří zvolili možnost Jiné, ve slovním komentáři zpravidla blíže specifikovali polohu či vlastnosti 

jejich oblíbených míst, viz kapitola Komentáře respondentů – oblíbená studijní/pracovní místa. 
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Graf 133: Nejoblíbenější místa respondentů v budově NTK dle agregovaných kategorií 
respondentů 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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5.5.2. Nejoblíbenější studijní místa dle frekvence návštěv NTK a afiliace 

Na Grafu 134 jsou vidět preference respondentů dle frekvence návštěv budovy NTK. Menší 

stoly pro 4–8 lidí jsou více oblíbeny mezi těmi respondenty, kteří docházejí do NTK častěji – 

preferuje je 67,2 % těch, kteří chodí do NTK velmi často (vícekrát za týden), 69,8 % těch, kteří 

dochází často (alespoň jednou za týden) a 64,2 % těch, kteří chodí občas (alespoň jednou za 

měsíc). Z výjimečných návštěvníků NTK označilo Menší stoly za oblíbené místo jenom 37,1 % 

respondentů, což z nich nicméně v této kategorii i tak dělá nejoblíbenější typ místa. 

Pohovky v NTK více preferují návštěvníci, kteří zde bývají často (41,8 %), občas (44,2 %) 

a příležitostně (40,1 %). Je zajímavé, že jenom 27,0 % respondentů s největší frekvencí 

návštěv – vícekrát za týden (velmi často) – označilo pohovky za své oblíbené místo. 

Velké stoly pro 10–20 lidí jsou nejvíce preferovány nejčastějšími návštěvníky – 34,4 % 

z velmi častých a 31,7 % častých návštěvníků je označilo za svá oblíbená místa. Poměrně 

oblíbené jsou i mezi příležitostnými návštěvníky (30,2 %). 

Místa pro jednotlivce preferují více ti, kteří dochází do NTK příležitostně (21,0 %) a výjimečně 

(32,9 %). U ostatních respondentů je podíl těch, kteří označili tato místa jako svá oblíbená, 

menší než 20 %. Nicméně, jak bylo uvedeno výše, vzhledem k velmi omezenému počtu těchto 

míst (16) nelze jednoznačně posuzovat jejich oblíbenost.  

U Stolů s veřejnými počítači je vidět velmi podobnou úroveň preference u všech skupin 

respondentů s různou frekvencí návštěv (od 14,7 % do 18,5 %). 

Respondenti, kteří uvedli, že Nevyužívají studijní místa, jsou zejména ze skupiny s nejmenší 

frekvencí návštěv – 16,8 % z respondentů, kteří dochází do NTK výjimečně. Respondenti, 

kterým na typu studijního místa nezáleží (Je jim to jedno), jsou v každé sledované skupině, ale 

jejich počet se zvyšuje u méně častých návštěvníků NTK (7,7 % z výjimečných návštěvníků). 

Respondenti, kteří si zvolili možnost Jiné, byli nejčastěji ze skupiny velmi častých (10,6 %) 

a občasných návštěvníků (13,0 %).  
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Graf 134: Nejoblíbenější místa respondentů v budově NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 

Pohled na oblíbenost studijních míst dle afiliace (viz Graf 135) ukazuje, že Menší stoly jsou 

velmi oblíbeny – zejména pak mezi respondenty z VŠCHT (71,3 %) a o něco méně mezi 

respondenty z ČZU (61,3 %). Také Pohovky se zdají být nejvíce oblíbeny u respondentů 

z VŠCHT (50,3 %), zatímco u ostatních institucí tak oblíbené nejsou (29,4–39,2 %). Velké stoly 
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zase preferují spíše respondenti z ČVUT (32,9 %) a UK (36,3 %). U Míst pro jednotlivce je větší 

preference ze strany respondentů z ČZU (30,6 %), zatímco u ostatních sledovaných škol jsou 

podíly preferencí velmi podobné (10,8–14,4 %). Stoly s veřejnými počítači častěji preferují 

respondenti z VŠCHT (19,8 %) a ČZU (19,4 %). Možnost Jiné nejčastěji volili respondenti 

z ČVUT (11,5 %) a UK (14,7 %). 

Graf 135: Nejoblíbenější místa respondentů v budově NTK dle afiliace 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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Statistická analýza závislosti (asociace) mezi činnostmi, které respondenti v NTK dělají a typem 

míst ukazuje, že respondenti, kteří v NTK samostatně pracují na školních projektech 

a samostatně se připravují na testy a zkoušky, preferují velké stoly a pohovky. Naopak 

respondenti, kteří se v NTK učí do školy nebo píší projekty ve skupině, preferují spíše menší 

stoly pro 4–8 lidí.64  

Komentáře respondentů – oblíbená studijní/pracovní místa v NTK 

V otevřené otázce respondenti mohli svůj výběr nejoblíbenějšího místa také okomentovat. 

Odpovědi (78 respondentů65, někteří uvedli více typů míst) většinou upřesňovaly oblíbený typ 

místa či jeho vlastnosti/polohu a byly velmi různorodé, v některých případech měly charakter 

připomínek: 

Typy míst (obecně a konkrétní) 

● místa (různého typu) s el. zásuvkami (9); 

● pohovky (6); 

● menší stoly u atrií/teras v 6. NP (6);  

● větší stoly pro skupiny 5–8 lidí (4); 

● taburety obecně (3);  

● místa, kde je ticho (2); 

● v 6. NP prostorné stoly pro 4 (u oken ven) (2);  

● v 5. NP (5B) dlouhý stůl s počítači a výhledem na 4. NP (2);  

● stůl pro 1 (1); 

● menší stoly pro 2 (1);  

                                                
64Připravuji se na zkoušky, testy, cvičení – sám/sama a Velké stoly pro 10–20 lidí – závislost na 1% a 5% 

hladině významnosti byla ověřena pomocí Fisherova exaktního testu, závislost je slabá, Cramérovo V se 
rovná 0,153. 

Připravuji se na zkoušky, testy, cvičení – sám/sama a Pohovky – závislost na 1% a 5% hladině 
významnosti byla ověřena pomocí Fisherova exaktního testu, závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 
0,112. 

Pracuji na školních pracích, projektech – sám/sama a Velké stoly pro 10–20 lidí – závislost na 1% a 5% 
hladině významnosti byla ověřena pomocí Fisherova exaktního testu, závislost je slabá, Cramérovo V se 
rovná 0,149. 

Pracuji na školních pracích, projektech – sám/sama a Pohovky – závislost na 1% a 5% hladině 
významnosti byla ověřena pomocí Fisherova exaktního testu, závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 
0,121. 

Připravuji se na zkoušky, testy, cvičení – ve skupině a Menší stoly pro 4–8 lidí – závislost na 1% a 5% 
hladině významnosti byla ověřena pomocí Fisherova exaktního testu, závislost je slabá, Cramérovo V se 
rovná 0,214. 

Pracuji na školních pracích, projektech – ve skupině a Menší stoly pro 4–8 lidí – závislost na 1% a 5% 
hladině významnosti byla ověřena pomocí Fisherova exaktního testu, závislost je slabá, Cramérovo V se 
rovná 0,113. 

65 Při zpracování slovních komentářů byly započítány komentáře všech respondentů, kteří je u možnosti 

Jiné vyplnili. 7 respondentů z uvedených 78, kteří zvolili možnost Jiné, nevyplnilo celý dotazník a jejich 
odpovědi proto nebyly zapracovány do grafů ((více o metodice viz Kapitola 2.1.). 
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● stoly s počítači vyhovující pro skupinu 3–4 lidí (ale počítače nepotřebují a nepoužívají; 

vyhovuje umístění a velikost stolů) (1);  

● stoly pro 2 hledící na zeď (1);   

● stoly u parapetů (obvod budovy) (1);  

● velké stoly podél atria (1). 

Místnosti 

● čítárna časopisů (6); 

● týmové studovny (4); 

● individuální studovny v posledním patře (3); 

● kavárna (3);  

● tichá studovna (2); 

● střešní venkovní prostory (2); 

● studovny (1). 

Místa u centrálního ochozu (menší stoly) – celkem 25, z toho: 

● důraz na výhled do prázdného prostoru knihovny (12 komentářů); 

● obecně (8), umístěné na 3. NP (1), menší stoly ve 4. NP (3); v 6. NP (1). 

Nemají oblíbená místa: 

● používají ta, která jsou volná, vzhledem k velké obsazenosti budovy (3);  

● záleží na příležitosti a spolusedících (3). 

Připomínky/doporučení: 

● chybí pohodlná místa pro jednotlivce s normální židlí, nikoliv vysokou jako teď (5); 

● některá místa nejsou dostatečně osvětlená (1); 

● chybí velké stoly s pevnými, většími rozestupy pracovních míst (1). 

 

5.6. Kde v NTK respondenti studují/pracují a jak jsou tam 

spokojeni 

V další baterii otázek respondenti hodnotili spokojenost s jednotlivými částmi NTK, ve kterých 

se nachází studijní místa a místa k odpočinku. Respondenti hodnotili následující části66 (viz 

Tabulka 30 a půdorys budovy v Příloze 18): 

  

                                                
66 Pro různé části budovy platí různá otevírací doba – nejběžnější otevírací doba viz Kapitola 1.3. 
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Tabulka 30: Prostory v budově NTK (po patrech) 

Přízemí (1. NP) – 113 míst k sezení (pohovky a taburety) – 

veřejně přístupný prostor (v rámci otevírací doby NTK + 30 

minut před a po ukončení provozu), ve kterém se nachází mimo 

samotného vstupu do knihovny NTK také vstup do pobočky 

Městské knihovny v Praze, kavárny Café Prostoru_, Galerie 

NTK, prodejny kancelářských potřeb, knihkupectví, Ballingova 

sálu (konferenční/přednáškový prostor), Noční studovny; jsou tu 

také toalety, bankomat, automatické zařízení pro vracení knih. 
 

Studijní místa ve 2.–6. NP – celkem 1194 studijních míst – 

prostor volně přístupný pro návštěvníky NTK (v rámci otevírací 

doby), místa ke studiu i odpočinku (více viz 5.5. a Příloha 18). 

Na každém patře (vyjma 2. NP) jsou toalety, 3. a 6. NP jsou 

určena pro tiché studium. 

 

Studovna časopisů v 3. NP – celkem 70 studijních míst – 

oddělená místnost v 3. NP, kde se nachází sbírka časopisů (za 

poslední dva roky), pět počítačů (5) s přístupem k normám ČSN, 

počítač s CD mechanikou, počítač s přístupem do databáze 

Anopress, dva veřejné počítače, otevřená v době asistovaných 

služeb (tedy před březnem 2020 nejčastěji 8 h/všední dny, po 

znovuotevření 5 h/všední dny), přístupná všem návštěvníkům 

NTK. 

 

Tichá studovna v 3. NP – celková kapacita 12 míst – menší 

oddělená místnost v 3. NP, určena k tichému studiu, dostupná 

během otevírací doby NTK na uživatelskou kartu NTK (pro 

registrované uživatele), jsou zde dva menší stoly. Otevřena 

stejně jako 3. NP. 
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Badatelna historického fondu – celková kapacita 14 míst 

(menší stoly) – menší oddělená místnost v 3. NP, určena pro 

všechny návštěvníky pracující s prezenčními výpůjčkami 

z historického fondu NTK, pro badatele otevřená dle vlastních 

otevíracích hodin67 za přítomnosti pracovníka služeb NTK, jinak 

přístupná i pro ostatní návštěvníky v otevírací době Studovny 

časopisů, přes kterou je zajištěn vstup do Badatelny.  

Týmové studovny ve 4.–6. NP – celková kapacita 128 míst –  

oddělené menší místnosti (2x4 místa, 5x8 míst, 12x10 míst), 

které se nachází v 4.–6. NP, dostupné v rámci otevírací doby 

těchto pater po předchozí rezervaci a zaplacení poplatku za 

pronájem přes rezervační systém NTK (studenti 

a akademičtí/výzkumní pracovníci si mohou rezervovat místnost 

online sami za zvýhodněnou cenu 50 Kč/hod., ostatní mohou 

využít komerční pronájem 400 Kč/hod.)*, vstup do místnosti je 

na kartu, v místnosti je stůl, židle a whiteboard či flipchart. 

Místnosti, s výjimkou 2 studoven pro 4 osoby v 6. NP, nejsou 

zvukotěsné.  

 

Individuální studovny v 6. NP – 27 boxů – malé oddělené 

boxy v 6. NP, pro individuální studium, pronajímané na 

akademický semestr nebo na období letních prázdnin vždy 

jednomu uživateli (vzhledem k velkému zájmu přidělovány 

zájemcům z řad vyučujících, výzkumníku a studentů dle 

akademického postavení a loterie, cena závisí na období – 2000 

Kč/semestr, 700 Kč/červenec a srpen)*, dostupné v otevírací 

době NTK (v době otevření 6. NP), vstup na kartu, uvnitř stůl, 

židle a police, dostupné jsou také 2 místnosti pro zdravotně 

postižené osoby. Boxy nejsou zvukotěsné.  

 

Noční studovna – celková kapacita 47 míst – oddělená 

místnost v 1. NP, která je přístupná z přízemí budovy, určená 

pro studium mimo otevírací dobu NTK (otevřena v noci, v době, 

kdy je zbytek knihovny uzavřen), dostupná pro všechny 

registrované uživatele kromě ostatní veřejnosti, vstup do 

místnosti na kartu, v místnosti velké stoly.  

                                                
67 V letech 2016–2020 byla badatelna otevřena celkem 13 hodin týdně: ve středu (9–16) a ve čtvrtek (12–

18). V březnu 2020 došlo k uzavření budovy v rámci opatření proti epidemii COVID-19 a od 

znovuotevření budovy v témže roce je její otevírací doba omezena na 5 hodin týdně (situace ke květnu 

2022). 
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Kavárna v přízemí budovy – kavárna Café Prostoru_, 

přístupná z 1. NP NTK a také zvenku, je samostatným 

podnikem (prostor je v pronájmu), probíhají zde i kulturní akce. 

 

Místnosti s automaty s občerstvením a nápoji – menší 

oddělené místnosti v 3.–6. NP s komerčními automaty s jídlem 

a nápoji, menším stolem a 2–4 židlemi. 

 

Otevřená atria v 6. NP – celková kapacita 33 míst – dvě 

otevřená atria v 6. NP, vstup z veřejných prostorů 6. NP, volně 

dostupná pro všechny návštěvníky během letních měsíců, 

v otevírací době NTK, celkem s 11ti pevně ukotvenými menšími 

stoly, těžkými židlemi a slunečníky.  
 

Akademická klubovna Alexandria – celková kapacita 30 míst 

–  oddělená místnost v 2. NP (vstup přes Café Prostoru_), 

určena registrovaným VŠ vyučujícím, vědeckým pracovníkům 

a doktorandům pro účely neformálního setkávání, odpočinek 

a práci v klidu, vstup na kartu v otevíracích hodinách Café 

Prostoru_, uvnitř jeden velký stůl s židlemi, křesla a sedací 

soupravy s paravany, do provozu uvedena 28.11. 2019.   

* Uvedené ceny pronájmu platily v době šetření i v době uzavření této zprávy. V době opatření proti šíření nemoci 

COVID-19 (tj. i v době dotazníkového šetření) bylo nicméně využívání těchto místností omezeno. 

Respondenti (898) hodnotili spokojenost s výše uvedenými částmi NTK na škále od 1 – velmi 

spokojen(a) do 5 – velmi nespokojen(a). Navíc také mohli zvolit možnost Nemohu hodnotit, 

nevyužívám a doplnit komentáře k uvedeným prostorům. 

Vzhledem k tomu, že se hodnocené prostory/části NTK liší velikostí, množstvím studijních míst, 

otevírací dobou i přístupností, tak byla část prostorů (především ty s nejmenším počtem 

studijních míst a omezenou přístupností) hodnocena pouze malým množstvím respondentů (viz 

rozdělení četností odpovědí – Graf 136). V případě omezeného přístupu prostory hodnotili 

pouze ti, kteří je mohou využívat. Například respondenti z ostatní veřejnosti nehodnotili 

https://cafe.prostoru.cz/
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Individuální studovny a Noční studovnu. Akademickou klubovnu pak hodnotili jenom učitelé (SŠ 

a VŠ), doktorandi a vědečtí pracovníci.  

Nejvíce využívaná jsou Studijní místa ve 2.–6. NP, která využívá 83,6 % respondentů (pouze 

16,4 % respondentů u nich zvolilo možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám). 79,0 % 

respondentů, kteří navštěvují NTK, využívá Místnosti s občerstvením na patrech a 73,9 % 

Kavárnu v přízemí. Přibližně ⅔ respondentů uvedlo, že využívá Místa v 1. NP (přízemí 

knihovny), 54,0 % Otevřená atria v 6. NP. Studovnu časopisů používá téměř polovina 

respondentů. Noční studovnu, Týmové studovny a Tichou studovnu dle odpovědí používá po 

cca 25 % respondentů. Nejméně využívanými jsou Badatelna historického fondu (8,0 %), 

Individuální studovny (12,0 %) a Akademická studovna Alexandria (14,0 %). Vyšší podíl 

těch, kteří u jednotlivých typů studoven zvolili odpověď Nemohu hodnotit, nevyužívám 

koresponduje s menším množstvím studijních míst, které tyto prostory poskytují. Především 

v případě prostorů, které nabízejí pouze omezené množství studijních míst a přístup do nich je 

omezen, možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám zvolila velká část respondentů (Graf 136).  

Ačkoliv byli dotazováni pouze respondenti, kteří dané studovny využívat mohou (dle 

předpokládané uživatelské skupiny NTK68), tak například u Akademické klubovny zvolilo 

možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám 86,0 % respondentů a u Týmových studoven 75,6 % 

(viz Graf 136). U Individuálních studoven je vyšší podíl těch, kteří zvolili možnost Nemohu 

hodnotit, nevyužívám (88,1 %), dán jejich omezeným počtem a způsobem pronájmu (na celý 

semestr, pro velký počet zájemců je losováno), u Badatelny historického fondu (nemohlo 

hodnotit/nevyužívá 92,1 %) pak specifickým zaměřením a otevírací dobou. 

Počet respondentů, kteří dané prostory hodnotili, je uveden v Grafu 137. Podrobnější analýza 

respondentů, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám, je uvedena v Kapitole 5.6.1.  

                                                
68 U některých prostorů NTK (Noční studovna, Akademická klubovna, Tichá studovna) je vstup omezen 

pouze pro registrované uživatele určitých uživatelských skupin NTK. Na využívání těchto místností 
odpovídali tedy ti, kteří by (za předpokladu že jsou registrovaní) měli mít uživatelskou skupinu umožňující 
vstup do místnosti.  
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Graf 136: Rozdělení spokojenosti s jednotlivými částmi budovy NTK 

 

Graf 137 znázorňuje nejčastěji volené odpovědi (mody) a průměrnou spokojenost za celý 

soubor bez odpovědí Nemohu hodnotit, nevyužívám. Pro slovní vyhodnocení spokojenosti byli 

do skupiny spokojených respondentů zahrnuti ti, kteří dané prostory ohodnotili známkou 1 či 2, 

a do skupiny nespokojených respondentů ti, kteří k hodnocení použili známku 4 či 5.  
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V průměru vypadala spokojenost s prostory takto: 

Nejspokojenější (viz Graf 137) byli respondenti s: 

● Otevřenými atrii v 6. NP (průměrná spokojenost 1,56); 
● Týmovými studovnami ve 4.–6. NP (1,78);  

● Tichou studovnou ve 3. NP (1,80).  

Kladně hodnotili také: 

● Studijní místa ve 2.–6. NP (1,85); 
● Kavárnu v přízemí budovy (1,90); 

● Individuální studovny v 6. NP (1,93) 

● Badatelnu historického fondu ve 3. NP (1,96); 

● Studovnu časopisů ve 3. NP (1,99); 

● Akademickou klubovnou Alexandria (2,00).  

Nejméně spokojeni byli respondenti s: 

● Noční studovnou (2,12); 
● Místnostmi s automaty s občerstvením a nápoji (2,16); 

● Místy v 1. NP (2,47). 

Největší podíl spokojených respondentů (viz Graf 136) je u Studijních míst ve 2.–6. NP 

(69,1 %), avšak v průměru hodnocení tak pozitivní není (1,85, nejčastější hodnocení/modus 2). 

S Kavárnou v přízemí NTK je spokojeno 58,8 % (průměrné hodnocení 1,90, téměř stejný počet 

respondentů ohodnotil svoji spokojenost stupněm 1 a 2). 53,5 % respondentů je spokojeno 

i s Místnostmi s automaty s občerstvením a nápoji (nejčastěji volená odpověď 2, průměrná 

spokojenost 2,16) a 48,6 % s Otevřenými atrii v 6. NP, která také získala nejlepší průměrné 

hodnocení spokojenosti 1,56 (nejčastější hodnocení 1). 

Se Studovnou časopisů ve 3. NP je spokojeno 35,2 % respondentů (průměrné hodnocení 1,99, 

modus 2) a s Místy v 1. NP 34,7 % respondentů (nejhorší hodnocení z hlediska průměrné 

spokojenosti z 2,47, modus 2). 

Velmi blízké podíly spokojených respondentů (přibližně pětina) jsou u Noční studovny 

(spokojeno 20,4 %, průměrné hodnocení 2,12, modus 2), Týmových studoven ve 4.–6. NP 

(spokojeno 19,7 %, průměrné hodnocení 1,78, modus 1) a u Tiché studovny ve 3. NP 

(spokojeno 19,5 %, průměrné hodnocení 1,80, modus 1). 

Poslední skupinu prostor NTK, které hodnotil výrazně menší počet respondentů (7,9–24,4 % 

z celkového počtu), charakterizuje to, že jde o místnosti s omezeným přístupem pro návštěvníky 

NTK. Každá z těchto místností má buď omezení vstupu (vstup na kartu pro určité kategorie 

uživatelů u Akademické klubovny, dlouhodobý pronájem u Individuálních studoven), nebo má 

specifické zaměření (Badatelna historického fondu). U Individuálních studoven v 6. NP je podíl 

spokojených respondentů 9,4 % a průměrná spokojenost s těmito místnostmi je 1,93, nicméně 

nejčastěji respondenti volili možnost 1. S Akademickou klubovnou Alexandria je spokojeno 
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10,5 % respondentů (velmi malé množství respondentů – provoz studovny zahájen 6 měsíců 

před dotazováním, průměrná spokojenost 2,00, modus 1) a s Badatelnou historického fondu 

5,7 % (průměrné hodnocení 1,96, modus 1). 

Graf 137: Průměrná a nejčastěji zvolená spokojenost (modus) s částmi NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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5.6.1. Analýza skupiny respondentů, kteří u sledovaných prostorů NTK 

zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám 

I přesto, že možnost hodnotit dané prostory měli pouze ti, kteří by je vzhledem ke své 

uživatelské kategorii mohli využívat, tak u některých prostorů NTK možnost Nemohu hodnotit, 

nevyužívám zvolil poměrně velký podíl respondentů (viz Graf 136). Analýza složení skupiny 

respondentů, kteří uvedené místnosti/části budovy nehodnotili/nevyužívají, přestože je využívat 

mohou, je představená na Grafech 138, 139 a 140 a podrobný přehled dle kategorií a afiliací je 

pak uveden v Tabulkách 31, 32 a 33. 

Analýza skupiny respondentů, kteří zvolili u jednotlivých charakteristik prostorů NTK odpověď 

Nemohu hodnotit, nevyužívám, byla provedena detailněji tak, aby byly odhaleny případné 

rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi (kategorie nebyly agregovány do tří skupin, jako při 

předchozím hodnocení, ale bylo ponecháno původní podrobnější rozdělení). V případě afiliace 

byly zvlášť sledovány odpovědi respondentů z VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK. Odpovědi 

respondentů z jiných institucí byly vzhledem k menším počtům agregovány do skupin Jiné VŠ, 

SŠ, Ostatní (zahrnuje vědecké pracovníky z jiných institucí než VŠ a ostatní veřejnost). 

Analýza ukazuje, že studenti bakalářského stupně tvoří mezi těmi, kteří sledované prostory 

nevyužívají/nemohou hodnotit, téměř u každé možnosti 41,9–49,6 % a studenti magisterského 

stupně 18,4–30,6 %. Výjimkou jsou Studijní místa ve 2.–6. NP a Místnosti s automaty 

s občerstvením a nápoji, u kterých i v porovnání s celkovým rozdělením respondentů dle 

kategorie (viz Kapitola 2.2. a Příloha 19) jsou větší podíly u kategorií vyučujících na VŠ, 

vědeckých pracovníků a u ostatní veřejnosti. 
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Graf 138: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých prostorů NTK zvolili možnost 
Nemohu hodnotit, nevyužívám – dle kategorie respondentů 

 

Pohled na to, jak velká část respondentů z dané kategorie Nemohla hodnotit/nevyužívá určitý 

typ prostoru (viz Tabulka 31), ukazuje, že v případě Studijních míst ve 2.–6. NP zvolilo tuto 

možnost mezi respondenty z řad bakalářského stupně pouze 10,3 % z nich a mezi studenty 

magisterského stupně 9,9 %. U ostatních typů místností byly tyto podíly vyšší. Naopak mezi 

respondenty z kategorií středoškolských učitelů, vyučujících na VŠ a vědeckých pracovníků 

vybralo možnost Nemohu hodnotit/nevyužívám 44,1–44,4 % z nich. Studovnu časopisů 

Nemohlo hodnotit/nevyužívá polovina nebo více než polovina respondentů v každé kategorii 

s výjimkou doktorandů (36,4 %). U Noční studovny je podíl těch, kteří ji Nemohli 

hodnotit/nevyužívají, v kategorii VŠ studentů bakalářského stupně 71,3 % a 68,7 % v kategorii 
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magisterského stupně studia. Týmové studovny Nemohlo hodnotit/nevyužívá mezi studenty VŠ 

bakalářského stupně 79,8 % z nich a mezi studenty stupně magisterského 71,7 %.  

Tabulka 31: Podíl těch, kteří zvolili Nemohu hodnotit, nevyužívám u sledovaných typů 
místností/prostorů – dle kategorie 

Typ místnosti, prostoru /  
% těch, kteří zvolili Nemohu 
hodnotit, nevyužívám (ač ho 

využívat mohou) 
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Studijní místa ve 2.-6. NP 16,4 % 25,0 % 10,3 % 9,9 % 10,6 % 44,4 % 44,1 % 34,0 % 

Místnosti s automaty 
s občerstvením a nápoji 

21,0 % 37,5 % 17,3 % 13,7 % 18,2 % 11,1 % 44,1 % 34,0 % 

Kavárna v přízemí budovy 26,1 % 53,1 % 27,1 % 18,5 % 24,2 % 22,2 % 26,5 % 34,0 % 

Místa v 1. NP 36,3 % 37,5 % 36,2 % 40,3 % 31,8 % 22,2 % 36,8 % 31,1 % 

Otevřená atria 46,0 % 50,0 % 57,5 % 42,1 % 40,9 % 22,2 % 58,8 % 44,7 % 

Akademická klubovna 
Alexandria* 

86,0 % - - - 84,8 % 66,7 % 89,7 % - 

Studovna časopisů v 3.NP 53,0 % 59,4 % 54,5 % 56,7 % 36,4 % 55,6 % 50,0 % 49,5 % 

Noční studovna* 71,3 % 81,3 % 71,3 % 68,7 % 62,1 % 77,8 % 83,8 % - 

Tichá studovna v 3.NP 75,5 % 68,8 % 73,4 % 74,7 % 68,2 % 55,6 % 89,7 % 84,5 % 

Týmové studovny ve 4.-6. NP 75,6 % 84,4 % 79,8 % 71,7 % 56,1 % 55,6 % 85,3 % 73,8 % 

Individuální studovny v 6. NP* 88,1 % 81,3 % 89,7 % 91,8 % 69,7 % 66,7 % 89,7 % - 

Badatelna historického fondu 92,1 % 90,6 % 94,1 % 94,8 % 87,9 % 66,7 % 89,7 % 85,4 % 

* Dané prostory hodnotili vždy pouze respondenti, kteří je mohou využívat, celkový počet respondentů je proto 

u některých prostor odlišný – konkrétně Individuální studovny a Noční studovnu hodnotilo celkem 795 respondentů 

(všichni kromě ostatní veřejnosti), Akademickou klubovnu 143 respondentů (pouze doktorandi, výzkumníci a učitelé). 

Z hlediska frekvence návštěv NTK a při porovnání s rozložením frekvenčních skupin mezi 

respondenty navštěvujícími NTK (viz Kapitola 2.7.) si lze všimnout, že mezi těmi, kteří Nemohli 

hodnotit/nevyužívají Studijní místa ve 2.–6. NP mají největší podíl ti, kteří chodí do knihovny 

pouze výjimečně (48,2 %). Respondenti s větší frekvencí návštěv NTK tvoří mezi těmi, kteří 

Studijní místa ve 2.–6. NP Nemohli hodnotit/nevyužívají, menší část. Podobně je to i u Místností 
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s automaty s občerstvením a nápoji a u Akademické klubovny, kde mezi těmi, kteří je Nemohli 

hodnotit/nevyužívají, převládají méně častí návštěvníci NTK (53,6–58,1 %). 

Za povšimnutí také stojí, že mezi těmi, kteří uvedli, že Týmové studovny či Studovnu časopisů 

Nemohou hodnotit/nevyužívají, je cca 40 % těch, kteří chodí do NTK často či velmi často, což 

odpovídá i jejich zastoupení v celkovém vzorku, a u Akademické klubovny je podíl častých 

a velmi častých návštěvníků NTK, kteří ji nevyužívají, 23,6 %. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od 

např. Individuálních studoven není kapacita těchto studoven vyčerpána, nabízí se zvážení jejich 

větší propagace (Akademická klubovna, Týmové studovny – některé z komentářů upozorňovaly 

na to, že o daných prostorech a možnostech jejich využívání respondenti nevěděli) či úprava 

otevírací doby (Studovna časopisů, Týmové studovny), aby byly uživateli více využívány. 

U Akademické klubovny pak pravděpodobně hraje roli také to, že byla otevřena poměrně krátce 

před dotazníkovým šetřením (6 měsíců v provozu). 

Uvedená zjištění potvrzuje i pohled na to, jak velký podíl respondentů z dané skupiny dle 

frekvence návštěv zvolil u konkrétního prostoru/místnosti možnost Nemohu 

hodnotit/nevyužívám (viz Tabulka 20). Zatímco u Studijních míst ve 2.-6.NP tvořil ve skupině 

velmi častých a častých návštěvníků NTK podíl těch, kteří zvolili možnost Nemohu 

hodnotit/nevyužívám, pouze 6,3 %, u Studovny časopisů byl tento podíl 55,0 % mezi velmi 

častými a 49,2 % mezi častými návštěvníky NTK, u Týmových studoven pak 74,1 % mezi velmi 

častými a 73,0 % mezi častými návštěvníky NTK. Nejmenší podíl těch, kteří u Studovny 

časopisů zvolili možnost Nemohu hodnotit/nevyužívám, byl ve skupině příležitostných 

návštěvníků NTK (47,5 %).  
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Graf 139: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých prostorů NTK zvolili možnost 
Nemohu hodnotit, nevyužívám – dle frekvence návštěv NTK 
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Tabulka 32: Podíl těch, kteří zvolili Nemohu hodnotit, nevyužívám u sledovaných typů 
místností/prostorů – dle frekvence návštěvnosti NTK 

Typ místnosti, prostoru /  
% těch, kteří zvolili Nemohu 
hodnotit, nevyužívám (ač ho 

využívat mohou) 
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Studijní místa ve 2.-6. NP 16,4 % 6,3 % 6,3 % 12,1 % 16,0 % 49,7 % 

Místnosti s automaty 
s občerstvením a nápoji 

21,0 % 10,1 % 10,6 % 18,6 % 30,9 % 42,0 % 

Kavárna v přízemí budovy 26,1 % 18,0 % 20,1 % 26,0 % 33,3 % 36,3 % 

Místa v 1. NP 36,3 % 33,9 % 34,9 % 37,2 % 34,6 % 42,0 % 

Otevřená atria 46,0 % 31,2 % 37,6 % 46,0 % 56,8 % 64,3 % 

Akademická klubovna 
Alexandria* 

86,0 % 77,8 % 84,7 % 87,5 % 86,3 % 87,3 % 

Studovna časopisů v 3.NP 53,0 % 55,0 % 49,2 % 54,4 % 47,5 % 59,4 % 

Noční studovna* 71,3 % 58,9 % 67,8 % 73,9 % 78,1 % 82,0 % 

Tichá studovna v 3.NP 75,5 % 67,7 % 69,8 % 80,0 % 80,2 % 81,1 % 

Týmové studovny ve 4.-6. NP 75,6 % 74,1 % 73,0 % 73,5 % 80,9 % 78,3 % 

Individuální studovny v 6. NP* 88,1 % 91,1 % 90,6 % 91,0 % 83,2 % 81,1 % 

Badatelna historického fondu 92,1 % 91,5 % 92,6 % 94,0 % 91,3 % 90,2 % 

* Dané prostory hodnotili vždy pouze respondenti, kteří je mohou využívat, celkový počet respondentů je proto 

u některých prostor odlišný – konkrétně Individuální studovny a Noční studovnu hodnotilo celkem 795 respondentů 

(všichni kromě ostatní veřejnosti), Akademickou klubovnu 143 respondentů (pouze doktorandi, výzkumníci a učitelé). 

Pohled dle afiliace na skupinu respondentů, kteří Nemohli hodnotit, nevyužívají sledované 

prostory NTK (viz Graf 140), ukazuje, že u každé možnosti tvořili respondenti z VŠCHT, ČVUT 

a ČZU přibližně 59–77 % z celkového počtu respondentů, což přibližně odpovídá zastoupení 

těchto afiliací v celkovém souboru – 66,4 % (viz Kapitola 2.3. a Příloha 20). Z jednotlivých 

prostorů lze zmínit Studijní místa ve 2.–6. NP, kde 28,0 % respondentů, kteří je nemohli 

hodnotit/nevyužívají, je z ostatních afiliací a podíly kampusových VŠ (VŠCHT, ČVUT) jsou 

menší než u jiných místností.  
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Graf 140: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých prostorů NTK zvolili možnost 
Nemohu hodnotit/nevyužívám – dle afiliace 

 
Poznámka – Ostatní – zahrnuje vědecké pracovníky z jiných institucí než VŠ a ostatní veřejnost. 

Pohled na velikost podílu těch, kteří v rámci dané afiliace u sledovaných prostor zvolili možnost 

Nemohu hodnotit/nevyužívám (viz Tabulka 21), ukazuje, že tuto možnost u Studijních míst ve 

2.-6. NP zvolilo mezi respondenty z VŠCHT 12,6 % z nich, mezi respondenty z ČVUT 11,5 % 

z nich, u ČZU 20,4 % a u respondentů z UK pouze 4,9 % z nich. Možnost Nemohu 

hodnotit/nevyužívám u Studovny časopisů zvolilo mezi respondenty z VŠCHT 65,9 % z nich, 

z respondentů z ČVUT 51,9 %, z ČZU 41,4 % a z UK 54,9 %. U Týmových studoven byl tento 

podíl mezi respondenty z VŠCHT 84,4 %, z ČVUT 71,6 %, z ČZU 71,0 % a z UK 77,5 %. 

Nejmenší podíl těch, kteří uvedli, že Nemohou hodnotit/nevyužívají Noční studovnu, byl mezi 

respondenty z UK (61,8 %) a nejvyšší pak mezi respondenty z VŠCHT 83,8 %. 
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Tabulka 33: Podíl těch, kteří zvolili Nemohu hodnotit, nevyužívám u sledovaných typů 
místností/prostorů – dle afiliace 

Typ místnosti, prostoru /  
% těch, kteří zvolili Nemohu 
hodnotit, nevyužívám (ač ho 

využívat mohou) 
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Studijní místa ve 2.-6. NP 16,4 % 12,6 % 11,5 % 20,4 % 4,9 % 

Místnosti s automaty 
s občerstvením a nápoji 

21,0 % 21,0 % 19,8 % 21,5 % 8,8 % 

Kavárna v přízemí budovy 26,1 % 16,8 % 25,5 % 31,2 % 15,7 % 

Místa v 1. NP 36,3 % 27,5 % 39,1 % 37,1 % 40,2 % 

Otevřená atria 46,0 % 48,5 % 46,9 % 55,4 % 28,4 % 

Akademická klubovna 
Alexandria* 

86,0 % 88,0 % 90,0 % 80,4 % 100,0 % 

Studovna časopisů v 3.NP 53,0 % 65,9 % 51,9 % 41,4 % 54,9 % 

Noční studovna* 71,3 % 83,8 % 68,8 % 67,2 % 61,8 % 

Tichá studovna v 3.NP 75,5 % 79,6 % 76,1 % 70,4 % 66,7 % 

Týmové studovny ve 4.-6. NP 75,6 % 84,4 % 71,6 % 71,0 % 77,5 % 

Individuální studovny v 6. NP* 88,1 % 97, 0% 90,1 % 73,7 % 94,1 % 

Badatelna historického fondu 92,1 % 97,0 % 94,7 % 87,1 % 96,3 % 

* Dané prostory hodnotili vždy pouze respondenti, kteří je mohou využívat, celkový počet respondentů je proto 

u některých prostor odlišný – konkrétně Individuální studovny a Noční studovnu hodnotilo celkem 795 respondentů 

(všichni kromě ostatní veřejnosti), Akademickou klubovnu 143 respondentů (pouze doktorandi, výzkumníci a učitelé). 

5.6.2. Podrobná analýza jednotlivých prostorů NTK  

Následující analýza jednotlivých prostorů dle kategorie využívá agregovaných skupin 

respondentů: 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

Další analýzy zahrnují rozdělení dle afiliace (pouze instituce s větším počtem respondentů – 

VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK) a také analýzu z pohledu frekvence návštěvy budovy NTK. Při 

výpočtu průměrných hodnot byly vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám.  
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5.6.2.1. Místa v 1. NP (přízemí knihovny) 

Místa v přízemí budovy NTK (pohovky a taburety, volně přístupný parter, viz Tabulka 30) 

dopadla mezi hodnocenými prostory nejhůře – průměrná spokojenost za celý soubor je 2,47 

a u jednotlivých kategorií se pohybuje od 2,28–2,51 (viz Graf 142). Zároveň je toto hodnocení 

horší u častých návštěvníků, kteří chodí do NTK alespoň 1x týdně nebo častěji (2,53–2,55), než 

u těch, kteří navštěvují NTK méně. Lze předpokládat (a toto potvrzují i opakující se komentáře), 

že toto hodnocení je ovlivněno negativními zkušenostmi respondentů s opotřebeným nábytkem, 

špatným stavem toalet v přízemí, přítomností bezdomovců apod. 

U tohoto prostoru jenom cca třetina respondentů (z těch, kteří navštěvují budovu NTK) zvolila 

možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám (viz Graf 141). 

Graf 141: Rozdělení spokojenosti s Místy v 1. NP (přízemí knihovny) dle kategorie 
respondentů 
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Graf 142: Průměrná spokojenost s Místy v 1. NP (přízemí knihovny) dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Analýza spokojenosti dle frekvence návštěv NTK (viz Graf 143 a Graf 144) naznačuje, že 

všichni respondenti z jednotlivých skupin mají s Místy v 1. NP (přízemí budovy) přibližně stejnou 

zkušenost a míra zkušenosti tedy není závislá na frekvenci návštěv budovy. Pouze 

u výjimečných návštěvníků NTK byl v porovnání s ostatními skupinami menší podíl 

nespokojených a větší podíl těch, kteří nemohli hodnotit.  
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Graf 143: Rozdělení spokojenosti s Místy v 1. NP (přízemí knihovny) dle frekvence 
návštěv NTK 

 
 

Graf 144: Průměrná spokojenost s Místy v 1. NP (přízemí knihovny) dle frekvence návštěv 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Grafy 145 a 146 znázorňují spokojenost s přízemím budovy NTK dle afiliace. Je vidět, že 

v případě VŠCHT tento prostor hodnotilo více respondentů (pouze 27,5 % Nemohlo hodnotit, 

nevyužívá) a zároveň tito respondenti v průměru daný prostor hodnotili nejlépe (2,39). Nejhůře 

pak přízemí hodnotili respondenti z UK (průměrná spokojenost 2,74). 

Graf 145: Rozdělení spokojenosti s Místy v 1. NP (přízemí knihovny) dle afiliace 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 146: Průměrná spokojenost s Místy v 1. NP (přízemí knihovny) dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Komentáře respondentů – 1. NP (přízemí budovy) 

V komentářích k přízemí knihovny (1. NP) respondenti (17) nejčastěji zmiňovali: 

● problém s bezdomovci a jinými osobami, jejichž přítomnost není respondentům příjemná 

(10 – zápach, špinavá WC, obtěžování dotazníky o bohu); 

● místa k sezení v parteru nejsou použitelná ke studiu (3 – nepohodlná, bez opěradel, 

nízké stoly); 

● není dovoleno přemísťovat mobilní nábytek v přízemí (1);  

● zajímavé výstavy ve foyer (1); 

● časté rušivé akce v 1. NP (1)69. 

5.6.2.2. Studijní místa ve 2.–6. NP 

Studijní místa ve 2.–6. NP hodnotily všechny kategorie respondentů (ti, kteří uvedli, že 

navštěvují NTK, celkový počet 898 respondentů). Hodnocení spokojenosti se Studijními místy 

ve 2.–6. NP dle kategorie (viz Grafy 147 a 148) ukazuje, že téměř ¾ respondentů z řad studentů 

jsou se studijními místy spokojeny (průměrná spokojenost 1,79) a jenom 10,9 % uvedlo, že je 

Nemohou hodnotit, nevyužívají. Ve skupině učitelů, doktorandů a vědeckých pracovníků je 

spokojených 56,0 % (průměrná spokojenost 2,07, Nemůže hodnotit, nevyužívá 28,7 %) 

a u ostatní veřejnosti je spokojeno 52,4 % (průměrná spokojenost 1,99, Nemůže hodnotit, 

nevyužívá 28,7 %).   

Graf 147: Rozdělení spokojenosti se Studijními místy ve 2.–6. NP dle kategorie 

 
  

                                                
69 V přízemí budovy jsou kromě vstupu do samotné knihovny NTK také umístěny vchody do různých 

obchodů, kavárny, Galerie NTK, Ballingova sálu nebo Městské knihovny. Funguje tedy do jisté míry jako 
křižovatka. Zmíněnou „rušící akcí“ tedy mohl být myšlen například hluk spojený s provozem těchto prostor 
(např. konference, začátky prohlídek). 
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Graf 148: Průměrná spokojenost se Studijními místy ve 2.–6. NP dle kategorie 

Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Z hlediska frekvence návštěv budovy NTK (viz Grafy 149 a 150) je vidět, že se snížením 

frekvence návštěv budovy NTK roste podíl respondentů, kteří Studijní místa ve 2.–6. NP 

Nemohli hodnotit, nevyužívají. Zároveň lze říci, že mezi velmi častými, častými a občasnými 

návštěvníky NTK jsou podíly spokojených respondentů přibližně stejné (69,1–78,8 %), stejně 

tak jako průměrné hodnocení (1,80–1,81). Mezi těmi, kteří dochází do NTK více než jednou za 

týden, tato studijní místa Nemohlo hodnotit, nevyužívá jenom 6,3 % respondentů a naopak mezi 

těmi, kteří dochází do NTK jednou až pětkrát za rok, Nemůže hodnotit, nevyužívá tato místa 

49,7 % respondentů této skupiny. 

Pomocí statistických testů bylo ze získaných dat zjištěno, že existuje závislost mezi 

spokojeností se Studijními místy ve 2.–6. NP a preferencí velkých70 stolů, které se tu nachází, tj. 

lze předpokládat, že respondenti, kteří preferují studijní místa u velkých stolů jsou se studijními 

místy na 2.–6. NP spokojeni. Statistická závislost mezi spokojeností a preferencí pohovek 

a menších stolů, které se v této části (ale i v jiných místnostech) také nachází, se naopak 

nepotvrdila.  

                                                
70 Závislost byla ověřena pomocí neparametrického Kruskalův-Wallisova testu o shodě rozdělení na 

hladinách významnosti 5 % a 1 %. 
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Graf 149: Rozdělení spokojenosti se Studijními místy ve 2.–6. NP dle frekvence návštěv 
NTK 

 
 

Graf 150: Průměrná spokojenost se Studijními místy ve 2.–6. NP dle frekvence návštěv 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Analýza spokojenosti dle afiliace (viz Grafy 151 a 152) ukazuje, že nejvíce jsou se Studijními 

místy v 2.–6. NP spokojeni respondenti z UK (spokojeno 83,4 %, průměrná spokojenost 1,74) 

a z VŠCHT (spokojeno 74,5 %, průměrná spokojenost 1,75). Průměrná spokojenost 

u respondentů z ČVUT (1,86) se shoduje s průměrem za celý soubor a nejhůře studijní místa 

hodnotili respondenti z ČZU (průměrně 1,93). 

Graf 151: Rozdělení spokojenosti se Studijními místy ve 2.–6. NP dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 152: Průměrná spokojenost se Studijními místy ve 2.–6. NP dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 



239 

Komentáře respondentů – Studijní místa ve 2.–6. NP 

Komentáře respondentů, týkající se Studijních míst v 2.–6. NP se vztahovaly na celou budovu, 

jsou tedy uvedeny v sekci 5.6.2.13.  

5.6.2.3. Studovna časopisů ve 3. NP 

Spokojenost se Studovnou časopisů ve 3. NP hodnotili respondenti všech kategorií (celkem 

898, ti kteří navštěvují budovu NTK). Analýza spokojenosti se Studovnou časopisů ve 3. NP dle 

kategorie (viz Grafy 153 a 154) ukazuje, že ji hodnotilo/využívá pouze 47,0 % respondentů, 

přičemž respondenti z kategorie učitelů, studentů doktorského studia a výzkumníků využívají 

studovnu více než jiné kategorie (možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám zvolilo pouze 44,1 % 

respondentů z této kategorie), a nejmenší podíl, těch, kteří ji využívají, je mezi studenty 

(44,5 %). Nejvíce spokojení jsou představitelé ostatní veřejnosti (průměrná spokojenost 1,65, 

spokojeno 45,6 %). Ostatní skupiny vykazují podobnou (nižší) úroveň spokojenosti (v průměru 

studenti 2,03, učitelé 2,05). 

Graf 153: Rozdělení spokojenosti se Studovnou časopisů ve 3. NP dle kategorie 
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Graf 154: Průměrná spokojenost se Studovnou časopisů ve 3. NP dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Hodnocení spokojenosti dle frekvence návštěv NTK (viz Grafy 155 a 156) ukazuje, že 

zkušenost se Studovnou časopisů (tj. podíl těch, kteří ji hodnotili) není podmíněna frekvencí 

návštěv budovy NTK. Největší podíl respondentů, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, 

nevyužívám, je mezi výjimečnými návštěvníky NTK (59,4 %). Nicméně z průměrného 

hodnocení je vidět, že při poklesu frekvence návštěv budovy NTK se mírně zhoršuje i průměrná 

spokojenost (od 1,91 do 2,17).  
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Graf 155: Rozdělení spokojenosti se Studovnou časopisů ve 3. NP dle frekvence návštěv 
NTK 

 
 

Graf 156: Průměrná spokojenost se Studovnou časopisů ve 3. NP dle frekvence návštěv 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Na Grafech 157 a 158 je vidět spokojenost se Studovnou časopisů ve 3. NP dle afiliace. Nejvíce 

respondentů, kteří u studovny zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám, bylo z VŠCHT 

(65,9 %) a naopak mezi respondenty z ČZU byl tento podíl jenom 41,4 %. Nicméně právě 

respondenti z ČZU jsou se studovnou ze sledovaných institucí spokojeni nejméně (průměrná 

spokojenost ČZU 2,18, ostatní instituce blízké průměru za celý soubor – 1,99). 

Graf 157: Rozdělení spokojenosti se Studovnou časopisů ve 3. NP dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 
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Graf 158: Průměrná spokojenost se Studovnou časopisů ve 3. NP dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Při statistické analýze byla prokázána závislost mezi spokojeností se Studovnou časopisů 

a spokojeností s nabídkou tištěných časopisů71 a norem72 v NTK. Což znamená, že ti, kteří jsou 

spokojeni se Studovnou časopisů, jsou pravděpodobně spokojeni i s nabídkou tištěných 

časopisů a databází norem, které se zde nachází a naopak – nabídka časopisů a přístup 

k normám motivuje respondenty k návštěvě Studovny časopisů. 

Komentáře respondentů – Studovna časopisů ve 3.NP 

Jeden z respondentů uvedl, že prostředí Studovny časopisů na něj působí restriktivně (pod 

dozorem), další pak negativně vnímá omezení provozní doby studovny (už před omezeními 

spojenými s pandemií COVID-19). 

5.6.2.4. Tichá studovna ve 3. NP 

Je třeba upozornit, že i v případě Tiché studovny ve 3. NP mohlo u respondentů docházet i přes 

poskytnutý obrázek k záměně/jinému pochopení toho, o jaký prostor se jedná. Pod Tichou 

                                                
71 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, střední závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti s tištěnými časopisy se 
rovná 0,316, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenost se studovnou časopisů se rovná 0,324, 
symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,459. 
72 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, střední závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti s normy se rovná 
0,238, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenost se Studovnou časopisů se rovná 0,241, 
symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,339. 
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studovnou mohli někteří respondenti rozumět také Týmové studovny, Studovnu časopisů nebo 

obecně tichá patra. Dle zkušeností pracovníků NTK totiž mají uživatelé NTK o Tiché studovně 

poměrně malé povědomí (v porovnáním s ostatními prostory NTK, které také spadají do 

kategorie tichých). Možným záměnám nasvědčuje i fakt, že nebyla zjištěna závislost mezi 

spokojeností s Tichou studovnou a dalšími charakteristikami budovy NTK, které byly sledovány 

v dotazníku (konkrétně souvislost s preferencí ticha mezi respondenty). Limitujícím faktorem je 

i malá kapacita Tiché studovny (12 studijních míst) a přístup jenom pro registrované uživatele 

NTK, tudíž ne každý respondent měl možnost vyzkoušet tuto místnost (velký podíl respondentů, 

kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám – 75,5 %). Další otázky týkající se ticha 

v budově NTK jsou rozebírány v Kapitole 5.8., zároveň se problematice ticha v knihovně 

částečně věnovala i Kapitola 5.1. 

Hodnocení spokojenosti s Tichou studovnou ve 3. NP je v průměru pozitivní (1,80). Z Grafů 159 

a 160 je vidět rozdělení spokojenosti u jednotlivých kategorií respondentů, přičemž nespokojení 

respondenti byli pouze ve studentské skupině (1,0 %, 6 respondentů, průměrná spokojenost 

1,83). Největší podíl respondentů, kteří Tichou studovnu nemohli hodnotit, je v kategorii ostatní 

veřejnosti (84,5 %).  

Graf 159: Rozdělení spokojenosti s Tichou studovnou ve 3. NP dle kategorie 
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Graf 160: Průměrná spokojenost s Tichou studovnou ve 3. NP dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Spokojenost s Tichou studovnou dle frekvence návštěv NTK (viz Graf 161 a Graf 162) ukazuje, 

že největší podíl respondentů, kteří hodnotili tento prostor, je mezi velmi častými (Nemohlo 

hodnotit, nevyužívá 67,7 %) a častými návštěvníky NTK (Nemohlo hodnotit, nevyužívá 69,8 %). 

Celkem s růstem frekvence návštěv NTK roste i spokojenost s Tichou studovnou, kromě velmi 

častých návštěvníků, kteří vykazují mírně horší spokojenost (průměrná spokojenost 1,89 vs. 

1,80 za celý vzorek).  
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Graf 161: Rozdělení spokojenosti s Tichou studovnou ve 3. NP dle frekvence návštěv 
NTK 

 
 

Graf 162: Průměrná spokojenost s Tichou studovnou ve 3. NP dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Grafy 163 a 164 ukazují spokojenost s Tichou studovnou dle afiliací. Je vidět, že největší podíl 

těch, kteří hodnotili Tichou studovnu, je mezi respondenty z UK (Nemohlo hodnotit, nevyužívá 

66,7 %). Zároveň jsou respondenti z UK s Tichou studovnou nejméně spokojeni (průměrná 

spokojenost 1,94). Průměrná spokojenost respondentů z jiných institucí se pohybovala kolem 

průměru za celý vzorek. 

Graf 163: Rozdělení spokojenosti s Tichou studovnou ve 3. NP dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 164: Průměrná spokojenost s Tichou studovnou ve 3. NP dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Proč respondenti Tichou studovnu nevyužívají? 

Respondenti (677), kteří uvedli, že nepoužívají Tichou studovnu, odpovídali na otázku, proč 

tomu tak je. Mohli vybrat jednu z předdefinovaných možností (viz Graf 165) a případně uvést 

vlastní důvody u možnosti Jiné (viz Komentáře respondentů – Tichá studovna). Největší podíl 

respondentů zvolil možnost Nemám zájem využívat tichou studovnu (36,2 %). Čtvrtina 

respondentů o Tiché studovně slyšela, ale neví, jak ji využívat a 23,8 % respondentů o ní neví. 

Graf 165: Důvody pro nevyužívání Tiché studovny, celkový počet respondentů 677  

 

U každé z nabídnutých možností bylo sledováno složení z hlediska kategorie respondentů, 

frekvence návštěv budovy NTK a afiliace (viz Grafy 166, 167 a 168).  

Vyhodnocení skupiny respondentů nevyužívajících Tichou studovnu bylo provedeno detailněji 

tak, aby byly odhaleny případné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi (kategorie nebyly 

agregovány do tří skupin, jako při některých předchozích hodnoceních, ale bylo ponecháno 

původní podrobnější rozdělení). V případě afiliace byly zvlášť sledovány odpovědi respondentů 

z VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK. Odpovědi respondentů z jiných institucí byly vzhledem k menším 

počtům respondentů agregovány do skupin Jiné VŠ, SŠ, Ostatní. 
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Mezi respondenty, kteří nemají zájem využívat Tichou studovnu, je 63,6 % studentů (od SŠ po 

magisterský stupeň VŠ) a je vidět i vyšší podíl zastoupení vyučujících na VŠ a vědeckých 

pracovníků (11,4 %) a ostatní veřejnosti (15,9 %) v porovnání s rozdělením za celou skupinu 

návštěvníků (viz Příloha 19). Ještě větší podíly studentů lze sledovat u možností O studovně 

jsem slyšel(a), ale nevím, kde je nebo jak se využívá (studenti VŠ bakalářského stupně 51,5 %) 

a Nevyužívám ji, protože tam většinou není místo (studenti VŠ bakalářského stupně 50,0 %). 

Z hlediska frekvence návštěv má rozdělení spíše rovnoměrný charakter. Analýza dle afiliace 

ukazuje na problém s nedostatečnou kapacitou u respondentů z VŠCHT, ČVUT a ČZU 

(možnost Nevyužívám ji, protože tam většinou není místo). 

Graf 166: Důvody pro nevyužívání Tiché studovny dle kategorie, celkový počet 
respondentů 677 
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Graf 167: Důvody pro nevyužívání Tiché studovny dle frekvence návštěv NTK, celkový 
počet respondentů 677 

 
 

Graf 168: Důvody pro nevyužívání Tiché studovny dle afiliace, celkový počet 
respondentů 677 

 
Poznámka – Ostatní – zahrnuje vědecké pracovníky z jiných institucí než VŠ a ostatní veřejnost. 
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Komentáře respondentů – Tichá studovna 

Ti, kteří uvedli, že nevyužívají Tichou studovnu ve 3. NP, ve svých komentářích k možnosti 

Jiné (51) upřesnili, že to je zejména proto, že: 

● při studiu potřebují mluvit (jíst) a nechtějí rušit (12);  

● tuto studovnu nepotřebují (9);  

● stačí jim místa na tichých patrech (7); 

● stačí jim jiná místa v NTK (4 – bez upřesnění jaká);  

● preferují místa v blízkosti knih na regálech, které používají (3); 

● je v ní příliš ticho (3);  

● je v ní málo místa a žádný osobní prostor (3);  

● využívají tichou studovnu ve škole (3);  

● dosud neměli příležitost ji použít (3); 

● nemohou ji používat, protože nejsou studenty (2); 

● neví, jak ji využívat (2); 

● nerad studuje v kolektivu (1);  

● nepracuje se mu v ní dobře (1);  

● je tam zakázáno pouštění hudby do sluchátek (1);  

● ruší ho hluk z 4. NP (1);  

● fyzicky nechodí do NTK (1). 

Ti, kteří Tichou studovnu používají, uvedli dva komentáře upozorňující na nedostatky 

studovny:  

● hlučnost zavírání dveří Tiché studovny (1);  

● špatné větrání ve studovně (1). 

5.6.2.5. Badatelna historického fondu ve 3. NP 

Badatelna historického fondu je vzhledem ke specifickému zaměření, otevírací době a velikosti 

(14 studijních míst) málo využívaným prostorem. I přes nedostatečnou propagaci existuje ale 

skupina uživatelů, která Badatelnu využívá nejen pro studium titulů z historického fondu, ale 

i jako místo ke studiu/práci. 

Graf 169 a Graf 170 ukazují, že nejvíce mají s Badatelnou zkušenost respondenti z řad ostatní 

veřejnosti (hodnotilo 14,6 %), kteří jsou s tímto prostorem zároveň nejvíce spokojeni (průměrná 

spokojenost 1,60). Skupina učitelů, doktorandů a vědců má s Badatelnou také více zkušeností 

(hodnotilo 12,6 %), ale průměrná spokojenost za tuto respondentskou skupinu je horší (2,11). 

I když je Badatelna historického fondu málo využívána, pro určité kategorie uživatelů, např. 

vyučující nebo představitele ostatní veřejnosti, má význam, jak potvrzuje i tento výzkum. 
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Graf 169: Rozdělení spokojenosti s Badatelnou historického fondu ve 3. NP dle kategorie 

 
 

Graf 170: Průměrná spokojenost s Badatelnou historického fondu ve 3. NP dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s Badatelnou historického fondu dle frekvence návštěv NTK neukazuje 

na výrazně odlišnou zkušenost s tímto prostorem u jednotlivých skupin návštěvníků (viz Graf 

171), nicméně průměrné hodnocení (viz Graf 172) u občasných návštěvníků NTK (2,46) je 

výrazně horší než průměrné za celou skupinu (1,96). 
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Graf 171: Rozdělení spokojenosti s Badatelnou historického fondu ve 3. NP dle frekvence 
návštěv NTK 
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Graf 172: Průměrná spokojenost s Badatelnou historického fondu ve 3. NP dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Analýza spokojenosti s Badatelnou historického fondu dle afiliace (viz Grafy 173 a 174) ukazuje, 

že nejvíce tento prostor hodnotili respondenti z ČZU (hodnotilo 12,9 %). V průměrném 

hodnocení se respondenti z VŠCHT, ČVUT a ČZU shodli (průměrná spokojenost 2,00) 

a nejlépe Badatelnu hodnotili respondenti z UK (1,75). 
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Graf 173: Rozdělení spokojenosti s Badatelnou historického fondu ve 3. NP dle afiliace  

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 174: Průměrná spokojenost s Badatelnou historického fondu ve 3. NP dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Komentáře respondentů – Badatelna historického fondu 

Jeden z respondentů uvedl výtku k otevírací době Badatelny, přičemž by uvítal otevírací dobu 

alespoň 1x týdně do 19 h. 
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5.6.2.6. Týmové studovny ve 4.–6.NP 

Týmové studovny dosáhly poměrně dobré průměrné spokojenosti 1,78 v rámci celého 

souboru, což znamená, že ti, kteří je používají, jsou většinově spokojeni. Hlavním účelem 

těchto místností je poskytnutí odděleného a pohodlného prostoru pro týmovou spolupráci. 

Někteří respondenti je ale využívají i k individuálnímu studiu. 

Otázka na oblibu Týmových studoven byla položena všem respondentům, kteří uvedli, že 

navštěvují NTK (898). I když jsou Týmové studovny dostupné pro všechny kategorie 

návštěvníků, pouze studenti, učitelé a vědečtí pracovníci si je mohou pronajímat za 

zvýhodněnou cenu a mohou si je rezervovat sami. Poměrně velká část respondentů tak zvolila 

možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám (75,6 %, 679 respondentů). Tito respondenti byli 

následně dotázáni na důvody, proč tomu tak je (více v části Proč respondenti týmové studovny 

nevyužívají?). Ti, kteří uvedli, že Týmové studovny využívají, potom odpovídali na další otázky 

ohledně konkrétních vlastností studoven a systému jejich využívání (více viz Spokojenost 

s konkrétními vlastnostmi týmových studoven). 

Celkem 10 respondentů uvedlo, že jsou s Týmovými studovnami spíše, nebo velmi nespokojeni. 

Tito respondenti pak při podrobnějším dotazování hůře hodnotili konkrétní vlastnosti týmových 

studoven: cena za pronájem (6 z nich) a zvuková izolace (5 respondentů). 

Analýza odpovědí respondentů dle kategorie (viz Grafy 175 a 176) ukazuje, že nejvíce 

spokojená je s Týmovými studovnami skupina učitelů, doktorandů a vědců a zároveň je 

hodnotilo více z nich (průměrná spokojenost 1,56, 26,6 % je spokojeno, 0,7 % nespokojeno 

a 69,9 % nemůže hodnotit). Hodnocení ze strany studentské skupiny respondentů je méně 

příznivé, ale celkem je podobné průměru za celý soubor (průměrná spokojenost 1,86, 77,1 % 

nemůže hodnotit).  



257 

Graf 175: Rozdělení spokojenosti s Týmovými studovnami ve 4.–6. NP dle kategorie 

 
 

Graf 176: Průměrná spokojenost s Týmovými studovnami ve 4.–6. NP dle kategorie 

 
Poznámka– škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

U respondentů s různou frekvencí návštěv (viz Grafy 177 a 178) je vidět, že podíl těch, kteří 

zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám, je mezi velmi častými, častými a občasnými 

návštěvníky (tedy těmi, kteří chodí do NTK alespoň 1x za měsíc nebo častěji) velmi podobný 

(73,0–74,1 %). U méně častých návštěvníků je tento podíl ještě větší (78,3–80,9 %). Mezi 

příležitostnými návštěvníky nejsou žádní respondenti, kteří jsou nespokojeni s Týmovými 

studovnami. Průměrné hodnocení spokojenosti ve všech návštěvnických skupinách je pak velmi 

podobné (1,70–1,78) až na respondenty navštěvující NTK výjimečně (2,03).  
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Graf 177: Rozdělení spokojenosti s Týmovými studovnami ve 4.–6. NP dle frekvence 
návštěv NTK 

 
 

Graf 178: Průměrná spokojenost s Týmovými studovnami ve 4.–6. NP dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Analýza rozdělení odpovědí dle afiliace (viz Graf 179 a Graf 180) ukazuje, že mezi respondenty 

z jednotlivých afiliací je poměrně velké procento těch, kteří uvedli, že Týmové studovny 

Nemohou hodnotit/nevyužívají, přičemž největší podíl těch, kteří zvolili tuto možnost je mezi 

respondenty z VŠCHT (84,4 %) a z UK (77,5 %), takže počet respondentů, kteří pak dále 

hodnotili jednotlivé charakteristiky Týmových studoven, je u některých afiliací poměrně malý 

(VŠCHT 26 respondentů, UK 23 respondentů). Nejvíce respondentů, kteří Týmové studovny 

hodnotili, je z ČZU73 (71,0 % zvolilo Nemohu hodnotit, nevyužívám) a ČVUT (71,6 % zvolilo 

Nemohu hodnotit, nevyužívám). 

Ačkoliv mezi respondenty z ČZU nebyl nikdo nespokojený, tak byli v průměru méně spokojení 

(1,93) než respondenti z VŠCHT (1,50) a ČVUT (1,72). 

Graf 179: Rozdělení spokojenosti s Týmovými studovnami ve 4.–6. NP dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

  

                                                
73 Dle statistik NTK podle let 2018–2019 jsou nejčastějšími uživateli týmových studoven studenti ČVUT 

(cca 24 % rezervací) a UK (cca 13 % rezervací). Studenti VŠCHT měli mezi uživateli týmových studoven 
podíl 4,7 % v r.2018 a 2,34 % v r.2019; studenti ČZU kolem 5 %, studenti VŠE 5,6 % v r. 2018 a 3 % v r. 
2019 (zdroj MIS NTK). 
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Graf 180: Průměrná spokojenost s Týmovými studovnami ve 4.–6. NP dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Spokojenost s konkrétními vlastnostmi Týmových studoven 

Respondenti (219), kteří uvedli, že Týmové studovny využívají, byli požádáni o podrobnější 

zhodnocení Týmových studoven z hlediska spokojenosti s jejich vybavením a nastavením 

procesů jejich používání jako je rezervace, přístup na kartu nebo cena (podrobněji viz Graf 

181). Hodnocení probíhalo na škále od 1 – velmi spokojen(a) do 5 – velmi nespokojen(a), 

přičemž respondenti mohli také zvolit možnost Nevím. Pro vyhodnocení podílu spokojených 

respondentů byl u jednotlivých charakteristik využit součet hodnocení 1 a 2, a součet 4 a 5 pro 

vyhodnocení těch nespokojených. 

Je zajímavé, že podíl těch, kteří zvolili možnost Nevím, se pro různé charakteristiky někdy 

i výrazně liší. V případě některých z nich (např. Proces rezervace, Cena), může být tento rozdíl 

vysvětlen tím, že rezervaci a platbu Týmové studovny provádí vždy jen jeden z uživatelů, kteří 

místnost využívají a ostatní tak s danou položkou nemají zkušenost. Poměrně vysoký podíl 

nehodnoticích u charakteristik Dostatek volných týmových studoven a Časová dostupnost 

týmových studoven, zase mohou tvořit ti, kteří je nevyužívají příliš často a nesetkali se s jejich 

nedostatkem (nastává pouze během zkouškového období).  

Na Grafu 181 je vidět rozdělení spokojenosti s jednotlivými charakteristikami Týmových 

studoven, přičemž charakteristiky jsou seřazeny od těch s největší spokojeností k nejmenší. Pro 

znázornění spokojenosti byla také vypočítána průměrná spokojenost a určena nejčastěji 

vybíraná kategorie (modus) – viz Graf 182. Odpovědi Nevím nebyly započítány. Čím blíže je 

průměr k 1, tím jsou v průměru respondenti více spokojeni. 
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Z hlediska průměrné spokojenosti s Týmovými studovnami dopadly nejlépe následující 

charakteristiky: 

● Osvětlení (spokojeno 81,3 %, průměrná spokojenost 1,64); 

● Přístup do studovny pomocí karty (spokojeno 68,9 %, průměrná spokojenost 1,65); 

● Nábytek (spokojeno 75,3 %, průměrná spokojenost 1,75); 

● Počet míst ve studovnách (spokojeno 72,1 %, průměrná spokojenost 1,78); 

● Vybavení (spokojeno 67,6 %, průměrná spokojenost 1,82). 

Do skupiny charakteristik, se kterými byli respondenti v průměru spokojeni méně, patří: 

● Proces rezervace (spokojeno 53,4 %, průměrná spokojenost 1,97); 

● Dostatek volných týmových studoven (spokojeno 58,0 %, průměrná spokojenost 2,00); 

● Časová dostupnost studoven (spokojeno 55,3 %, průměrná spokojenost 2,03); 

● Zvuková izolace (spokojeno 65,8 %, průměrná spokojenost 2,08).  

Nejhůře byla mezi sledovanými charakteristikami hodnocena: 

● Cena za pronájem (15,1 % respondentů nespokojeno, 39,7 % spokojeno, průměrná 

spokojenost je 2,51).  

U většiny charakteristik bylo nejčastěji volenou hodnotou (modus) 1 – velmi spokojen(a), pouze 

u Procesu rezervace a Ceny za pronájem to byla 2.  
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Graf 181: Spokojenost s Týmovými studovnami ve 4.–6. NP (spokojenost s jejich 
vybavením/procesy), počet respondentů 219  
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Graf 182: Týmové studovny ve 4.–6. NP, průměrná spokojenost s jejich vybavením/ 
procesy a nejčastěji vybíraný stupeň spokojenosti (modus) 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nevím. 

Průměrné hodnocení charakteristik Týmových studoven z pohledu kategorie (viz Tabulka 34) je 

u respondentů ze studentské skupiny blízké průměrným hodnotám za celý vzorek. Vzhledem 

k podmínkám pronájmu studoven využívají studovny spíše studenti a tak je jich také mezi 

respondenty, kteří odpovídali na tyto otázky, nejvíce. Ostatní kategorie jsou zastoupeny spíše 

okrajově (viz Tabulka 34). 

V porovnání s respondenty z ostatních kategorií jsou studenti spokojenější s Nábytkem (1,70), 

Vybavením, např. whiteboardy a flipcharty (1,75), Dostatkem volných týmových studoven (1,94), 

Časovou dostupností studoven (1,97) a Zvukovou izolací (2,02). 
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Učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci jsou více 

než ostatní u Týmových studoven spokojeni s Přístupem do studovny pomocí karty (1,46) 

a Procesem rezervace (1,89). Naopak jsou výrazně méně spokojeni se Zvukovou izolací (2,16), 

Časovou dostupností studoven (2,12), Dostatkem volných týmových studoven (2,22), Počtem 

míst ve studovnách (1,92) a Nábytkem (1,92). 

Respondenti z kategorie ostatní veřejnost se ve svém průměrném hodnocení charakteristik 

Týmových studoven přiklánějí buď k průměrnému hodnocení za celou skupinu respondentů, 

anebo k horšímu hodnocení. Konkrétně jsou v porovnání s ostatními kategoriemi méně 

spokojeni především s Vybavením, např. whiteboardy a flipcharty (2,20), Procesem rezervace 

(2,23), Časovou dostupností studoven (2,21) a Zvukovou izolací (2,32). 

I když se podmínky pronájmu Týmových studoven liší pro různé kategorie uživatelů NTK 

(studenti, učitelé a vědečtí pracovníci mají zvýhodněnou cenu a mohou je rezervovat 

sami online), je zajímavé, že se všechny kategorie respondentů shodly v tom, že 

v průměru nejhůře hodnotily spokojenost s Cenou za pronájem (2,50–2,52). 

Tabulka 34: Průměrné hodnocení spokojenosti s Týmovými studovnami – dle kategorie 
respondentů 

Průměrná 
spokojenost*  
(na škále 1–5, 
kde 1– Velmi 
spokojen(a), 

5 – Velmi 
nespokojen(a)) 

Celkem 
(160–205 

respondentů) 

Studenti SŠ, 
studenti VŠ 

bakalářského 
a magisterského 

stupně 
(102–138 

respondentů) 

Učitelé na SŠ, studenti 
VŠ doktorského 

stupně, vyučující na VŠ, 
vědečtí pracovníci 

(32–40 respondentů) 

Ostatní 
veřejnost 

(21–27 
respondentů) 

Osvětlení 1,64 1,63 1,65 1,70 

Přístup do 
studovny 
pomocí karty 

1,65 1,68 1,46 1,76 

Nábytek 1,75 1,70 1,92 1,81 

Počet míst ve 
studovnách 

1,78 1,74 1,92 1,77 

Vybavení, 
např. 
whiteboardy 
a flipcharty 

1,82 1,75 1,83 2,20 

Proces 
rezervace 
 
 

1,97 1,95 1,89 2,23 
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Průměrná 
spokojenost*  
(na škále 1–5, 
kde 1– Velmi 
spokojen(a), 

5 – Velmi 
nespokojen(a)) 

Celkem 
(160–205 

respondentů) 

Studenti SŠ, 
studenti VŠ 

bakalářského 
a magisterského 

stupně 
(102–138 

respondentů) 

Učitelé na SŠ, studenti 
VŠ doktorského 

stupně, vyučující na VŠ, 
vědečtí pracovníci 

(32–40 respondentů) 

Ostatní 
veřejnost 

(21–27 
respondentů) 

Dostatek 
volných 
týmových 
studoven 

2,00 1,94 2,22 2,00 

Časová 
dostupnost 
studoven 

2,03 1,97 2,12 2,21 

Zvuková 
izolace 

2,08 2,02 2,16 2,32 

Cena za 
pronájem 

2,51 2,52 2,50 2,52 

Poznámka – počty respondentů se u jednotlivých sledovaných položek mohou mírně lišit, protože někteří respondenti 

se rozhodli u dané položky zvolit možnost Nevím. 

Pohled na kategorie těch, kteří u jednotlivých charakteristik Týmových studoven zvolili Nevím 

(přestože mají zkušenost s jejich využíváním, viz Tabulka 35), ukazuje, že častěji tuto odpověď 

u Procesu rezervace a Ceny za Pronájem volili studenti bakalářského studia nežli studia 

magisterského (u Procesu rezervace Neví 37,2 % ze studentů bakalářského stupně, kteří 

studovny používají, a 24,2 % ze studentů magisterského stupně, u Ceny za pronájem 28,2 % 

vs. 19,7 %). Ostatní kategorie byly zastoupeny velmi nízkým počtem respondentů a výsledky 

tak není možné generalizovat. 
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Tabulka 35: Podíl těch, kteří zvolili Nevím u sledovaných charakteristik Týmových 
studoven, přestože je využívají – dle kategorie 

Charakteristika 
týmových studoven /  
% těch, kteří zvolili 
Nevím (ač uvedli, že 

využívají týmové 
studovny) 
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Osvětlení 6,3 % 20,0 % 5,1 % 9,1 % 6,9 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 

Nábytek 8,2 % 20,0 % 6,4 % 9,1 % 6,9 % 0,0 % 30,0 % 3,7 % 

Počet míst ve 
studovnách 

9,1 % 20,0 % 10,3 % 9,1 % 6,9 % 0,0 % 20,0 % 3,7 % 

Přístup do studovny 
pomocí karty 

16,9 % 40,0 % 16,7 % 21,2 % 13,8 % 0,0 % 20,0 % 7,4 % 

Vybavení, např. 
whiteboardy 
a flipcharty 

16,4 % 20,0 % 19,2 % 16,7 % 10,3 % 0,0 % 40,0 % 7,4 % 

Zvuková izolace 9,5 % 20,0 % 7,7 % 10,6 % 10,3 % 0,0 % 20,0 % 7,4 % 

Dostatek volných 
týmových studoven 

21,0 % 40,0 % 20,5 % 19,7 % 20,7 % 0,0 % 50,0 % 14,8 % 

Časová dostupnost 
studoven 

20,5 % 40,0 % 23,1 % 18,2 % 20,7 % 0,0 % 40,0 % 11,1 % 

Proces rezervace 26,9 % 40,0 % 37,2 % 24,2 % 13,8 % 0,0 % 30,0 % 18,5 % 

Cena za pronájem 23,7 % 40,0 % 28,2 % 19,7 % 17,2 % 0,0 % 40,0 % 22,2 % 

Porovnání průměrné spokojenosti za celou skupinu respondentů s průměrnou spokojeností 

respondentů podle frekvence jejich návštěv budovy NTK (viz Tabulka 36) ukazuje, že 

respondenti navštěvující budovu NTK velmi často jsou v porovnání s průměry za celou skupinu 

respondentů méně spokojeni s Cenou za pronájem (2,61), Zvukovou izolací (2,24), Procesem 

rezervace (2,08) a Osvětlením (1,75). Také je patrné, že ti, kteří navštěvují budovu NTK 

výjimečně, ale využívají Týmové studovny, jsou s většinou parametrů Týmových studoven 

méně spokojeni. 
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Tabulka 36: Průměrné hodnocení spokojenosti s Týmovými studovnami – dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Průměrná 

spokojenost*  
(na škále 1–5, 
kde 1– Velmi 
spokojen(a), 

5 – Velmi 
nespokojen(a)) 

 
Celkem 
(160–
205 

resp.) 

Respondenti s danou frekvencí návštěv NTK, kteří hodnotili 
uvedenou charakteristiku 

Velmi často 
(častěji než 
1x za týden) 

(36–48 
resp.) 

Často 
(alespoň 1x 

za týden) 
(39–48 
resp.) 

Občas 
(alespoň 1x 
za měsíc) 

(37–53 
resp.) 

Příležitostně 
(6–9x za 

rok) 
(25–29 
resp.) 

Výjimečně 
(1–5x za 

rok) 
(20–27 
resp.) 

Osvětlení 1,64 1,75 1,69 1,47 1,55 1,81 

Přístup do 
studovny 
pomocí karty 

1,65 1,58 1,60 1,61 1,71 1,86 

Nábytek 1,75 1,74 1,89 1,61 1,66 1,93 

Počet míst ve 
studovnách 

1,78 1,66 1,96 1,64 1,69 2,04 

Vybavení, 
např. 
whiteboardy 
a flipcharty 

1,82 1,79 1,93 1,67 1,71 2,13 

Proces 
rezervace 

1,97 2,08 1,79 2,03 1,84 2,17 

Dostatek 
volných 
týmových 
studoven 

2,00 1,88 2,02 1,97 2,07 2,14 

Časová 
dostupnost 
studoven 

2,03 1,98 2,17 1,93 1,93 2,18 

Zvuková 
izolace 

2,08 2,24 2,06 2,02 1,93 2,15 

Cena za 
pronájem 

2,51 2,62 2,40 2,70 2,32 2,45 

Poznámka – počty respondentů se u jednotlivých sledovaných položek mohou mírně lišit, protože někteří respondenti 

se rozhodli u dané položky zvolit možnost Nevím. 

Možnost Nevím volili nejčastěji výjimeční, ale také občasní návštěvníci NTK (využívající 

Týmové studovny, viz Tabulka 37). Pouze u Procesu rezervace a Ceny za pronájem byl 

překvapivě poměrně velký podíl velmi častých a častých návštěvníků NTK, kteří uvedli, že 
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využívají Týmové studovny. U Procesu rezervace to bylo 26,5 % z velmi častých a 23,5 % 

z častých návštěvníků, u Ceny za pronájem 20,4 % z velmi častých a 15,7 % z častých 

návštěvníků (více viz Tabulka 37). 

 

Tabulka 37: Podíl těch, kteří zvolili Nevím u sledovaných charakteristik Týmových 
studoven, přestože je využívají – dle frekvence návštěv budovy NTK 

Charakteristika týmových 
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% těch, kteří zvolili Nevím 
(ač uvedli, že využívají 
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Osvětlení 6,3 % 2,0 % 5,9 % 7,0 % 6,5 % 12,9 % 

Nábytek 8,2 % 4,1 % 7,8 % 10,5 % 6,5 % 12,9 % 

Počet míst ve studovnách 9,1 % 4,1 % 9,8 % 12,3 % 6,5 % 12,9 % 

Přístup do studovny 
pomocí karty 

16,9 % 8,2 % 15,7 % 22,8 % 9,7 % 29,0 % 

Vybavení, např. 
whiteboardy a flipcharty 

16,4 % 20,4 % 13,7 % 15,8 % 9,7 % 22,6 % 

Zvuková izolace 9,5 % 6,1 % 7,8 % 12,3 % 6,5 % 16,1 % 

Dostatek volných týmových 
studoven 

21,0 % 16,3 % 15,7 % 31,6 % 9,7 % 29,0 % 

Časová dostupnost 
studoven 

20,5 % 14,3 % 19,6 % 26,3 % 12,9 % 29,0 % 

Proces rezervace 26,9 % 26,5 % 23,5 % 35,1 % 19,4 % 25,8 % 

Cena za pronájem 23,7 % 20,4 % 15,7 % 29,8 % 19,4 % 35,5 % 

Průměrné hodnocení jednotlivých charakteristik/parametrů Týmových studoven dle afiliace 

ukazuje, že respondenti téměř všech afiliací vykazují nejhorší průměrnou spokojenost s Cenou 

za pronájem studoven (2,4 respondenti z VŠCHT – 2,72 respondenti z ČVUT), s výjimkou 

respondentů z UK, kteří hůře než Cenu za pronájem hodnotili Zvukovou izolaci studoven. 

Respondenti z ČVUT jsou v porovnání s ostatními afiliacemi nejméně spokojeni s Cenou za 

pronájem týmových studoven a hůře než ostatní hodnotili i Dostatek volných týmových 

studoven, Časovou dostupnost studoven a Proces rezervace. Respondenti z VŠCHT byli 

s jednotlivými sledovanými parametry Týmových studoven v průměru spokojeni více než 

respondenti z ostatních afiliací. 
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Tabulka 38: Průměrné hodnocení spokojenosti s Týmovými studovnami – dle afiliace 

 
Průměrná 

spokojenost*  
(na škále 1–5, 
kde 1– Velmi 
spokojen(a), 

5 – Velmi 
nespokojen(a)) 

 
Celkem 

(160–205 
resp.) 

Respondenti s danou afiliací, kteří hodnotili uvedenou 
charakteristiku 

VŠCHT (17–
26 resp.) 

ČVUT 
(49–65 resp.) 

ČZU 
(40–48 resp.) 

UK 
(16–21 resp.) 

Osvětlení 1,64 1,38 1,63 1,68 1,81 

Přístup do 
studovny 
pomocí karty 

1,65 1,57 1,54 1,69 1,83 

Nábytek 1,75 1,35 1,71 1,79 2,05 

Počet míst ve 
studovnách 

1,78 1,48 1,84 1,85 1,67 

Vybavení, 
např. 
whiteboardy 
a flipcharty 

1,82 1,38 1,88 1,88 1,75 

Proces 
rezervace 

1,97 1,59 2,06 2,03 1,69 

Dostatek 
volných 
týmových 
studoven 

2,00 1,55 2,23 2,16 1,53 

Časová 
dostupnost 
studoven 

2,03 1,80 2,18 1,86 1,85 

Zvuková 
izolace 

2,08 1,81 1,90 1,98 2,48 

Cena za 
pronájem 

2,51 2,40 2,72 2,43 2,28 

Poznámka – počty respondentů se u jednotlivých sledovaných položek mohou mírně lišit, protože někteří respondenti 

se rozhodli u dané položky zvolit možnost Nevím. 

Největší podíl těch, kteří zvolili možnost Nevím, byl obecně u Procesu rezervace (26,9 %, viz 

Tabulka 39), přičemž výrazně nejvyšší byl mezi respondenty z VŠCHT (34,6 %).   
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Tabulka 39: Podíl těch, kteří zvolili Nevím u sledovaných charakteristik Týmových 
studoven, dle afiliace 

Charakteristika týmových 
studoven /  
% těch, kteří zvolili Nevím 
(ač uvedli, že využívají 
týmové studovny) C
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Osvětlení 6,3 % 0,0 % 5,8 % 13,0 % 8,7 % 

Nábytek 8,2 % 0,0 % 10,1 % 11,1 % 8,7 % 

Počet míst ve studovnách 9,1 % 3,8 % 11,6 % 11,1 % 8,7 % 

Přístup do studovny 
pomocí karty 

16,9 % 11,5 % 14,5 % 22,2 % 21,7 % 

Vybavení, např. 
whiteboardy a flipcharty 

16,4 % 7,7 % 13,0 % 20,4 % 30,4 % 

Zvuková izolace 9,5 % 0,0 % 11,6 % 13,0 % 8,7 % 

Dostatek volných týmových 
studoven 

21,0 % 23,1 % 23,2 % 20,4 % 17,4 % 

Časová dostupnost 
studoven 

20,5 % 23,1 % 26,1 % 20,4 % 13,0 % 

Proces rezervace 26,9 % 34,6 % 29,0 % 25,9 % 30,4 % 

Cena za pronájem 23,7 % 23,1 % 21,7 % 25,9 % 21,7 % 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK a uvedli, že využívají týmové 

studovny a zvolili možnost Nevím (i mimo uvedené afiliace). 

Proč respondenti Týmové studovny nevyužívají? 

Respondenti (679), kteří uvedli, že nepoužívají Týmové studovny, odpovídali na otázku, proč 

tomu tak je. Mohli vybrat z předdefinovaných možností (mohli jich vybrat i více, viz Graf 183) 

a případně uvést vlastní důvody u možnosti Jiné (viz Komentáře respondentů – Týmové 

studovny). V průměru si každý respondent zvolil 1,6 důvodu. Nejvíce respondentů uvedlo, že 

Takovou místnost nepotřebují (62,2 %) nebo obecně Nepracují ve skupinách (37,6 %). 

Třetina respondentů Neví, jak pronájem Týmových studoven funguje (29,6 %) a 14,1 % Neví, že 

NTK tuto službu nabízí. Celkem 10,2 % jako důvod k nevyužívání Týmových studoven uvedlo 

Vysokou cenu a pouze 0,4 %, tzn. 3 respondenti, považuje zařízení Týmových studoven za 

Nedostatečné nebo neodpovídající. 
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Graf 183: Důvody pro nevyužívání Týmových studoven (možnost zvolit více z nabízených 
odpovědí), celkový počet respondentů 679 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí najednou, počet odpovědí nebyl omezen. 

Na Grafech 184 a 185 jsou vidět důvody pro nevyužívání Týmových studoven dle kategorií 

respondentů a frekvence jejich návštěv NTK.  

Analýza důvodů u skupiny respondentů, kteří zvolili u hodnocení Týmových studoven odpověď 

Nemohu hodnotit, nevím, byla provedena detailněji tak, aby byly odhaleny případné rozdíly mezi 

jednotlivými kategoriemi (kategorie nebyly agregovány do tří skupin jako při některých 

předchozích hodnoceních, ale bylo ponecháno původní podrobnější rozdělení). V případě 

afiliace byly zvlášť sledovány odpovědi respondentů z VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK. Odpovědi 

respondentů z jiných institucí byly vzhledem k menším počtům respondentů agregovány do 

skupin Jiné VŠ, SŠ, Ostatní. 

Je vidět, že u možnosti Nevím, jak to funguje tvoří více než polovinu respondentů studenti VŠ 

bakalářského stupně (52,6 %). Také mezi těmi, kteří jako důvod uvedli Cena pronájmu je příliš 

vysoká, je 59,4 % studentů VŠ bakalářského stupně, což lze považovat za podstatně vyšší 

podíl než podíl na souboru respondentů navštěvujících NTK (viz rozdělení kategorií v Příloze 

19). 
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Graf 184: Důvody pro nevyužívání Týmových studoven dle kategorie, celkový počet 
respondentů 679  

 

Mezi respondenty studenty VŠ bakalářského stupně, kteří nevyužívají Týmové studovny, byl ve 

srovnání s ostatními kategoriemi vyšší podíl těch, kteří zvolili Nevím, jak to funguje (34,3 % 

z nich, viz Tabulka 40), a zároveň ve srovnání se studenty magisterského stupně menší podíl 

z nich zvolil Nepotřebuji takovou místnost (zvolilo 59,5 % ze studentů bakalářského stupně, 

kteří nevyužívají Týmové studovny, oproti 69,5 % ze studentů magisterského stupně). 
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Tabulka 40: Podíl těch, kteří zvolili jednotlivé důvody u důvodů pro nevyužívání 
Týmových studoven, z celkového počtu respondentů navštěvujících budovu NTK 
a nevyužívajících Týmové studovny – dle kategorie 

Důvody pro nevyužívání 
Týmových studoven /  
% těch, kteří zvolili 
jednotlivé důvody 
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Nepotřebuji takovou 
místnost (422 
respondentů) 

62,2 % 48,1 % 59,5 % 69,5 % 67,6 % 40,0 % 62,1 % 60,5 % 

Nepracuji ve skupinách 
(255 respondentů) 

37,6 % 37,0 % 37,2 % 35,9 % 40,5 % 40,0 % 25,8 % 50,0 % 

Nevím, jak to funguje 
(201 respondentů) 

29,6 % 25,9 % 34,3 % 32,3 % 27,0 % 0,0 % 22,4 % 14,5 % 

Nevím, že tato možnost 
existuje (96 
respondentů) 

14,1 % 11,1 % 13,3 % 13,2 % 13,5 % 20,0 % 22,4 % 14,5 % 

Cena pronájmu je příliš 
vysoká (69 
respondentů) 

10,2 % 14,8 % 13,3 % 10,2 % 5,4 % 0,0 % 3,4 % 3,9 % 

Jiné (34 respondentů) 5,0 % 18,5 % 4,5 % 4,8 % 2,7 % 20,0 % 6,9 % 1,3 % 

Nedostatečné nebo 
neodpovídající zařízení 
(3 respondenti) 

0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 

Velmi častí návštěvníci NTK měli největší podíl mezi těmi, kteří zvolili možnost Cena pronájmu 

je příliš vysoká (30,4 % - viz Graf 185, tj. 15 % z velmi častých návštěvníků NTK, kteří uvedli, že 

nevyužívají Týmové studovny, viz Tabulka 41), ale naopak ve srovnání s ostatními skupinami 

u velmi častých a častých návštěvníků menší podíl z nich zvolil Nevím, že tato možnost existuje 

(zvolilo 8,6 % z velmi častých návštěvníků NTK, kteří nevyužívají Týmové studovny, a 10,9 % 

z častých návštěvníků, viz Tabulka 41). Častí návštěvníci NTK ve větší míře než ostatní skupiny 

volili možnost Nepotřebuji takovou místnost či Nepracuji ve skupinách (zvolilo 65,2 % a 44,9 % 

z častých návštěvníků NTK, kteří nevyužívají Týmové studovny, viz Tabulka 41). Možnost 

Nevím, jak to funguje (29,6 % z těch, kteří uvedli, že Týmové studovny nevyužívají) ve větší 

míře volili častí (35,5 % z nich) a občasní (36,1 %) návštěvníci NTK (viz Tabulka 41). 



274 

Graf 185: Důvody pro nevyužívání Týmových studoven dle frekvence návštěv NTK, 
celkový počet respondentů 679 
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Tabulka 41: Podíl těch, kteří zvolili jednotlivé důvody u důvodů pro nevyuživání 
Týmových studoven, z celkového počtu respondentů navštěvujících budovu NTK 
a nevyužívajících Týmové studovny – dle frekvence návštěv NTK 

Důvody pro nevyužívání 
Týmových studoven /  

% těch, kteří zvolili 
jednotlivé důvody 
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Nepotřebuji takovou 
místnost (422 respondentů) 

62,2 % 62,9 % 65,2 % 60,1 % 59,5 % 63,4 % 

Nepracuji ve skupinách 
(255 respondentů) 

37,6 % 36,4 % 44,9 % 34,8 % 38,2 % 33,0 % 

Nevím, jak to funguje 
(201 respondentů) 

29,6 % 25,7 % 35,5 % 36,1 % 29,8 % 17,9 % 

Nevím, že tato možnost 
existuje (96 respondentů) 

14,1 % 8,6 % 10,9 % 18,4 % 17,6 % 15,2 % 

Cena pronájmu je příliš 
vysoká (69 respondentů) 

10,2 % 15,0 % 9,4 % 10,1 % 7,6 % 8,0 % 

Jiné (34 respondentů) 5,0 % 4,3 % 4,3 % 3,8 % 6,8 % 6,2 % 

Nedostatečné nebo 
neodpovídající zařízení 
(3 respondenti) 

0,4 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % 

Pohled na důvody pro nevyužívání Týmových studoven dle afiliace (viz Graf 186) ukazuje, že 

mezi respondenty, pro které je cena pronájmu příliš vysoká, je 33,3 % respondentů z ČVUT 

a 18,8 % z VŠCHT (jsou vyšší podíly než v souboru respondentů navštěvujících NTK, viz 

Příloha 20). Z dalších zajímavých zjištění lze zmínit, že mezi těmi, kdo Neví o existenci 

možnosti pronájmu týmových studoven, je 50,0 % respondentů z Kampusu Dejvice (VŠCHT 

a ČVUT) a u důvodu Nevím, jak to funguje je jejich podíl 51,3 %. 

Podrobnější analýza (viz Tabulka 42) ukazuje, že mezi respondenty z VŠCHT je ve srovnání 

s ostatními afiliacemi větší podíl, těch, kteří uvedli, že Nepotřebují takovou místnost (65,2 % 

z těch respondentů z VŠCHT, kteří nevyužívají Týmové studovny) nebo Neví, jak fungují 

(34,0 %) či Neví, že tato možnost existuje (19,1 %). Mezi respondenty z ČVUT, kteří nevyužívají 

Týmové studovny, byl ve srovnání s ostatními afiliacemi vyšší podíl těch, kteří uvedli, že Cena 

pronájmu je příliš vysoká (13,2 %). 

V porovnání s ostatními afiliacemi se mezi respondenty z UK nejčastěji objevila možnost 

Nepotřebuji takovou místnost (73,4 %) a Nepracuji ve skupinách (46,8 %). 
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Graf 186: Důvody pro nevyužívání Týmových studoven dle afiliace, celkový počet 
respondentů 679 

 
Poznámka – Ostatní zahrnuje vědecké pracovníky z jiných institucí než VŠ a ostatní veřejnost. 
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Tabulka 42: Podíl těch, kteří zvolili jednotlivé důvody u důvodů pro nevyuživání 
Týmových studoven, z celkového počtu respondentů navštěvujících budovu NTK 
a nevyužívajících Týmové studovny – vybrané afiliace 

Důvody pro nevyužívání 
Týmových studoven /  

% těch, kteří zvolili 
jednotlivé důvody 
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Nepotřebuji takovou 
místnost (422 respondentů) 

62,2 % 65,2 % 56,9 % 61,4 % 73,4 % 

Nepracuji ve skupinách 
(255 respondentů) 

37,6 % 37,6 % 31,2 % 33,3 % 46,8 % 

Nevím, jak to funguje 
(201 respondentů) 

29,6 % 34,0 % 31,6 % 31,0 % 32,9 % 

Nevím, že tato možnost 
existuje (96 respondentů) 

14,1 % 19,1 % 12,1 % 16,6 % 8,8 % 

Cena pronájmu je příliš 
vysoká (69 respondentů) 

10,2 % 9,2 % 13,2 % 8,3 % 12,6 % 

Jiné (34 respondentů) 5,0 % 2,1 % 6,3 % 5,3 % 2,5 % 

Nedostatečné nebo 
neodpovídající zařízení 
(3 respondenti) 

0,4 % 0,0 % 0,6 % 0,7 % 0,0 % 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK a uvedli, že nevyužívají 

týmové studovny (i mimo uvedené afiliace). 

Statistická analýza ukázala na existenci asociace74 mezi frekvencí návštěv budovy NTK a tím, 

jestli respondenti ví, jak Týmové studovny fungují – lze tedy očekávat, že méně častí 

návštěvníci častěji neví, jak Týmové studovny fungují.  

Komentáře respondentů – Týmové studovny 

Komentář k Týmovým studovnám napsalo 26 respondentů, kteří uvedli, že je využívají.  

Nejčastěji byla zmiňována nedostatečná zvuková izolace studoven (10 – ve většině je slyšet 

hluk zvenčí, také ze všech, včetně studoven 28 a 2975, se nese zvuk ven a ruší okolí). Jeden 

respondent uvedl, že využívá pouze zvukově oddělené Týmové studovny pro 4 lidi.  

                                                
74 Závislost na 5 % a 1 % hladinách významnosti byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,143. 
75 Uzavřené (zvukově oddělené) Týmové studovny pro 4 uživatele v 6. NP. 
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K vybavení studoven se vyjádřilo 6 respondentů: 1 by uvítal vybavení studoven mobilním 

nábytkem (možnost přizpůsobit si prostor); 1 oceňuje přítomnost whiteboardu a flipchartu 

v místnosti; 1 by uvítal, kdyby byly flipcharty umístěny do více studoven; další respondent by 

umístil whiteboardy na více stěn v místnosti, 1 respondent doporučuje instalovat police pro 

odložení věcí a 1 respondent kritizuje používané židle jako nepohodlné (bolí záda). 

Další komentáře a návrhy (5) se týkaly otevírací doby: 2 respondenti by uvítali přístupnost 

Týmových studoven (a možnost jejich pronájmu) 24 h. denně; nelze studovnu rezervovat na 

neděli (1)76; zavést stejnou otevírací dobu pro víkendy jako pro všední dny (1 – neotevírat až od 

10 h.); rozšířit otevírací dobu hlavních prostor knihovny celkově (1 – nezavírat ve 22 h.).  

Další častý komentář se týkal rezervačního systému (4), který dle respondentů není 

uživatelsky přívětivý, je komplikovaný, často ne všechno funguje a je nutná asistence 

knihovníka.  

Cenu za pronájem Týmových studoven zmínili 4 respondenti: 2 uvedli, že se jim zdá vysoká 

a uvítali by cenu nižší či žádnou (zdarma); 2 respondenti uvedli, že od zdražení týmové 

studovny77 kvůli vyšší ceně nevyužívají, ač je dříve rádi používali.  

Přístupu do rezervovaných studoven se týkaly 3 komentáře: 1 shledával limitující možnost 

přístupu pouze na kartu 1 osoby; 1 by uvítal zavedení přístupu přes NFC čip v mobilu (nikoliv 

knihovní kartičku), 1 uvedl, že karty pro otevření studovny často nefungují. 

Jednotlivé komentáře dále zmiňovaly: nedostatek soukromí ve většině Týmových studoven (1); 

absenci menších studoven (pro 3 lidi) a špatný vzduch ve studovnách. Objevil se také návrh 

otevřít Týmové studovny v době, kdy nejsou rezervovány a knihovna je plná (zvýšit tak počet 

míst k sezení v NTK). Jeden respondent uvedl, že považuje studovny za příjemné místo pro 

studium; a další, že s rezervací studovny nemá zkušenost (rezervoval někdo jiný). 

Ti, kteří Týmové studovny nevyužívají a ve výběru důvodů zvolili možnost Jiné, ve svých 

dodatečných komentářích (41) nejčastěji uvedli, že je nevyužívají proto, že je nepotřebují (18), 

dále kvůli ceně pronájmu (7 – jsou drahé pro menší skupiny); nebo raději využívají podobné 

prostory ve škole či na kolejích zdarma (7). Několik respondentů uvedlo, že jim ve využívání 

brání to, že již nejsou studenty (2); fyzicky nechodí do NTK (2); či je odrazuje nutnost rezervace 

předem (2 – preferují flexibilitu, rezervace vyžaduje plánování). Ostatní jednotlivé komentáře 

zmiňovaly COVID-19; to, že respondenta do studovny nikdo nepozval; případně že nezná cenu 

studoven. 

                                                
76 Otevírací doba různých částí budovy se v průběhu roku liší (viz Kapitola 1). Před uzavřením budovy z 

důvodu pandemie v roce 2020 bylo v neděli nejčastěji otevřeno pouze 3. NP a patra, ve kterých jsou 
Týmové studovny, bývala uzavřena (kromě zkouškového období). Po znovuotevření budovy došlo k 
obnovení pronájmu Týmových studoven od 1.9. 2021 a během semestrů byly až na vyjímky přístupny 
(spolu se všemi patry knihovny) i o víkendech do 22:00. 
77 Ke zdražení zvýhodněného pronájmu (pro studenty, učitele a vědecké pracovníky) došlo v první 

polovině roku 2017 (z 10,-Kč/hod. na 50,- Kč/hod.). 
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5.6.2.7. Individuální studovny v 6. NP 

Otázka na využívání a hodnocení Individuálních studoven v 6. NP byla položena všem 

respondentům-návštěvníkům kromě ostatní veřejnosti, která k tomuto typu prostoru běžně 

nemá přístup (celkem hodnotilo 795 respondentů). U tohoto typu místnosti je nutné zmínit, že 

získaná data mohou být zkreslena i přestože v dotazníku byly uvedeny obrázky místností. Lze 

totiž předpokládat, že ne každý respondent pochopil, co bylo Individuální studovnou myšleno 

a mohl za ni považovat individuální studijní místa nebo malé Týmové studovny. V tomto smyslu 

je velkým omezením také to, že samotná skupina uživatelů Individuálních studoven je velmi 

malá (studovny se pronajímají na celý semestr jednomu uživateli, přednostně doktorandům 

a akademickým pracovníkům, k dispozici je 27 těchto studoven). Tudíž nelze předpokládat 

velkou zkušenost většího počtu respondentů s tímto typem prostoru a následující analýza má 

tak spíše orientační charakter. 

Z Grafů 187 a 188 je vidět, že největší zkušenost s Individuálními studovnami v 6. NP mají 

učitelé, doktorandi a vědci (79,0 % nemůže hodnotit, 18,9 % spokojeno, průměrná spokojenost 

1,57). 90,0 % respondentů ze studentské skupiny pak u tohoto typu studoven zvolilo možnost 

Nemohu hodnotit, nevyužívám (průměrné hodnocení 2,09).  

Graf 187: Rozdělení spokojenosti s Individuálními studovnami v 6. NP dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK, kromě ostatní veřejnosti. 
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Graf 188: Průměrná spokojenost s Individuálními studovnami v 6. NP dle kategorie 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s Individuálními studovnami v 6. NP dle frekvence návštěv NTK (viz Graf 

189 a Graf 190) ukazuje, že v průměru jsou s Individuálními studovnami nejvíce spokojeni 

respondenti navštěvující budovu NTK výjimečně (průměrná spokojenost 1,61, spokojeno 

19 respondentů) a často (průměrná spokojenost 1,71, spokojeno 13 respondentů), nejméně 

jsou pak spokojeni respondenti navštěvující NTK velmi často (průměrná spokojenost 2,53, 

nespokojeni 4 respondenti, viz Komentáře respondentů – Individuální studovny).  
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Graf 189: Rozdělení spokojenosti s Individuálními studovnami v 6. NP dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK, kromě ostatní veřejnosti. 

 

Graf 190: Průměrná spokojenost s Individuálními studovnami v 6. NP dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 



282 

Dle analýzy z pohledu afiliace (viz Grafy 191 a 192) se zdá, že respondenti z ČZU (49) mají 

s tímto typem studoven v porovnání s ostatními institucemi78 více zkušeností (73,3 % nemůže 

hodnotit, 23,6 % je spokojeno), navíc jsou v průměru i nejvíce spokojeni (1,78). Průměrné 

hodnocení u respondentů z VŠCHT je sice také velmi pozitivní (1,80), ale vzhledem k malému 

počtu respondentů (5) se nedá označit jako vypovídající. Nejméně jsou s Individuálními 

studovnami spokojeni respondenti z ČVUT (24 respondentů, průměrná spokojenost 2,17).  

Graf 191: Rozdělení spokojenosti s Individuálními studovnami v 6. NP dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK, kromě ostatní veřejnosti. 

  

                                                
78 Složení nájemců se každý rok liší, nicméně nejčastěji si individuální studovny pronajímají uživatelé 

z UK (zejména studenti medicíny a práv), ČVUT (studenti FA, FEL a FSv) a uživatelé ČZU. Zdroj: Referát 
krátkodobých pronájmů NTK 
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Graf 192: Průměrná spokojenost s Individuálními studovnami v 6. NP dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK, kromě ostatní 

veřejnosti. 

Komentáře respondentů – Individuální studovny 

Komentářů u Individuálních studoven bylo malé množství, ale spíše negativního charakteru, 

přičemž tyto komentáře byly zejména od častých a velmi častých návštěvníků NTK. 

3 respondenti uvedli, že by uvítali více individuálních studijních míst a Individuálních 

studoven, nyní je velmi obtížné ji získat. Další 2 respondenti vyjádřili nespokojenost s tím, že 

nelze využívat prázdné Individuální studovny (jsou rezervovány, ale jejich uživatelé v nich 

nejsou), či je pronajímat na hodiny/dny, aby jejich reálná využívanost byla vyšší. Jeden 

respondent negativně vnímá fakt, že jak Týmové studovny v 6. NP, tak Individuální studovny 

nejsou zvukově izolované a hluk z Týmových studoven a okolí ruší studium v Individuálních 

studovnách. Jeden respondent pouze zmínil, že využívá Individuální studovnu. 

5.6.2.8. Noční studovna 

Z důvodu omezeného přístupu do Noční studovny pro některé kategorie návštěvníků (vstup 

možný pouze pro registrované studenty, učitele a vědecké pracovníky) nebyla otázka na 

hodnocení spokojenosti položena respondentům z řad ostatní veřejnosti. Celkem tak bylo na 

Noční studovnu dotázáno 795 respondentů.  

Možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám, zvolilo 70,8 % respondentů ve studentské skupině 

a 73,4 % ve skupině učitelů, doktorandů a vědců, přičemž podíly spokojených respondentů se 

mezi skupinami významně neliší a pohybují se kolem 20 % (viz Graf 193). Celková průměrná 

spokojenost je spíše nižší (2,12, viz Graf 194), přičemž spokojenost ve skupině učitelů, 

doktorandů a vědců (2,00) je mírně lepší než ve studentské skupině (2,15). 
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Graf 193: Rozdělení spokojenosti s Noční studovnou dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK, kromě ostatní veřejnosti. 

 

Graf 194: Průměrná spokojenost s Noční studovnou dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Z pohledu frekvence návštěv (viz Graf 195) je vidět, že s rostoucí frekvencí návštěv knihovny 

roste i podíl respondentů, kteří Noční studovnu hodnotili. Průměrné hodnocení neukazuje 

významný rozdíl mezi skupinami, nicméně nejvíce nespokojených respondentů je mezi velmi 

častými (4,8 %) a častými (2,8 %) návštěvníky NTK.  
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Graf 195: Rozdělení spokojenosti s Noční studovnou dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK, kromě ostatní veřejnosti. 

 

Graf 196: Průměrná spokojenost s Noční studovnou dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 



286 

Na Grafech 197 a 198 je vidět spokojenost s Noční studovnou dle afiliace. V porovnání se 

sledovanými institucemi mají respondenti z VŠCHT největší podíl těch, kteří nemohli tuto 

místnost hodnotit (83,8 %), průměrně jsou však nejvíce spokojeni (průměrná spokojenost 1,74). 

Respondenti z ČVUT a ČZU se ve svém hodnocení blíží k průměru za celý soubor 

a respondenti z UK hodnotí Noční studovnu nejhůře (průměrné hodnocení 2,46). 

Graf 197: Rozdělení spokojenosti s Noční studovnou dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK, kromě ostatní veřejnosti. 

 

Graf 198: Průměrná spokojenost s Noční studovnou dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK, kromě ostatní 

veřejnosti. 
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Komentáře respondentů – Noční studovna 

Komentáře respondentů (12) k Noční studovně byly následující: 

● kladně oceňují její existenci (2); 

● mají k jejímu provozu následující připomínky (12):  

○ ve studovně je zima (2);  

○ nedobrá atmosféra ve studovně (restriktivní, depresivní – 2);  

○ tlumené světlo – špatné pro čtení (2);  

○ chybí netichá zóna (1);  

○ není možné přenést publikace k prezenčnímu studiu z knihovny (1); 

○ je přes den zavřená (ale na dveřích je cedulka s otevírací dobou 24/7 – 1);  

○ chybí relaxační nábytek (křeslo, gauč – 1); 

○ WC ve velmi špatném stavu (1);   

○ chybí tiskárna (1). 

5.6.2.9. Kavárna v přízemí budovy 

Kavárna v přízemí budovy Café Prostoru_ si celkově od respondentů zasloužila velmi kladné 

hodnocení (průměrná spokojenost 1,90). Hodnotily ji cca ¾ respondentů z řad studentů, 

učitelů, doktorandů a vědců a ⅔ z řad ostatní veřejnosti (viz Grafy 199 a 200). Největší podíl 

nespokojených je ve skupině učitelů, doktorandů a vědeckých pracovníků (nespokojených 

9,1 %, průměrná spokojenost 2,13) a nejvíce spokojených je mezi studenty (spokojených 

61,1 %, průměrná spokojenost 1,84). 

Graf 199: Rozdělení spokojenosti s Kavárnou v přízemí budovy dle kategorie 
respondentů 
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Graf 200: Průměrná spokojenost s Kavárnou v přízemí budovy dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Z hlediska frekvence návštěv budovy NTK (viz Grafy 201 a 202) je vidět, že se zvýšením 

frekvence návštěv klesá podíl těch respondentů, kteří kavárnu Nemohli hodnotit/nevyužívají ji. 

V průměru nejlépe Kavárnu hodnotili velmi častí návštěvníci (spokojeno 68,8 %, průměrná 

spokojenost 1,81) a příležitostní návštěvníci (spokojeno 56,7 %, průměrná spokojenost 1,74). 

Graf 201: Rozdělení spokojenosti s Kavárnou v přízemí budovy dle frekvence návštěv 
NTK 
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Graf 202: Průměrná spokojenost s Kavárnou v přízemí budovy dle frekvence návštěv 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Analýza dle afiliace ukazuje, že nejvíce respondentů, kteří Kavárnu hodnotili, je z VŠCHT 

(nehodnotilo 16,8 %, pravděpodobně dáno umístěním budov VŠCHT v blízkosti NTK) a z UK 

(nehodnotilo 15,7 %, pravděpodobně dáno výběrem respondentů, viz Kapitola 2.3.). 

Respondenti z těchto univerzit mají největší podíly spokojených (VŠCHT spokojeno 64,0 %, UK 

spokojeno 63,7 %), ale zároveň i relativně vysoké podíly nespokojených (VŠCHT nespokojeno 

7,2 %, UK nespokojeno 5,9 %). V průměru jsou nejvíce nespokojeni respondenti z VŠCHT 

(průměrná spokojenost 2,01) a nejvíce spokojeni respondenti z ČZU (1,73). 
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Graf 203: Rozdělení spokojenosti s Kavárnou v přízemí budovy dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 204: Průměrná spokojenost s Kavárnou v přízemí budovy dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Komentáře respondentů – Kavárna v přízemí budovy 

Komentáře ke Kavárně Café Prostoru_ (celkem 29 respondentů, někteří uvedli více komentářů) 

byly převážně negativní (25) a zmiňovaly zejména: 

● problémy s obsluhou (19 – špatný systém obsluhy, dlouhé čekání, ne vždy příjemná 

obsluha, často se měnící personál);  

● sortiment v kavárně (4 – omezená nabídka, chybí „skutečné“ jídlo – teplé, saláty; 

odpoledne je nabídka velmi probraná);  

● vyšší ceny (4); 

● špinavé WC v kavárně (1); 

● opotřebované sedačky (1);  

● nejde o klasickou kavárnu (spíš hospoda) (1);  

● hluk (1);  

● nelze odnést jídlo do knihovny. 

 

Pozitivní komentáře (11) uváděly: 

● hezký prostor kavárny (7); 

● veganskou nabídku (1);  

● dobrou kvalitu jídla a pití (1);  

● využití QR kódů (1); 

● využívání kavárny obecně (1). 

5.6.2.10. Místnosti s automaty s občerstvením a nápoji 

Místnosti s automaty s občerstvením a nápoji se nachází ve 3.–6. NP a slouží ke konzumaci 

a nákupu jídla a pití návštěvníkům knihovny. V hodnocení spokojenosti se mezi prostory NTK 

umístily na předposledním místě s průměrnou spokojeností 2,16 (viz Graf 137). Zároveň se 

jedná pro uživatele NTK o velmi důležité místo, což kromě zkušeností z provozu naznačuje 

i vysoký podíl respondentů, kteří se k tomuto prostoru vyjádřili v rámci dotazníku (ohodnotilo 

79,0 % dotázaných). 

Z Grafů 205 a 206 je vidět, že z řad studentů hodnotilo spokojenost s těmito prostory 83,0 % 

respondentů. Respondenti z řad studentů jsou s těmito místnostmi zároveň i více spokojeni než 

respondenti z ostatních kategorií (spokojeno 56,1 %, průměrná spokojenost 2,15). 
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Graf 205: Rozdělení spokojenosti s Místnostmi s automaty s občerstvením a nápoji dle 
kategorie respondentů 

 
 

Graf 206: Průměrná spokojenost s Místnostmi s automaty s občerstvením a nápoji dle 
kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Analýza spokojenosti s Místnostmi s automaty s občerstvením a nápoji dle frekvence návštěv 

NTK (viz Graf 207 a Graf 208) naznačuje, že nejvíce zkušeností s nimi mají velmi častí 

(Nemohlo hodnotit/nevyužívá pouze 10,1 %) a častí návštěvníci NTK (Nemohlo 

hodnotit/nevyužívá 10,6 %). Se snížením frekvence návštěv NTK roste podíl těch, kteří Nemohli 

hodnotit/nevyužívají tyto místnosti, zároveň se mírně snižuje i spokojenost. 
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Graf 207: Rozdělení spokojenosti s Místnostmi s automaty s občerstvením a nápoji dle 
frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 208: Průměrná spokojenost s Místnostmi s automaty s občerstvením a nápoji dle 
frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Na Grafech 209 a 210 je vidět rozdělení spokojenosti a průměrnou spokojenost s Místnostmi 
s automaty s občerstvením a nápoji dle afiliace. I když podíly spokojených jsou za sledované 

afiliace přibližně stejné (53,8–58,0 %), jejich průměrné hodnocení se liší. Nejlépe tyto místnosti 

hodnotili respondenti z VŠCHT (průměrná spokojenost 2,02) a nejhůř z UK (průměrná 
spokojenost 2,38).  

Graf 209: Rozdělení spokojenosti s Místnosti s automaty s občerstvením a nápoji dle 
afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 210: Průměrná spokojenost s Místnostmi s automaty s občerstvením a nápoji dle 
afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Komentáře respondentů – Místnosti s automaty s občerstvením a nápoji 

Místnosti s automaty s občerstvením a nápoji komentovalo 54 respondentů, přičemž většina 

komentářů obsahovala konkrétní připomínky/návrhy na zlepšení a často se dotýkala více témat.  

 

Automaty s občerstvením 

Negativní komentáře (45) 

● kritika sortimentu občerstvení nabízeného v automatech (27 – omezená a stále stejná 

nabídka, málo zdravého jídla: ovoce, oříšky, čerstvé věci, džusy, musli tyčinka, vody; 

chybí vegetariánské možnosti; chybí větší nabídka jogurtů od jiných výrobců než Babiš; 

nedostatečný popis nabízeného zboží pro alergiky, nedobrá káva); 

● nemožno platit kartou (11);  

● automaty mají problémy s přijímáním bankovek (2);  

● při poruše automatu má uživatel volat sám provozovateli, zaměstnanci knihovny odmítají 

problém řešit a telefonovat tam (1);  

● plastové lžičky v automatech neekologické (1);  

● nelze si nalít kávu do svého kelímku (1); 

● uvítal by nabídku kávy od více firem (1); 

● vysoké ceny (1).  

Kladné komentáře  

● přítomnost automatů celkově (1);  

● rozumné ceny (1);  

● automaty s jablky (1);  

● automaty s psacími potřebami (1)  

 

Občerstvovací místnosti, jejich vybavení a provoz – negativní komentáře (31) 

● chybí mikrovlnné trouby (16 – nelze si ohřát vlastní jídlo); 

● chybí rychlovarné konvice (5); 

● nelze si napustit vodu (3 – chybí dřez);  

● není možné si sednout a najíst se (1);  

● celkově je místnost nehezká (1);  

● nedostatečný úklid (2 – přeplněné koše); málo košů na tříděný odpad (1);  

● místnost není odhlučněná, zvuk automatů se nese až do tichých zón (1);  

● hlučné zavírání dveří (1). 

 

4 respondenti by v budově uvítali bistro s teplými levnými jídly po celý den (pizza, vietnamská 

kuchyně,...) či sortiment podobný bistrům na ČVUT. 

5.6.2.11. Otevřená atria v 6. NP 

Otevřená atria v 6. NP přístupná během letních měsíců (viz Tabulka 30) jsou v průměru nejlépe 

hodnocená ze všech nabídnutých typů prostor (průměrná spokojenost 1,56). Z Grafů 211 

a 212 je vidět, že rozdělení spokojenosti, podíl respondentů, kteří atria nehodnotili, ani 
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průměrná spokojenost u jednotlivých agregovaných kategorií se významně neliší a jsou 

podobné hodnotám za celý soubor. 

 

Graf 211: Rozdělení spokojenosti s Otevřenými atrii v 6. NP dle kategorie respondentů 

 
 

Graf 212: Průměrná spokojenost s Otevřenými atrii v 6. NP dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Analýza spokojenosti dle frekvence návštěv NTK (viz Graf 213 a Graf 214) naznačuje, že větší 
frekvence návštěv NTK pravděpodobně vede k větší zkušenosti s využitím Atrií. Pouze 31,2 % 
velmi častých návštěvníků NTK nemohlo Atria hodnotit a 61,9 % je s nimi spokojeno. Z hlediska 
průměrného hodnocení jsou nejvíce spokojeni občasní návštěvníci NTK (1,45) a nejméně pak 
výjimeční (1,73).  
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Graf 213: Rozdělení spokojenosti s Otevřenými atrii v 6. NP dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 214: Průměrná spokojenost s Otevřenými atrii v 6. NP dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Pohled na spokojenost dle afiliace (viz Grafy 215 a 216) ukazuje, že nejvíce respondentů, kteří 

hodnotili Otevřená atria v 6. NP, je z UK (nemohlo hodnotit/nevyužívá 28,4 %). Respondenti 

z UK jsou s nimi zároveň nejvíce spokojeni (spokojeno 65,7 %, průměrná spokojenost 1,44). 

Nejméně jsou pak spokojeni respondenti z ČZU (průměrná spokojenost 1,76).  

Graf 215: Rozdělení spokojenosti s Otevřenými atrii v 6. NP dle afiliace 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 216: Průměrná spokojenost s Otevřenými atrii v 6. NP dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Komentáře respondentů – Otevřená atria v 6. NP 

Atria okomentovalo 15 respondentů, přičemž 12 komentářů obsahovalo připomínky/náměty na 

zlepšení a 4 komentáře pozitivně hodnotily atria jako skvělý prostor.  

Připomínky/náměty se nejčastěji týkaly:  

● židlí v atriích (4 – těžké, nepohodlné, nepraktické);  

● zastínění (3 – v létě nedostatek stínu, nedají se používat);  

● stolů (2 – malé a kulaté, u kulatého stolu se špatně píše);  

● zákazu kouření (2 – uvítali by možnost kouřit v atriu);  

● absence zásuvek (1);  

● nedostatek židlí (1);  

● nedobře fungující Wi–Fi (1);  

● atria v době teplého jara zavřená (1);  

● prostor je příliš holý a surový (1);  

● respondent o atriích neví (1). 

5.6.2.12. Akademická klubovna Alexandria 

Akademická klubovna byla hodnocena pouze velmi malým počtem respondentů. V době 

dotazníkového šetření byla totiž v provozu pouze krátkou dobu – byla otevřena na konci roku 

2019 ale její provoz byl v prvním pololetí 2020 omezen (z důvodu pandemie). Uživatelé tak o ní 

neměli dostatečné povědomí a i zkušenosti s jejím používáním byly velmi malé (jak dokládají 

i výsledky tohoto výzkumu). Akademická klubovna je navíc určena pro poměrně malou 

uživatelskou skupinu NTK – pouze registrovaným uživatelům z řad doktorandů, učitelů 

a vědeckých pracovníků. S ohledem na malé počty respondentů, kteří klubovnu hodnotili, byla 

následující analýza omezena na četnosti s využitím absolutních hodnot (namísto analýzy 

průměrných hodnot jako u jiných prostorů). 

Celkem Akademickou klubovnu ohodnotilo 20 respondentů ze 143 (respondenti z kategorie 

doktorandů, učitelů a vědeckých pracovníků, kteří navštěvují budovu NTK), přičemž mezi těmi, 

kteří ji hodnotili bylo 10 studentů VŠ doktorského stupně, 7 vyučujících na VŠ a vědeckých 

pracovníků a 3 středoškolští učitelé (viz Graf 217). Respondenti hodnotili klubovnu převážně 

kladně a nespokojení byli jenom 2 respondenti. Průměrná spokojenost respondentů 

s Akademickou klubovnou byla 2,0. 

Většina respondentů (66,7–89,7 %) u Akademické klubovny zvolila možnost Nemohu hodnotit, 

nevyužívám, přestože ji vzhledem k předpokládané uživatelské kategorii, využívat mohou.  
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Graf 217: Rozdělení spokojenosti s Akademickou klubovnou Alexandria dle kategorie 
respondentů 

 

Graf 218 ukazuje rozdělení četnosti odpovědí dle frekvence návštěv budovy NTK a je vidět, že 

respondenti, kteří hodnotili Akademickou klubovnu, jsou zastoupeni ve všech skupinách 

návštěvnosti. 2 nespokojení respondenti jsou mezi příležitostnými a výjimečnými návštěvníky 

NTK. 

Graf 218: Rozdělení spokojenosti s Akademickou klubovnou Alexandria dle frekvence 
návštěv NTK 
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Pohled na spokojenost s Akademickou klubovnou dle afiliace ukazuje na vysoké zastoupení 

respondentů z ČZU (9). Kampusové VŠ – VŠCHT a ČVUT jsou zastoupeny 7 respondenty. 

Graf 219: Rozdělení spokojenosti s Akademickou klubovnou Alexandria dle afiliace 
respondentů 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti z kategorie doktorandů, učitelů a vědeckých 

pracovníků, kteří navštěvují budovu NTK (nejen z uvedených institucí).  

Proč respondenti Akademickou klubovnu Alexandria nevyužívají? 

Respondentům z kategorie učitelů na SŠ, doktorandů, vyučujících na VŠ a vědeckých 

pracovníků, kteří u otázky na spokojenost s Akademickou klubovnou zvolili možnost Nemohu 

hodnotit, nevyužívám (123), byla položena otázka, proč tomu tak je. Respondenti mohli zvolit 

jednu z předdefinovaných možností nebo doplnit vlastní odpověď u možnosti Jiné (zvolil 

1 respondent bez uvedení důvodu). Na Grafu 220 je vidět rozdělení odpovědí, přičemž 78,8 % 

respondentů uvedlo, že o klubovně Neví. Po 5ti respondentech uvedlo, že O klubovně 

slyšeli, ale buď neví, jak se vyžívá, nebo neví, jestli ji mohou využívat. Jenom 13,1 % (16) 

respondentů uvedlo, že Nemají zájem klubovnu využívat. 
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Graf 220: Důvody pro nevyužívání Akademické klubovny Alexandria, v % od počtu 
respondentů, celkový počet respondentů 123 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit pouze jednu možnost. 

Graf 221 ukazuje složení dle kategorií respondentů u každé možnosti. Je vidět, že u možnosti 

Nemám zájem využívat Akademickou klubovnu je mnohem více vyučujících na VŠ a vědeckých 

pracovníků než doktorandů, ale u možnosti Nevím, co je Akademická klubovna, nikdy jsem o ní 

neslyšel(a) jsou podíly těchto kategorií velmi blízké. 
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Graf 221: Důvody pro nevyužívání Akademické klubovny Alexandria dle kategorie 
respondentů, celkový počet respondentů 122 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit pouze jednu možnost. Jeden respondent zvolil možnost Jiné (není uveden 

v grafu). 

Z pohledu frekvence návštěv NTK (viz Graf 222) je vidět, že u možnosti Nevím, co je 

Akademická klubovna, nikdy jsem o ní neslyšel(a) mají nejmenší zastoupení velmi častí a častí 

návštěvníci NTK a souhrnný podíl příležitostných a výjimečných návštěvníků je 54,1 %. 

U možnosti Nemám zájem využívat Akademickou klubovnu je také vidět velké zastoupení 

respondentů z řad příležitostných a výjimečných návštěvníků (62,4 %). 
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Graf 222: Důvody pro nevyužívání Akademické klubovny Alexandria dle frekvence 
návštěv NTK, celkový počet respondentů 122 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit pouze jednu možnost. Jeden respondent zvolil možnost Jiné (není uveden 

v grafu). 

Analýza afiliace (viz Graf 223) ukazuje, že u možností Nevím, co je Akademická klubovna, nikdy 

jsem o ní neslyšel(a) a Nemám zájem využívat Akademickou klubovnu tvoří respondenti 

z partnerských VŠ (VŠCHT, ČVUT a ČZU) 62,4–68,8 %. Je zjevné, že Akademická klubovna si 

v akademickém prostředí kampusových a partnerských VŠ rozhodně zaslouží větší propagaci. 

Zároveň se, vzhledem k tomu, že všichni respondenti z UK (6) zvolili možnost Nevím, co je 

Akademická klubovna, nikdy jsem o ní neslyšel(a), nabízí myšlenka její propagace 

i v akademickém prostředí mimo partnerské VŠ/instituce. 
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Graf 223: Důvody pro nevyužívání Akademické klubovny Alexandria dle afiliace, celkový 
počet respondentů 122 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit pouze jednu možnost. Skupina Ostatní zahrnuje vědecké pracovníky z jiných 

institucí než uvedených VŠ. Jeden respondent zvolil možnost Jiné (není uveden v grafu). 

Komentáře respondentů – Akademická klubovna Alexandria 

Komentáře k Akademické klubovně se sešly pouze od 3 respondentů, přičemž 2 uvedli, že 

kdykoliv ji chtěli využít, byla zamčená a jejich průkazka jim pro vstup nefungovala; třetí 

respondent uvedl, že o klubovně vůbec neví. 

5.6.2.13. Další komentáře respondentů – konkrétní prostory v NTK 

Respondenti mohli doplnit své komentáře k otázce, která konkrétní místa (patra, studovny 

a prostory kavárny, místnosti s automaty s občerstvením, atria a akademickou klubovnu) 

v knihovně využívají a jak jsou s nimi spokojeni. Celkem komentář(e) napsalo 141 respondentů, 

přičemž velká část komentářů (66) byla negativního charakteru, menší část komentářů byla 

pozitivní (29) a řada jich obsahovala i konkrétní návrhy.  

Komentáře týkající se konkrétních studoven a dalších prostorů byly zařazeny ke konkrétním 

místům v jednotlivých podkapitolách 5.6.2.1.–5.6.2.12. Kromě těchto již zmíněných komentářů 

ke konkrétním místům respondenti uvedli následující komentáře, které jsou spíše obecného 

charakteru, týkají se celé budovy a netýkají se výhradně některého z dříve uvedených prostor 

v NTK.  
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Tabulka 43: Obecné komentáře respondentů k prostorům NTK, které se netýkají 
výhradně některého z prostorů v jednotlivých podkapitolách 5.6.2. 

Hluk v tichých patrech a obecně 

● 3. NP – je slyšet mluvu, telefonní hovory z jiných pater, od výtahů a WC (8x) 

● nutnost lepší komunikace pravidel chování v tichých zónách a jejich větší zviditelnění 
např. na stěnách, na stojanech na stolech (5) 

● pochvala užitečnosti tichých zón s tím, že jejich rozsah by měl zůstat přinejmenším 
zachován (2; 1 respondent z těchto 2 by ji i rozšířil)  

● návrh umístění plexiskel mezi patra pro omezení šíření hluku (1) 
● upozornění na rostoucí hluk v knihovně obecně (1) 
● upozornění na absenci místa na telefonování na každém patře (1) 
● pro večerní/noční provoz zavést netiché zóny ve 3. NP a noční studovně, aby bylo 

možné někde mluvit a nerušit ostatní (1) 

 Nedostatek el. zásuvek v prostorách knihovny (7) 
● po obvodu atria, u stolů, u knihoven a zavřených studoven 

Nedostatek studijních míst obecně (4) 

Světlo v knihovně (4) 

● chybí stolní lampičky (2 – preferují přirozené světlo než umělé a v šeru pak vlastní 

lampičku) 

● v knihovně vyhledávají místa s dobrými světelnými podmínkami (2 – ne příliš velký 

kontrast, s přirozeným osvětlením ze stropu budovy a světlíků, např. místa po obvodu 
atria) 

Nevyužívané střešní prostory NTK (4) 

Preference prostor knihovny ČVUT v 5. NP (4) 
● přítomnost studentů připravujících se na stejnou zkoušku, dostupná potřebná skripta, 

dostatek světla a dostatek zásuvek; nicméně prostory jsou malé 

Uvítali by více individuálních studijních míst a individuálních studoven (3) 

O uvedených typech studoven neslyšeli (badatelna, týmové, aj.) a neví, jak je používat 

a kde jsou (3)  

Využívání konkrétních prostor NTK 
● 5. NP jako oblíbený studijní prostor (3), 2 z nich byli konkrétnější a uvedli jako 

oblíbenou zónu 5B 
● využívají prostor 4C (2) 
● využívají prostor 3A (1) 
● využívají 4. NP (1) 
● využívají malé stoly (4–8míst) v 6. NP (1) 

● gauče – nejsou vhodné ke studiu a zabírají místa pro normální studijní místa (1) 

Další 
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● nevzhledné a omezující ohraničení knihovny zvenčí (1) 
● špatný vzduch v knihovně (1) 
● snižující se počet knih ve volném výběru a absence starších tisků ve volném výběru 

(1) 
● uvítal by občerstvení za turnikety knihovny (uvnitř) (1) 
● pochvalně byl kvitován prostor se SuperNintendem (1) 
● pochvalně zmíněna prodejna nakladatelství ČVUT a VŠCHT a technického vybavení 

(1) 

5.7. Jaké typy míst/místností uživatelům v NTK chybí  

Respondentům (898, ti kteří budovu NTK navštěvují) byla také nabídnuta možnost zamyslet se, 

jaké typy místností jim v NTK chybí a jaké by zde uvítali. Respondenti měli k dispozici 

10 předdefinovaných možností, ke kterým byly pro lepší představu přiloženy obrázky s příklady 

jednotlivých typů míst (jejich realizace v jiných knihovnách nebo na univerzitách ve světě) – viz 

Obrázek 2: Příklady studijních místností, které mohou respondentům v budově NTK chybět, 

fotografie z dotazníku. Respondenti mohli také doplnit komentář u možnosti Jiné, nebo zvolit 

možnost Žádné, nevím; počet vybraných odpovědí nebyl omezen. 

V průměru každý respondent (odpovědělo 898 respondentů) zvolil 2,7 odpovědí.  

● Největší podíl respondentů (51,4%) uvedl, že jim chybí Místa pro společenské 

posezení (viz Graf 224).  

● Druhou populární odpovědí byly Studovny pro 2–4 lidí (43,5 %).  

● Třetí místo obsadila Soukromá místa pro telefonování (39,3 %) a Relaxační 

místnosti (38,5 %).  

● Dále následují:  

○ Studovny s pohyblivým nábytkem (23,4 %); 

○ Místa, kde se dají trénovat prezentace (22,6 %); 

○ Studovny pro skupinovou práci pro 5–7 lidí (17,4 % respondentů); 

○ Přednáškové místnosti (9,0 %); 

○ velké Studovny pro práci více než 10ti lidí chybí pouze 3,4 % respondentů. 

● 15,2 % respondentů nechybí v NTK Žádné typy míst nebo neví, že by jim v NTK nějaký 

typ míst chyběl. 

● 6,1 % respondentů zvolilo Jiné a mělo možnost uvést spontánní komentář, přičemž 

10 respondentů zvolilo pouze Jiné. 
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Obrázek 2: Příklady studijních místností, které mohou respondentům v budově NTK 
chybět, fotografie z dotazníku 
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Obrázek 2 (pokračování): Příklady studijních místností, které mohou respondentům 

v budově NTK chybět, fotografie z dotazníku 

 

 

Místa pro společenská posezení (chybí 51,4 % respondentů) jsou v knihovně zastoupena 

pohovkami a taburety umístěnými v různých částech knihovny. Možným zdůvodněním toho, že 

je tento typ místa respondenty postrádán, je fakt, že samotné prostory knihovny nejsou vhodné 

pro hlasité činnosti, a uživatelé tak využívají pro společenské posezení zejména místa 

v parteru, kavárnu a atria, kde je možné mluvit, ale jejichž kapacita je omezena. Zároveň je 

třeba mít na paměti, že respondenti mohou vnímat termín „místa pro společenské posezení“ 

různě a výsledky mohou být zkresleny i obrázkem nabídnutým v dotazníku. 

U dalších postrádaných prostor jsou důvody jasnější, protože ve většině případů tyto prostory 

v NTK nejsou k dispozici (nebo velmi omezeně). Například Studovny pro 2–4 lidi (chybí 43,5 % 

respondentů) jsou v NTK zastoupeny pouze dvěma zvukově oddělenými Týmovými studovnami 

(28 a 29) v 6. NP, které si mohou za poplatek pronajímat studenti, doktorandi, učitelé a vědečtí 

pracovníci. Poptávka respondentů po studovnách tohoto typu je tedy logická a ukazuje také 

i preferenci jisté míry soukromí při studiu v NTK, kterou současná nabídka studijních míst 

nenaplňuje. Podobně v NTK chybí Soukromá místa pro telefonování (chybí 39,3 % 

respondentů), Relaxační místnosti (chybí 38,5 % respondentů) a také Místa, kde by mohli 

uživatelé trénovat prezentace (chybí 22,6 % respondentů). Ve všech studovnách také není 

možné měnit umístění stolů, nábytek není mobilní, což by zjevně část respondentů přivítala 

(Studovny, kde se dá hýbat nábytkem uvedlo 23,4 % respondentů). 

Studovny pro skupinovou práci pro 5–7 lidí by uvítalo 17,4 % respondentů, přičemž největší 

podíl je u těch, kteří navštěvují NTK alespoň jednou za měsíc. Vzhledem k tomu, že nabídka 

míst pro skupinovou práci pro 5–7 lidí je v současnosti do velké míry realizována 

prostřednictvím týmových studoven, zůstává otázkou, proč tuto poptávku týmové studovny 

nenaplňují. Kapacita týmových studoven není zpravidla v době otevírací doby knihovny 

naplněna, jako pravděpodobný důvod se tedy zdá, že se nejedná o adekvátní řešení (např. 

z hlediska ceny, šíření hluku, či nutnosti jejich rezervace, případně uživatelé o místnostech neví, 

či nevědí, jak je používat/rezervovat – viz 5.6.2.6.). Ze získaných dat není možné ověřit 

statistickou závislost mezi využitím Týmových studoven a požadavkem na Studovny pro 5–7 
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lidí, nicméně cca 42 % (66) respondentů, kteří uvedli, že jim chybí tento typ místnosti, současně 

uvedli, že Týmové studovny využívají. 54 z těchto respondentů je přitom s jejich využíváním 

spokojeno či velmi spokojeno. 

Celkově odpovědi respondentů u této otázku poukazují na potřebu prostor, které by 

poskytovaly uživatelům větší soukromí (individuální místa – především v komentářích, malé 

i větší studovny, místa pro telefonování a prezentování) a také na to, že je knihovna vnímána 

nejen jako prostor pro studium, ale také jako místo pro setkávání a pro odpočinek 

(potřeba míst pro společenské posezení a relaxačních místností). 

5.7.1. Jaké typy místností uživatelům v NTK chybí – dle kategorie 

respondentů 

Analýza „chybějících“ místností dle kategorie respondentů je provedena pro následující 

agregované skupiny (viz Graf 224): 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

Z Grafu 224 je vidět, že studenti, v porovnání s jinými kategoriemi, mnohem častěji uváděli, že 

jim chybí Místa pro společenské posezení (55,5 %), Studovny pro 2–4 lidi (48,0 %) a Relaxační 

místnosti (42,0 %).  

Co se týká doktorandů, učitelů a vědeckých pracovníků, těm častěji než studentům chybí 

Soukromá místa pro telefonování (41,2 %), Místa pro nácvik prezentací (24,5 %), Studovny pro 

práci 5–7 lidí (20,3 %), Přednáškové místnosti (10,5 %) a velké Studovny pro více než 10 lidí 

(6,3 %).  

Ostatní veřejnosti častěji než ostatním kategoriím v NTK chybí Soukromá místa pro 

telefonování (46,6 %), Přednáškové místnosti (15,5 %) a velké Studovny pro více než 10 lidí 

(8,7 %).  



311 

Graf 224: Typy místností, které v NTK chybí, dle agregovaných kategorií respondentů 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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5.7.2. Jaké typy místností uživatelům v NTK chybí – dle frekvence návštěv 

NTK 

Graf 225 ukazuje, jaké typy místností volili respondenti s různou frekvencí návštěv budovy NTK. 

Nová Místa pro společenské posezení by uvítala více než polovina respondentů v každé 

skupině až na ty, kteří navštěvují NTK jenom výjimečně. 

Druhý nejčastěji uváděný typ místnosti – Studovny pro 2 až 4 lidi chybí téměř polovině 

respondentů, kteří navštěvují NTK aspoň jednou za týden či aspoň jednou za měsíc. 

U Soukromých místností, kde se dá telefonovat, skypovat apod., je vidět větší zájem spíše 

u těch, kteří navštěvují NTK aspoň jednou za měsíc (43,7 %) nebo 6–9x za rok (42,0 %). 

Z nejčastějších návštěvníků tuto místnost postrádá třetina z nich (33,9 %), což je nejmenší podíl 

ze všech skupin. 

Relaxační místnosti, kde se dá cvičit jóga nebo meditovat, by chtěli spíše návštěvníci s větší 

frekvencí návštěv (od 40,2 % z těch, kteří navštěvují NTK vícekrát za týden, po 47,4 % z těch, 

kteří bývají v NTK aspoň jednou za měsíc).  

Studovny pro skupinovou práci pro 5–7 lidí by uvítalo 14,7–21,4 % respondentů, přičemž 

největší podíl je u těch, kteří navštěvují NTK alespoň jednou za měsíc.  

Podíl respondentů, kteří si zvolili možnost, že Žádné další místnosti NTK nepotřebují nebo neví 

(15,2 % všech respondentů), je největší mezi těmi, kteří navštěvují NTK jenom výjimečně 

(25,2 %). U ostatních kategorií se tento podíl pohybuje mezi 11,2 a 16,0 %. 

  



313 

Graf 225: Typy místností, které v NTK chybí, dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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5.7.3. Jaké typy místností uživatelům v NTK chybí – dle afiliace 

Pohled na chybějící typy studijních míst dle afiliace (viz Graf 226) ukazuje vyšší preference Míst 

pro společenské posezení mezi respondenty z VŠCHT (59,3 %) a ČVUT (56,4 %). O Studovny 

pro 2–4 lidi mají přibližně stejný zájem všechny sledované afiliace, o trochu větší podíl však 

mají respondenti z ČVUT (46,9 %) a ČZU (47,8 %). Respondenti z VŠCHT pak mají 

v porovnání s ostatními menší zájem o Soukromá místa pro telefonování (28,7 %), naopak 

u Relaxačních místností je vidět hojný zájem ze strany respondentů z UK (47,1 %). 

Respondentům z UK dále méně než ostatním chybí Místnosti, kde se dají trénovat prezentace 

(11,8 %). Respondentům z ČVUT pak více chybí Studovny pro 5–7 lidí (22,2 %).  
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Graf 226: Typy místností, které v NTK chybí dle afiliace 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti 

všichni studenti bakalářského a magisterského studia a také studenti SŠ. 
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Komentáře respondentů – další místnosti, které v NTK chybí  

Respondenti měli také možnost doplnit svůj komentář k tomu, jaké jiné typy místností by rádi 

v NTK využívali a nyní jim chybí. Komentář u možnosti Jiné doplnilo 58 respondentů (někteří 

uvedli více komentářů). Nejčastěji byly uváděny: 

● individuální studovny, studijní místa pro jednotlivce (9 – tichá individuální místa, ale ne 

na dlouhodobý pronájem);  

● relaxační místnost pro protažení se (8 – jóga, kardio trénink, hrazda, žebřiny, žíněnky, 

hlavolamy, jako v Google);  

● kuchyňka s mikrovlnkou a varnou konvicí (5);  

● tichá místa pro studium (5);  

● místo pro telefonování (4);  

● „hlasitá“ studovna, kde lze při studiu mluvit s kolegy (3 – různých rozměrů, pro menší 

skupinky);  

● „spací“ místnost s gauči, pohodlnými vaky, spací kabinky (3);  

● jídelna (3);  

● přenosný stolek s židlí, který lze umístit k regálu, na kterém je literatura, kterou studuji 

(3); 

● individuální kóje, kde lze telefonovat, mluvit a trénovat prezentace (2);  

● menší stoly max. pro 4 (2);  

● dílna typu Maker space vybavená příslušnými stroji (2 – 3D tiskárny, laser, CNC, elektro 

nářadí, šicí stroje, termolisy, plottery a různé další moderní kutilské stroje);  

● sprcha (2); 

● studovna pro virtuální realitu (1);  

● klasická kavárna (1);  

● klasické studovny s dobře vyřešenými pracovními stoly a židlemi s dostatečnými 

rozestupy a kapacitou (1);  

● místnost pro telekonference a videokonference (1);  

● místnost s velkou bílou tabulí (1);  

● multimediální koutky s vybavením pro tvorbu (pozadí, stativy) (1);  

● velký stůl s monitory, které lze připojit k vlastnímu počítači (1);  

● místa se zásuvkami (1);  

● meditační místnost (1);  

● větší venkovní terasa na sezení (1);  

● přístupná střecha (1);  

● zasedací místnost pro zaměstnance (1);  

● křesílka (1);  

● pohodlné a polohovatelné židle (1);  

● pohovky (1);  

● bidet (1); 

● jakákoliv další místa pro studium (1); 

● žádné další místnosti pro různé aktivity nejsou třeba (např. dětský koutek), protože jde 

o knihovnu, a nutná jsou především místa pro studium (1). 



317 

5.8. Potřeba ticha/možnosti konverzace a klidové zóny v 

NTK 

Další baterie otázek se týkala toho, jak často respondenti potřebují ticho nebo naopak mluvit 

nahlas, když se nachází v budově NTK. Ticho, nebo spíše hladina hluku je jedním 

z pozorovatelných problémů budovy NTK, především v době velké návštěvnosti. To vyplývá 

i z výsledků hodnocení vnímání prostorů NTK, uvedených v Kapitole 5.2., kdy byla budova 

nejhůře hodnocena právě u dvojic Uklidňující/Stresující a Tiché/Rušivé. Respondenti 

(898 respondentů, kteří navštěvují budovu NTK) byli dotázáni jakou úroveň ticha/hluku při 

studiu/práci v NTK potřebují a jak často, přičemž jim byly nabídnuty různé úrovně ticha/hluku 

(viz Graf 227) a také možnost doplnit komentář. 

Z výsledků (viz Graf 227) je vidět, že pro většinu respondentů je při studiu/práci v NTK 

nejčastěji důležité spíše tiché prostředí, kdy 25,7 % respondentů dokonce nejčastěji 

potřebuje Absolutní ticho. Nejpopulárnějšími možnostmi, u kterých respondenti volili, že je 

potřebují buď velmi často nebo často, byly Ticho (šeptání) (47,8 %), Absolutní ticho 

(41,3 %) a Tlumená konverzace (38,2 %).  

Z pohledu toho, které z předdefinovaných hladin ticha/hluku potřebuje největší podíl 

respondentů, se jako nejvíce potřebné jeví možnosti Tlumená konverzace (pouze 26,7 % 

Nemůže hodnotit/nepotřebuje nebo potřebuje Výjimečně) a Ticho (šeptání, 26,9 % Nemůže 

hodnotit/nepotřebuje nebo potřebuje Výjimečně). 

Naproti tomu nejméně potřebné byly možnosti, které vytváří vyšší hladinu hluku. Přehrávat 

média nahlas v NTK Nemůže hodnotit/nepotřebuje nebo potřebuje pouze Výjimečně 86,2 % 

respondentů, Netlumenou konverzaci ve větší skupině potom 61,2 %. Podobně, více než třetina 

studentů Nemůže hodnotit/nepotřebuje (nebo potřebuje pouze Výjimečně) možnost Netlumené 

běžná konverzace v malé skupině (37,3 %) a Absolutní ticho (34,3 %).  
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Graf 227: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK, počet respondentů 
898 

 

5.8.1. Potřeba ticha a možnosti konverzace v NTK – dle kategorie 

respondentů 

Analýza potřeby ticha dle kategorie respondentů byla provedena pro následující agregované 

skupiny: 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

Z pohledu potřeb různých uživatelských skupin je vidět (viz Grafy 228–230, podrobně Příloha 

21), že studenti potřebují v NTK ticho mnohem častěji než jiné kategorie uživatelů. 

Absolutní ticho potřebuje jednou za týden nebo častěji 45,7 % respondentů z řad studentů 

a Ticho (úroveň šeptání) potřebuje 52,6 % dotázaných studentů. Zároveň je ale také vidět, že 

studenti potřebují častěji než jiné kategorie i možnost Tlumené konverzace a Netlumené 

konverzace v menších skupinách. 

Úrovně ticha od Absolutního ticha po Tlumenou konverzaci preferují i vyučující a ostatní 

veřejnost, nicméně u těchto kategorií je vidět mnohem větší podíl respondentů, kteří zvolili 

možnost Nemohu hodnotit, nepotřebuji. 
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Graf 228: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK – studenti SŠ, studenti 
VŠ bakalářského a magisterského stupně, počet respondentů 652 
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Graf 229: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK – učitelé na SŠ, 
studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci, počet respondentů 
143  

 
 

Graf 230: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK – ostatní veřejnost, 
počet respondentů 103 
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Analýza závislosti mezi typy činností, které respondenti v budově NTK dělají, a potřebou 

různých úrovní ticha/hluku, ukázala následující závislosti: 

● Respondenti (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), kteří se 

připravují v budově NTK na testy a zkoušky sami, častěji preferují Absolutní ticho79, 

Šeptání80 a Tlumenou konverzaci81. 

● Respondenti (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), kteří se 

připravují v budově NTK na testy a zkoušky ve skupině, častěji preferují Tlumenou 

konverzaci82, Netlumenou konverzaci ve skupině 2–3 lidí83 a Netlumenou konverzaci ve 

větší skupině84. 

● Respondenti (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), kteří 

pracují na školních projektech v budově NTK sami, častěji preferují Ticho (šeptání)85. 

● Respondenti (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), kteří 

pracují na školních projektech v NTK ve skupině, častěji preferují Netlumenou 

konverzaci ve skupině 2–3 lidí86 a Netlumenou konverzaci ve větší skupině87. 

● Respondenti (učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí 

pracovníci), kteří se v NTK připravují na výuku, častěji preferují Absolutní ticho88, 

Šeptání89 a Tlumenou konverzaci90. 

● Respondenti (učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí 

pracovníci), kteří pracují na vlastní odborné práci v budově NTK, častěji preferují Ticho 

(šeptání)91. 

                                                
79 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je středně slabá, Cramérovo V se rovná 0,231. 
80 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je střední, Cramérovo V se rovná 0,316. 
81 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je středně slabá, Cramérovo V se rovná 0,226. 
82 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je středně slabá, Cramérovo V se rovná 0,220. 
83 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je střední, Cramérovo V se rovná 0,389. 
84 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je střední, Cramérovo V se rovná 0,270. 
85  Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je středně slabá, Cramérovo V se rovná 0,231. 
86 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je střední, Cramérovo V se rovná 0,308. 
87 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je středně slabá, Cramérovo V se rovná 0,245. 
88 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je střední, Cramérovo V se rovná 0,368. 
89 Závislost na 5% a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je střední, Cramérovo V se rovná 0,338. 
90 Závislost na 5% hladině významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, závislost je 

středně slabá, Cramérovo V se rovná 0,293. 
91 Závislost na 5 % a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je střední, Cramérovo V se rovná 0,397. 
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Analýza závislosti mezi studijním prostředím, které je pro respondenty důležité, a potřebou 

různých úrovní ticha/hluku, ukázala následující závislosti: 

● Respondenti (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), pro které 

je při studiu v budově NTK důležité tiché studijní prostředí, při studiu v budově NTK 

častěji potřebuji Absolutní ticho92. 

● Respondenti (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), kteří 

potřebují místo pro studium ve skupině, častěji preferují v budově NTK možnost 

Netlumené běžné konverzace (2–3 lidé)93. 

● Respondenti (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) preferující 

místo pro spolupráci a hlasitý hovor v NTK častěji potřebují možnost Netlumené 

konverzace (ve skupině 2–3 lidí94 a ve větší skupině95). 

5.8.2. Potřeba ticha a možnosti konverzace v NTK – dle frekvence návštěv 

budovy NTK 

Analýza potřeby ticha a hluku pro studium/práci v NTK dle frekvence návštěv budovy NTK (viz 

Grafy 231–235, podrobně Příloha 22) ukazuje, že u „tichých“ úrovní s růstem návštěvnosti 

zpravidla klesá podíl těch, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit / Nepotřebuji. Celkově má 

rozdělení preferencí velmi obdobný tvar u všech frekvencí – nejčastěji respondenti potřebují 

Absolutní ticho, Ticho (šeptání) a Tlumenou konverzaci. V poměru největší potřeba ticha 

(Absolutní ticho nebo Ticho (šeptání)) vyšla u velmi častých (68,3 %) a častých 

návštěvníků (59,2 %). 

  

                                                
92 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, středně silná závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby tichého studijních 
prostředí se rovná 0,358, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby absolutního ticha se rovná 
0,529, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,614. 
93 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, střední závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby místa pro studium ve 
skupině se rovná 0,296, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby netlumené běžné konverzace (2–
3 lidé) se rovná 0,312, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,374. 
94 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, středně silná závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby místa pro spolupráci 
a hlasitý hovor se rovná 0,390, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby netlumené běžné 
konverzace (2–3 lidé) se rovná 0,408, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,486. 
95 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, střední závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby místa pro spolupráci 
a hlasitý hovor se rovná 0,343, Somersovo D pro závislou proměnnou potřeby netlumené konverzace ve 
větší skupině se rovná 0,336, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,428. 



323 

Graf 231: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK dle frekvence návštěv 
budovy NTK – navštěvující NTK velmi často (častěji než 1x týdně), počet respondentů 
189 

 
 

Graf 232: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK dle frekvence návštěv 
budovy NTK – navštěvující NTK často (alespoň 1x za týden), počet respondentů 189 
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Graf 233: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK dle frekvence návštěv 
budovy NTK – navštěvující NTK občas (alespoň 1x za měsíc), počet respondentů 215 

 
 

Graf 234: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK dle frekvence návštěv 
budovy NTK – navštěvující NTK příležitostně (6–9x za rok), počet respondentů 162 
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Graf 235: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK dle frekvence návštěv 
budovy NTK – navštěvující NTK výjimečně (1–5x za rok), počet respondentů 143 

 

Analýza závislosti frekvence návštěv budovy NTK a preferovaných úrovní ticha/hluku v NTK 

ukazuje, že respondenti, kteří častěji navštěvují budovu NTK, častěji preferují Ticho (šeptání)96 

a Tlumenou konverzaci97. Právě tyto úrovně ticha/hluku jsou spojeny s obvyklým užíváním 

prostorů akademických knihoven (studium, čtení, psaní apod.). 

5.8.3. Potřeba ticha a možnosti konverzace v NTK – dle afiliace 

Výsledky analýzy potřeby ticha a hluku v budově NTK z hlediska jednotlivých afiliací do určité 

míry kopírují výsledky za celý soubor – pro všechny sledované školy byly nejpopulárnějšími 

možnostmi ty tiché (Absolutní ticho, Ticho (šeptání), Tlumená konverzace). Při bližším pohledu 

jsou ale mezi jednotlivými afiliacemi patrné rozdíly (viz Grafy 236–239 a Příloha 23).  

Respondenti z ČVUT nejčastěji uvedli jako potřebné pro studium v NTK Ticho (šeptání) 

a Tlumenou konverzaci, nicméně ve srovnání se studenty jiných institucí i průměrem potřebují 

častěji i možnost konverzace – Tlumenou konverzaci jednou nebo vícekrát za týden potřebuje 

43,7 %, Netlumenou běžnou konverzaci (2–3 lidé) se stejnou frekvencí potřebuje 38,3 % 

a Netlumenou konverzaci ve větší skupině 15,3 % respondentů. Výsledky analýzy pro 

respondenty z VŠCHT jsou velmi podobné odpovědím za celý soubor. Respondenti z ČZU 

                                                
96 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, střední závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,350. 
97 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, střední závislost, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,337. 
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v porovnání s respondenty z ČVUT a VŠCHT a průměrem potřebují častěji Absolutní ticho 

(46,2 % potřebuje alespoň jednou za týden nebo častěji), ale zároveň ze všech afiliací nejčastěji 

potřebují Přehrávat média nahlas (8,1 % potřebuje alespoň jednou za týden nebo častěji). 

Respondenti z UK se od ostatních výrazně liší vyšší potřebou ticha – Absolutního ticho 

potřebuje alespoň jednou za týden nebo častěji 64,7 % a Ticho (šeptání) 64,8 %.  

Graf 236: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK dle afiliace – 
respondenti z VŠCHT, počet respondentů 167 
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Graf 237: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK dle afiliace – 
respondenti z ČVUT, počet respondentů 243 

 
 

Graf 238: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK dle afiliace – 
respondenti z ČZU, počet respondentů 186  
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Graf 239: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při studiu/práci v NTK dle afiliace – 
respondenti z UK, počet respondentů 102 

 

Komentáře respondentů – ticho a hluk v NTK 

V komentáři k této otázce svůj názor napsalo 33 respondentů. Nejčastější komentáře: 

● vyčlenit v knihovně prostory, kde je možné mluvit, aniž by hovor rušil ostatní (17 – 

týmové studovny, přednáškové sály – obojí různých velikostí; individuální studovny, kde 

je možné se učit nahlas; prostor pro telefonování, zóna pro registrace, pokladna, 

konzultace (nyní se hovor odtamtud nese budovou)); 1 respondent doplnil, že ani 

„zvukově izolované“ studovny č. 28, 29 nejsou v tuto chvíli „hlukotěsné“ – je slyšet hovor 

od vedle + knihovní hlášení, takže je není možné používat pro činnosti vyžadující 

absolutní ticho (např. nahrávání); 

● obecně – pro studium potřebují ticho (12); 

● pro studium potřebují ticho, nicméně v NTK ticho není (6 – chodí se tedy učit jinam 

– např. NK, přirovnávají NTK k rušné křižovatce); 

● nevyžadují pro studium absolutní ticho (4); 

● ticho, které pro studium vyžadují, v NTK je (2); 

● je jim to jedno, protože např. pracují ve sluchátkách (2);   

● návrhy technických řešení na základě zkušeností (ze zahraničních knihoven či odjinud), 

která by mohla pomoci s řešením problému hluku (2 – koberce a podhledy; instalace 

zvukopohltivých materiálů jako v Respiriu VŠCHT). 
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5.8.4. Funkčnost stávajících klidových (tichých) zón v NTK 

S tichem a hlukem souvisela i další otázka v dotazníku, která se respondentů (898, kteří 

navštěvují budovu NTK) ptala, jestli jim připadají klidové zóny v NTK funkční (3. NP a 6. NP jsou 

klidová patra, kde se nesmí mluvit nahlas, telefonovat, apod.). Respondenti si mohli zvolit 

z předdefinovaných možností (viz Graf 240) a také doplnit vlastní odpověď u možnosti Jiné. 

Něco málo přes polovinu respondentů (55,6 %) si myslí, že klidové zóny fungují, na druhou 

stranu 12,2 % se domnívá, že nefungují, a 3,3 % tyto zóny obtěžují. Dalších 17,5 % neví, že 

něco takového v NTK existuje, a 11,4 % vybralo možnost Jiné (ve vysvětlujícím komentáři pak 

většina respondentů uvedla, že nemohou tiché zóny hodnotit, protože s nimi nemají 

dostatečnou zkušenost).  

Zajímavé je, že je statisticky prokázána závislost98 volby možnosti u této otázky na tom, jak 

často respondenti navštěvují budovu NTK. Získaná data naznačují, že ti, kteří navštěvují NTK 

častěji, spíše souhlasí s funkčností klidových zón, a ti, kteří chodí do NTK méně často, neví, že 

takové zóny existují. 

Graf 240: Názor na funkčnost stávajících klidových (tichých) zón v NTK, celkový počet 
respondentů (ti, kteří navštěvují budovu NTK osobně) 898 

 

Komentáře respondentů – funkčnost klidových (tichých) zón 

V komentáři měli respondenti možnost napsat svůj názor na fungování klidových zón či 

dovysvětlit svou volbu v této otázce. Komentář doplnilo 86 respondentů a část z nich zahrnovala 

více témat:  

● tichá patra fungují (30 komentářů – 6. NP; 29 – 3. NP), nicméně někdy je ticho v nich 

rušeno neukázněnými uživateli (29 – zahraniční studenti, telefonující, je nutné více 

                                                
98 Závislost na 5 % a 1 % hladinách významnosti ověřena pomocí chí–kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,192. 
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kontrolovat a upozorňovat na dodržování ticha); či provozním hlukem (3 – hlučná 

podlaha, dveře, tiskárny apod.);  

● 3. NP jako tichá zóna nefunguje (26 – je zde slyšet hluk zejména z 4. NP, ale i z jiných 

pater; hluk od schodiště, kudy lidé chodí do vyšších pater; přesuny lidí do učeben na 

patře; 1 respondent uvedl, že jako tichá zóna na 3. NP funguje pouze studovna 

časopisů); 

● 6. NP jako tichá zóna nefunguje (10 – hluk z jiných pater, od schodiště a uživatelů);  

● nemohou tiché zóny hodnotit, protože s nimi nemají dostatečnou zkušenost (21); 

● jsou rádi, že tiché zóny v knihovně jsou (7); 

● výtka, že v nočním a víkendovém režimu je otevřena pouze tichá zóna 3. NP a chybí 

jakákoliv „netichá zóna“, kde by bylo možné mluvit (3 – týká se i Noční studovny); 

● tichým zónám se záměrně vyhýbají (2); 

● ve zkouškovém období chybí místa, kde lze mluvit, což má dopad na fungování tichých 

pater (1); 

● návrh umístění tichých pater do 5. NP a 6. NP, aby procházející (např. ve 3. NP) méně 

rušili a mezi tichými patry nebylo patro odkud se nese hluk (1); 

● v tichých patrech není dostatek soukromí (1);  

● nevím, že tichá patra existují (1);  

● je jich málo (1);  

● stačil by pro ně menší prostor, protože lidé používají pro eliminaci hluku sluchátka (1). 

5.9. Odkládání věcí v NTK a využití šatny 

Součástí dotazníkového šetření byla i otázka, kam si respondenti odkládají věci v NTK (otázka 

byla položena pouze těm, kteří navštěvují NTK – 898 respondentů). Poměrně častým 

problémem, který je v knihovně pozorován a který také zmiňují uživatelé ve zpětné vazbě, je to, 

že někteří uživatelé využívají k uložení svých věcí studijní místa (židle), což zmenšuje celkovou 

kapacitu volných míst (viz Kapitola 5.5.).  

Další možností pro odkládání věcí v NTK jsou speciální uzamykatelné žluté skříně (v každém 

patře kromě 2. NP), nebo šatna v přízemí knihovny, která se dlouhodobě potýká s nízkou 

využívaností. Šatna má během roku proměnlivou otevírací dobu a je umístěna mimo hlavní 

prostor knihovny (a tedy i mimo hlavní trasy návštěvníků), část roku je otevřena bez obsluhy 

(pouze samoobslužné skříňky) a část s obsluhou (skříňky a také věšáky – především v zimních 

měsících). 

Respondenti mohli při odpovídání na tuto otázku vybírat z předdefinovaných možností včetně 

možnosti Jiné a také svou odpověď okomentovat. V průměru každý respondent zvolil 

1,18 odpovědi. 

Na Grafu 241 je vidět rozložení volených možností za celý vzorek respondentů-návštěvníků 

NTK a také za jednotlivé agregované skupiny (studenti, vyučující včetně doktorandů 

a výzkumníků, ostatní veřejnost). Možnost Jiné zvolilo 20 respondentů a v následujících grafech 

tyto odpovědi nebyly zahrnuty. 
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Dotazníkové šetření potvrdilo výsledky předchozích pozorování99, která ukázala, že 

nejoblíbenější možností je odkládání věcí Vedle sebe, přičemž nejvíce tuto možnost 

využívají respondenti z řad studentů (96,9 %). Do žlutých skříněk odkládá věci 14,6 % 

respondentů z celého vzorku, ale je tam větší heterogenita s ohledem na kategorii – využívá je 

28,2 % respondentů z ostatní veřejnosti, ale pouze 12,6 % studentů. Šatnu využívá pouze 

6,9 % z celého vzorku respondentů, ale mezi studenty je takových respondentů jenom 4,3 %, 

mezi doktorandy, vyučujícími a výzkumníky je jich 15,4 %.  

Graf 241: Kam si v NTK respondenti odkládají své věci, dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 

 

Na Grafu 242 je vidět rozdělení preferencí v umístění věcí dle frekvence návštěv budovy NTK. 

U všech možností není vidět významné rozdíly mezi skupinami až na umístění věcí Do žlutých 

skříněk, kde s rostoucí frekvencí návštěvy budovy roste také podíl využívání žlutých skříněk. 

  

                                                
99 Pozorování probíhalo v budově NTK v dubnu 2019. Jeho cílem bylo zjistit, jak zákazníci a návštěvníci 

využívají prostory knihovny, tzn. kde konkrétně a jak tráví čas, jak používají nábytek, nebo si případně 
přizpůsobují prostory, co mají u sebe při studiu/práci). Zdroj: interní materiály odboru služeb NTK. 
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Graf 242: Kam si v NTK respondenti odkládají své věci, dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 

 

Pohled na umístění věcí dle afiliace (viz Graf 243) také neukazuje významné rozdíly 

v preferencích u sledovaných skupin respondentů. Větší rozdíly lze sledovat opět u možnosti Do 

žlutých skříněk, kde je vidět větší preferenci ze strany respondentů z ČVUT a menší 

u respondentů z ČZU. 
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Graf 243: Kam si v NTK respondenti odkládají své věci, dle afiliace 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen.  

Komentáře respondentů – odkládání věcí v NTK 

Také u této otázky mohli respondenti doplnit komentář u možnosti Jiné. Doplnilo jej 20 

respondentů:  

● nic si odkládat nepotřebují (9 – kancelář v blízkosti NTK, nebo nenavštěvují knihovnu 

fyzicky); 

● odkládají si věci na/přes svou židli (2);  

● odkládají si na zem (2 – pod židli);  

● odkládají si do žlutých skříněk (2) 

● návrh umístit věšáky do prostor knihovny (2 – u stolů, na kabáty lepší než šatna);  

● nevěděli o existenci šatny (2); 

● nevěděli o existenci odkládacích skříněk (2); 

● využívá šatnu, pokud je k tomu donucen a v šatně je obsluha (1); 

● využívá individuální studovnu (1). 
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5.10. Klíčové závěry 

Celková spokojenost s prostory a interiérem NTK a jejich vnímání 

V celkovém hodnocení uvedlo 87,7 % respondentů (z 898, kteří navštěvují NTK), že jsou 

s prostory a interiérem NTK spokojeni (48,7 % dokonce velmi), mírně či velmi nespokojena 

byla 3,7 % respondentů. Průměrná hodnota celkové spokojenosti s prostory a interiérem 

NTK dosáhla za celý soubor hodnoty 1,68 (na škále 1–5, kde 1 – velmi spokojen(a), 5 – velmi 

nespokojen(a)). 

U otázky k celkové spokojenosti vyplnilo velké množství respondentů (240) komentář. Přestože 

respondenti uváděli, že jsou s prostory a interiérem NTK spokojeni, tak většina uvedených 

komentářů byla záporná (178), nebo obsahovala návrhy na změny (198). Nejčastěji se tyto 

komentáře týkaly nedostatečného počtu míst k sezení, nedostatku elektrických zásuvek, hluku 

v budově a souvisejícího nedostatku tichých, nebo individuálních míst. Kladný komentář uvedlo 

85 respondentů, přičemž nejčastěji byla zmiňována spokojenost s prostory budovy. 

Kromě celkového pohledu byli respondenti dotázáni také na to, jak na ně prostory NTK působí, 

přičemž volili na škálách: Čisté/Špinavé, Svobodné/Restriktivní, Příjemné/Nehostinné, 

Motivující/Demotivující a Bezpečné/Nebezpečné (Kapitola 5.2.). U většiny z těchto parametrů 

byly prostory vnímány kladně. Hůře dopadlo hodnocení u dvojic Uklidňující/Stresující 

a Tiché/Rušivé, kde byly odpovědi více vychýleny směrem k neutrálnímu až negativnímu 

hodnocení (průměrně 2,21 a 2,26; na škále 1–5, kde 1 – kladné (levé) hodnocení, 5 – negativní 

(pravé) hodnocení).  

Zajímavý byl také pohled na vnímání prostoru u skupin respondentů s různou frekvencí 

návštěvy budovy NTK. Ve většině případů se respondenti, kteří docházejí do NTK častěji, 

přiklánějí k pozitivnímu hodnocení prostorů, což ale neplatilo u dvojic Tiché/Rušivé 

a Čisté/Špinavé, které nejhůř hodnotili právě respondenti navštěvující NTK často (tj. alespoň 

1x za týden). 

 

Spokojenost s prostory NTK z různých hledisek (Kapitola 5.3.) 

Další část dotazníku se zaměřovala na spokojenost s prostory NTK z různých hledisek. 

S většinou sledovaných oblastí (viz níže) byli respondenti spokojeni, horší hodnocení se 

objevilo pouze u Počtu a dostupnosti el. zásuvek a Dostatku studijních míst. 57,6 % 

respondentů z ČVUT a 53,3 % z VŠCHT je s dostatkem míst v NTK nespokojeno. 
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Tabulka 44: Průměrná spokojenost a podíl spokojených respondentů u hodnocení 
prostorů NTK z různých hledisek 

 
Hledisko/Oblast Průměrná 

spokojenost 

(na škále 1–5, 

kde 1=velmi 

spokojen, 

5=velmi 

nespokojen) 

% spokojených 

respondentů 

(velmi či spíše 

spokojen) 

Nejvíce spokojeni s: 
(nejčastěji zvolená 

odpověď 1 – velmi 

spokojen(a)) 

● Osvětlením 
● Čistotou v budově  
● Kvalitou Wi–Fi  

1,71 
1,81 
1,83 

78,2 %  

75,5 % 

67,4 % 

Spíše spokojeni s: 
(nejčastěji zvolená 

odpověď 2 – spíše 

spokojen(a)) 

● Pohodlností a 

funkčností nábytku  

● Teplotou v budově  

● Kvalitou vzduchu 

● Počtem a čistotou 

toalet  

1,94 

 

2,03 

2,15 

2,32 

68,6 % 

65,3 % 

62,3 % 

54,9 %  

Nejméně spokojeni 
s: 
(nejčastěji zvolená 

odpověď 3 – ani 

spokojen/ani 
nespokojen(a) či 4 – 

spíše nespokojen(a)) 
 

● Počtem a 

dostupností 

elektrických zásuvek  

● Dostatkem studijních 

míst  

 

2,72 

 

3,53 

35,3 %  

(19,1 % nespokojeno) 

16,2 %   

(48,4 % nespokojeno) 

 

Na hodnocení těchto charakteristik se podílela většina oslovených respondentů – možnost 

Nemohu hodnotit, nevím zvolilo obvykle pouze kolem 10 % z nich. Větší podíly těch, kteří 

nemohli hodnotit/nevyužívají, byly pouze u možností Kvalita Wi-Fi (17,4 %) a Počet 

a dostupnost elektrických zásuvek (19,3 %). 

 

Činnosti, kterým se respondenti v prostorech NTK věnují 

V dalších otázkách bylo zjišťováno, jakým činnostem se respondenti v prostorech NTK věnují. 

Odpovědi potvrdily, že NTK slouží nejen jako studijní prostor a knihovna (výpůjčky 

a studium materiálů knihovny), ale také jako prostor odpočinkový (spánek, občerstvení, 
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trávení času mezi přednáškami, kulturní akce, hraní her, tanec), pracovní (doučování, 

poskytování výuky, samostatná práce) a místo pro setkávání. 

Tabulka 45: Nejčastější činnosti prováděné respondenty v NTK (viz Kapitola 5.4.) 

Studenti 
Doktorandi, vědečtí 

pracovníci a učitelé SŠ a VŠ 

Ostatní veřejnost 

● Příprava na testy a 

zkoušky o samotě 

(80,4 %) 

● Práce na projektech 

o samotě (58,3 %) 

● Příprava na testy 

a zkoušky ve skupině 

(49,4 %)  

● Relaxace – čtení, 

sledování videa, 

poslouchání audia, 

odpočinek (35,7 %) 

● Práce na školních 

pracích, projektech ve 

skupině (31,1 %) 

● Setkávání s přáteli 

(29,6 %)  

● Badatelská činnost – 

práce na vlastní odborné 

práci (66,4 %) 

● Činnosti spojené 

s profesí (39,2 %) 

● Příprava na výuku (35,7 %) 

 

● Činnosti spojené 

s profesí (63,1 %) 

● Věnování se svým 

zálibám (51,5 %) 

● Surfování na internetu 

(28,2 %) 

● Setkávání s přáteli 

(25,2 %) 

● Relaxace (24,3 %) 

● Setkávání s kolegy 

(24,3 %) 

 

Nejoblíbenější typy studijních/pracovních míst v NTK (Kapitola 5.5.) 

Z pohledu respondentů, kteří navštěvují NTK, jsou nejoblíbenější: 

● menší stoly pro 4–8 lidí (zvolilo 61,1 % respondentů); 

● pohovky (38,1 % respondentů); 

● velké stoly pro 10–20 lidí (27,8 % respondentů), které jsou používány zejména 

k individuálnímu studiu; 

● místa pro jednotlivce (18,7 % respondentů);  

● stoly s veřejnými počítači (17,1 % respondentů).  

Studijní místa v NTK nevyužívá 5,1 % respondentů (z těch, kteří navštěvují budovu NTK) 
a 3,7 % je jedno, kde v NTK studují nebo pracují. 

Při porovnání (viz Kapitola 5.5. Tabulka 29) současné nabídky jednotlivých typů míst v NTK 
a jejich oblíbenosti u respondentů, je vidět nesoulad zejména v nabídce individuálních 
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studijních míst, kterých je v NTK velmi omezený počet, nicméně respondenti u nich uvádí 
řádově vyšší oblíbenost. Zároveň se požadavek většího počtu individuálních míst objevoval 
i v komentářích u několika otázek v dotazníku. 

Využívání konkrétních prostorů NTK a spokojenost s nimi (Kapitola 5.6.) 

V další části dotazníku bylo zjišťováno, které ze studijních prostorů uživatelé používají a jak jsou 
s nimi spokojeni. Při interpretaci výsledků této části je třeba mít na paměti, že se hodnocené 
prostory/části NTK liší velikostí, množstvím studijních míst, otevírací dobou i přístupností (viz 
Tabulka 30). U prostorů s malým počtem studijních míst tak zvolila možnost Nemohu 
hodnotit/nevyužívám velká část respondentů. V případě omezeného přístupu byla otázka na 
dané prostory položena pouze těm, kteří je, vzhledem k předpokládané uživatelské kategorii, 
mohou využívat. 

Tabulka 46: Využívání prostorů NTK 

Nejvyužívanější  Méně užívané  Zřídka užívané 

● Studijní místa ve 2.–6. NP 

(83,6 % respondentů, pouze 

16,4 % respondentů zvolilo 

možnost Nemohu hodnotit, 

nevyužívám) 

● Místnosti s občerstvením 

na patrech (79,0 % 

respondentů) 

● Kavárna v přízemí 

(73,9 %) 

● Přízemí knihovny – místa 

v 1. NP (63,7 %) 

● Otevřená atria v 6. NP 

(54,0 %) 

● Studovna časopisů 

(47,0 %) 

● Noční studovna, Týmové 

studovny a Tichá 

studovna (28,7–24,4 % 

respondentů) 

 

● Akademická klubovna 

Alexandria (1,0 %)  

● Individuální studovny 

v 6. NP (11,9 %)   

● Badatelna historického 

fondu (7,9 %)  

 

Tabulka 47: Spokojenost s konkrétními prostory v NTK 

Nejvyšší spokojenost Střední spokojenost Nejnižší spokojenost 

● Otevřená atria v 6. NP 

(průměrná spokojenost 

1,56)  

● Týmové studovny ve 4.–

6. NP (1,78)   

● Tichá studovna ve 3. NP 

(1,80)  

● Studijní místa ve 2.–

6. NP (1,85)  

● Kavárna v přízemí (1,90)  

● Individuální studovny 

v 6. NP (1,93) 

● Badatelna historického 

fondu ve 3. NP (1,96)  

● Noční studovna (2,12) 

● Místnosti s občerstvením 

na patrech (2,16)  

● Přízemí knihovny – místa 

v 1. NP (2,47)  
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Nejvyšší spokojenost Střední spokojenost Nejnižší spokojenost 

● Studovna časopisů ve 

3. NP (1,99)  

● Akademická klubovna 

Alexandria (2,00)  

Podrobnější analýza ukázala, že mezi těmi, kteří uvedli, že nemohou hodnotit/nevyužívají 

Týmové studovny, Studovnu časopisů a Akademickou klubovnu je poměrně velký podíl častých 

a velmi častých návštěvníků NTK, kteří by je využívat mohli. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od 

např. Individuálních studoven není kapacita těchto studoven vyčerpána, nabízí se zvážení jejich 

větší propagace či úprava otevírací doby. 

U některých prostor byli respondenti, kteří u nich zvolili možnost Nemohu hodnotit/nevyužívám, 

dotázáni podrobněji na to, proč tomu tak je (viz Tabulka 48 níže). V případě Tiché studovny 

a Týmových studoven to je nejčastěji kvůli tomu, že respondenti takovou místnost nepotřebují, 

nebo případně neví, jak ji využívat. U Akademické klubovny byl nejčastěji uváděným důvodem, 

že o ní respondenti neví. 

Tabulka 48: Důvody pro nevyužívání vybraných místností NTK 

Místnost Neuživatelů 
celkem (% 

z celkového 
počtu 

respondentů 
– možných 
uživatelů) 

Důvod (% z počtu respondentů, kteří uvedli, že danou 
místnost Nemohou hodnotit/nevyužívají) 

Nepotřebuji 
takovou místnost 

Nevím, jak  
využívat 

Nevím, že je 
taková možnost 

Vysoká 
cena 

Tichá 
studovna 

677 (75,0%) 36,2 % 25,0 % 23,8 % - 

Týmové 
studovny* 

679 (75,6 %) 62,2 % 
nepotřebuje 

takovou místnost,  
38,6 % nepracuje 

ve skupinách 

29,6 % 14,1 % 10,2 % 

Akademická 
klubovna 

122 (86,0 %) 13,1 % 4,1 % 78,8 % - 

* U Týmových studoven mohli respondenti zvolit více nabízených možností najednou; Týmové studovny si mohou 

pronajímat za zvýhodněnou cenu a rezervovat si je sami pouze studenti, učitelé a vědečtí pracovníci, využívání 

ostatní veřejností je omezené. 

** 1 respondent u Akademické studovny zvolil možnost Jiné (dále ji nevysvětlil) a není zahrnut v počtu 122 

respondentů. 
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U Týmových studoven byla navíc zjišťována i spokojenost s jejich vybranými 

charakteristikami. Většina respondentů uvedla, že jsou spokojeni s osvětlením, přístupem do 

studovny pomocí karty, nábytkem, vybavením i počtem míst ve studovnách. Menší spokojenost 

panuje u procesu rezervace, dostatku volných Týmových studoven, otevírací doby studoven 

a zvukové izolace. Nejhůře byla mezi sledovanými charakteristikami hodnocena cena za 

pronájem (15,1 % respondentů nespokojeno, 39,7 % spokojeno, průměrná spokojenost je 2,51). 

V komentářích respondenti nejčastěji komentovali Místnosti s automaty s občerstvením a nápoji 

(54 respondentů) a Týmové studovny (26). V prvním případě se nejčastěji jednalo o návrhy na 

zlepšení nabízeného sortimentu (27), vybavení a provozu (celkem 31, např. chybí mikrovlnná 

trouba – 16, rychlovarná konvice – 5, napouštění vody/dřez – 3) a možností placení (13, nelze 

platit kartou). U Týmových studoven byla nejčastěji zmíněna nedostatečná zvuková izolace 

(10), otevírací doba (5) rezervační systém a cena (po 4). Z obecných komentářů k budově 

respondenti upozorňovali především na problém hluku a nedostatek el. zásuvek. 

Jaké prostory v NTK chybí (Kapitola 5.7.) 

Respondenti měli rovněž možnost uvést, jaké prostory jim v NTK chybí. K dispozici měli 

předdefinované odpovědi (možnost zvolit více z nich), nebo mohli uvést odpověď vlastní. 

Nejčastěji zvolená byla: 

● Místa pro společenské posezení (51,4 %); 

● Místa/studovny pro 2–4 lidi (43,5 %); 

● Soukromá místa pro telefonování (39,3 %); 

● Relaxační místnosti (38,5 %); 

● Studovny s pohyblivým nábytkem (23,4 %); 

● Místa, kde se dají trénovat prezentace (22,6 %); 

● Studovny pro skupinovou práci pro 5–7 lidí (17,4 %) 

● Žádné typy míst v NTK nechybí nebo neví (15,2 % respondentů). 

V komentářích respondenti nejčastěji upozorňovali na chybějící individuální studijní 

místa/studovny, relaxační místnost a tichá/zvukově oddělená místa (studium, telefonování, 

hlasitý hovor,...). 

Místa pro společenská posezení (chybí 51,40 % respondentů) jsou v knihovně zastoupena 

pohovkami a taburety umístěnými v různých částech knihovny. Kapacita těchto míst nebývá 

zpravidla naplněna, tato místa tedy pravděpodobně neodpovídají představě respondentů o tom, 

co by mělo takové místo poskytovat (např. možnost hovoru). Podobně je to také v případě 

Studoven pro skupinovou práci pro 5–7 lidí, které jsou v NTK zastoupeny Týmovými 

studovnami. Kapacita Týmových studoven bývá naplněna velmi zřídka, vzhledem k odpovědím 

respondentů se tedy zdá, že se nejedná o adekvátní řešení (výsledky kapitoly 5.6.2.6. naznačují 

možné důvody – např. cena za pronájem, nedostatečná zvuková izolace nebo otevírací doba). 

U ostatních postrádaných prostor (viz výše) jsou důvody jasnější, protože ve většině případů 

v NTK nejsou k dispozici, nebo jen v omezeném množství. Celkově odpovědi respondentů 

u této otázky poukazují na potřebu prostor, které by poskytovaly uživatelům větší 
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soukromí (individuální místa – především v komentářích, malé i větší studovny, místa pro 

telefonování a prezentování) a/či možnost hovoru a také potvrzují, že je knihovna vnímána 

nejen jako prostor pro studium, ale také jako místo pro setkávání a pro odpočinek (potřeba míst 

pro společenské posezení a relaxačních místností). 

Potřeba ticha/možnosti konverzace v NTK a funkčnost klidových zón (Kapitola 5.8.) 

Hluk je jedním z pozorovatelných problémů budovy NTK, především v době velké návštěvnosti. 

To vyplývá i z výsledků hodnocení vnímání prostorů NTK (Kapitola 5.2.). Respondenti (898 

respondentů, kteří navštěvují budovu NTK) byli dotázáni na to, jakou úroveň ticha/hluku při 

studiu/práci v NTK potřebují a jak často. Pro většinu respondentů je při studiu/práci v NTK 

důležité spíše tiché prostředí – nejpopulárnějšími možnostmi, u kterých respondenti 

uváděli, že je potřebují velmi často nebo často, byly Ticho (šeptání) (47,8 %), Absolutní 

ticho (41,3 %) a Tlumená konverzace (38,2 %). 

Naproti tomu nejméně populárními byly možnosti, které vytváří vyšší hladinu hluku. Přehrávat 

média nahlas v NTK nepotřebuje nebo potřebuje pouze výjimečně 86,2 % respondentů, hlasitě 

konverzovat ve větší skupině potom 61,2 %.  

V komentáři k této otázce svůj názor napsalo 33 respondentů. Nejčastěji zazněla potřeba 

vyčlenit v knihovně prostory, kde je možné mluvit, aniž by hovor rušil ostatní (17), případně byla 

zdůrazněna potřeba ticha (12). 

Potřeba ticha je v NTK řešena prostřednictvím několika klidových zón (3. a 6. NP). Na otázku 

zda tyto zóny plní svoji funkci, odpovědělo něco málo přes polovinu respondentů (55,6 %), že 

ano, zatímco 12,2 % se domnívá, že nefungují. Dalších 17,5 % neví, že něco takového v NTK 

existuje a 3,3 % respondentů tyto zóny obtěžují. Komentář k fungování klidových zón doplnilo 

86 respondentů. Nejčastěji psali, že tichá patra fungují, nicméně někdy je ticho v nich rušeno 

neukázněnými uživateli či provozním hlukem (32). Podobný počet respondentů (26 pro 3. NP 

a 10 pro 6. NP) v komentářích nicméně uvedl, že tato patra (nebo jedno z nich) nefungují, 

protože je zde slyšet hluk z jiných pater. 21 respondentů uvedlo, že nemohou tiché zóny 

hodnotit, protože s nimi nemají dostatečnou zkušenost.  

Odkládání věcí v NTK (Kapitola 5.9.) 

Poměrně často pozorovaným problémem v NTK je, že někteří uživatelé využívají k uložení 

svých věcí studijní místa (židle), což zmenšuje celkovou kapacitu volných míst (viz Kapitola 

5.5.). Odpovědi respondentů na otázku týkající se odkládání věcí v NTK potvrdily, že 

nejoblíbenější možností je odkládání věcí vedle sebe (93,9 % respondentů), přičemž nejvíce 

tuto možnost využívají respondenti z řad studentů (96,9 %). Do žlutých skříněk odkládá věci 

14,6 % respondentů z celého souboru a šatnu využívá pouze 6,9 % z celého souboru 

respondentů. Jako řešení této situace někteří respondenti v komentářích navrhovali umístění 

věšáků do prostor NTK a na stoly. 
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6. Technická zařízení v NTK 

V budově NTK mohou uživatelé využívat řadu technických zařízení (viz Tabulka 49), část 

dotazníku tedy byla věnována zjišťování, jak jsou s nimi respondenti spokojeni (odpovídalo 898 

– návštěvníků NTK). Zájem respondentů o jiná/další technická zařízení byl zkoumán v další 

části dotazníku (viz Kapitola 9.).  

Tabulka 49: Technická zařízení v budově NTK 

Veřejně přístupné počítače – umístěny na studijních místech 

v 3.–6. NP a v Noční studovně (r. 2021 84 počítačů ve volně 

přístupných prostorech100), používání možné pouze po přihlášení 

(pouze registrovaní uživatelé NTK).  

Vybavení počítačů: operační systém Linux, software pro surfování 

na internetu, prohlížení a editaci dokumentů, programování apod. 

(prohlížeč internetu Mozilla Firefox, kancelářský balík LibreOffice, 

Zotero aj.), možnost připojení sluchátek, externích flash-disků 

a tisku dokumentů na Multifunkčních zařízeních NTK (viz Kapitola 

6.2.2.). 

 

Multifunkční zařízení (tiskárna/kopírka) – samoobslužná 

multifunkční zařízení slouží registrovaným uživatelům pro tisk, 

kopírování a skenování materiálů (nutná identifikace pomocí 

zákaznické karty).  

Nachází se ve 3. až 6. NP (2–3 zařízení v každém patře, z toho 

1 ve Studovně časopisů, 1 v Badatelně) a v Noční studovně (1). 

V roce 2019 došlo k výměně starších multifunkčních zařízení za 

nové modely. 

Služby tisku a kopírování jsou zpoplatněny (1 stránka A4 černobílé 

1,80 Kč, barevné 5 Kč, skenování zdarma*). Tisk je možný 

z veřejných počítačů NTK, vlastního zařízení či flash-disku.  

 

                                                
100 Počet veřejných počítačů ve volně přístupných prostorech knihovny se od jejího otevření postupně 

snižoval, jak z důvodu jejich opotřebení, tak kvůli snižující se využívanosti (vyřazené počítače nebyly 
nahrazovány). Během první větší instalace veřejných počítačů do veřejných prostorů NTK v roce 2010 
jich bylo instalováno přibližně 200. V roce 2018 proběhla hromadná výměna zařízení a instalováno jich 
bylo pouze 150. Další informace viz Stoly s veřejnými počítači v Kapitole 5.5. 
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Samoobslužná výpůjční zařízení (selfchecky) – slouží 
registrovaným uživatelům k absenčnímu vypůjčení tištěných 
publikací a kontrolu/prodloužení výpůjček (bez účasti pracovníků 
knihovny, autentifikace pomocí zákaznické karty).  
Zařízení jsou umístěna v 1. NP (2 ks), 2. NP (2 ks) a 3. NP (1 ks).  
 

 

Samoobslužné návratové zařízení (vracečka) – slouží pro 
vracení vypůjčených titulů, není vyžadována identifikace uživatele, 
uživatel má možnost vytištění potvrzení o vrácení. 
Zařízení je umístěno v 1. NP a má dvě okénka pro vracení 

publikací – jedno je dostupné z veřejného prostoru parteru, druhé 

je za turnikety u pokladny.  

 

 
 

Vyhledávací kiosky ve 2. NP – stojany s terminály (celkem 13) 
pro vyhledávání zdrojů ve fondu NTK (tištěné i elektronické zdroje; 
pro všechny návštěvníky, tj. i neregistrované). Neposkytují přístup 
na internet a neumožňují využívat další počítačové aplikace.  
 
 

 

Herní kiosky ve 2. NP – slouží pro odpočinek návštěvníků budovy 
NTK. Vizuálně jsou kiosky řešeny stejným způsobem jako kiosky 
vyhledávací, je na nich ale možné hrát nainstalované jednoduché 
počítačové hry. 
Herní kiosky (celkem 11 kiosků) jsou umístěny ve 2. NP.  
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Doplňkový sortiment knihovny (čtečka knih, iPad, sluchátka 
aj.) – malá technická zařízení (USB flash disky, sluchátka, 
počítačová myš, nabíječky a propojovací kabely, powerbanky, 
elektronické čtečky, tablety) a také další potenciálně užitečné věci 
(deštníky, dioptrické brýle, společenské hry), které si mohou 
registrovaní uživatelé NTK absenčně vypůjčit u pracovníka pultu 
služeb ve 2. NP. 
 

 

Kopírka/tiskárna Robocopy – zařízení na tisk, kopírování 
a skenování provozované externí organizací RoboVend s.r.o.  
Nachází se ve 3. NP a je přístupná pro všechny návštěvníky NTK 
bez ohledu na registraci.  
Služby Robocopy jsou zpoplatněny dle ceníku provozující 
společnosti (ceny za tisk/kopírování jsou mírně vyšší nežli cena za 
totéž na Multifunkčních zařízeních pro registrované uživatele, 
skenování zpoplatněno 1 Kč za stránku*). 
 

 

Automat s kancelářskými potřebami ve 3. NP –  
umožňuje všem návštěvníkům knihovny nákup tužek, per, fix, 

sešitů a dalších běžných kancelářských potřeb za hotovost. 

Nachází se ve 3. NP vedle studijních míst. 
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Jídelní a nápojové automaty – umožňují všem návštěvníkům 
nákup občerstvení (rychlé občerstvení k přímé konzumaci, nápoje 
v lahvích, káva a jiné teplé nápoje), platba možná pouze 
v hotovosti. Provoz automatů a jejich sortiment zajišťuje externí 
dodavatel.  
Jídelní a nápojové automaty jsou umístěny ve 3.–6. NP 

v místnostech vyhrazených pro občerstvení (viz Kapitola 5.6.2.10.) 

a také v parteru budovy. 

 

 

Automat na špunty do uší (špuntomat) ve 3.NP – je dostupný 
všem návštěvníkům knihovny u schodiště. 
Provozuje jej externí společnost, platba možná pouze 20 Kč 
mincí*.  

 

Poznámka – ceny uvedené v tabulce byly platné v období 2018 – červen 2022. 

Respondenti hodnotili svou spokojenost s využíváním jednotlivých zařízení na škále od 1 – 

velmi spokojen(a) do 5 – velmi nespokojen(a). Respondenti také mohli volit možnost Nemohu 

hodnotit, nevyužívám (tato možnost byla, zvláště u některých ze zařízení, volena velmi často – 

podrobněji viz Kapitola 6.1.) a doplnit své komentáře k uvedeným zařízením. Na Graf 244 je 

vidět rozdělení spokojenosti pro celý vzorek a také podíl těch, kteří zvolili možnost Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Graf 245 ukazuje průměrné a nejčastěji zvolenou míru spokojenosti (modus). Při výpočtu 

průměrného a nejčastějšího hodnocení byla data očištěna od odpovědí Nemohu hodnotit, 

nevyužívám. Do skupiny spokojených respondentů byli zahrnuti ti, kteří dané prostory ohodnotili 

známkou 1 či 2, a do skupiny nespokojených respondentů ti, kteří k hodnocení použili známku 4 

či 5. 

Z Grafů 244 a 245 je vidět, že nejvíce jsou respondenti spokojeni v budově NTK s: 

● Samoobslužné návratové zařízení (vracečka) – průměrná spokojenost 1,39 

(spokojeno 45,9 % respondentů, nemohlo hodnotit/nevyužívá 50,4 %). 

● Samoobslužná výpůjční zařízení (selfchecky) – průměrná spokojenost 1,42 

(spokojeno 44,4 %, nemohlo hodnotit/nevyužívá 51,8 %). 
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Další skupina obsahuje zařízení s horším průměrným hodnocením (v intervalu od 1,50 do 

2,00), nicméně u většiny z nich byla nejčastěji volenou možností (modus) 1. Tři z pěti typů 

zařízení získaly stejné průměrné hodnocení spokojenosti (1,99): 

● Automat na špunty do uší (špuntomat) ve 3. NP – průměrná spokojenost 1,76 
(spokojeno 19,1 %, nemohlo hodnotit/nevyužívá 77,2 %). 

● Automat s kancelářskými potřebami ve 3. NP – průměrná spokojenost 1,82 (spokojeno 
22,1 %, nemohlo hodnotit/nevyužívá 71,8 %). 

● Doplňkový sortiment knihovny (čtečka knih, iPad, sluchátka aj.) – průměrná spokojenost 
1,99 (spokojeno 8,0 %, nemohlo hodnotit/nevyužívá 89,1 %). 

● Herní kiosky ve 2. NP – průměrná spokojenost 1,99 (spokojeno 16,2 %, nemohlo 
hodnotit/nevyužívá 77,8 %). 

● Veřejně přístupné počítače – průměrná spokojenost 1,99, ale nejčastěji volená možnost 

2 (spokojeno 30,6 %, nemohlo hodnotit/nevyužívá 60,4 %). 

Nejméně jsou respondenti spokojeni se zařízeními, která získala v průměru hodnocení větší 

než 2,00: 

● Multifunkční zařízení (tiskárna/kopírka) – průměrná spokojenost 2,14 (spokojeno 23,6 %, 

nespokojeno 4,1 %, nemohlo hodnotit/nevyužívá 65,6 %). 

● Jídelní a nápojové automaty – průměrná spokojenost 2,15 (spokojeno 52,6 %, 
nespokojeno 7,1 %, nemohlo hodnotit/nevyužívá 24,5 %). 

● Vyhledávací kiosky ve 2. NP – průměrná spokojenost 2,17 (spokojeno 22,1 %, 
nespokojeno 3,8 %, nemohlo hodnotit/nevyužívá 67,3 %). 

● Kopírka Robocopy – průměrná spokojenost 2,47 (spokojeno 16,3 %, nespokojeno 
5,9 %, nemohlo hodnotit/nevyužívá 71,0 %). 
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Graf 244: Rozdělení spokojenosti se zařízeními v NTK, celkový počet respondentů 898 
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Graf 245: Průměrná a nejčastěji zvolená míra spokojenosti (modus) se zařízeními v NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

6.1. Analýza skupiny respondentů, kteří u technických 

zařízení v NTK zvolili možnost Nemohu 

hodnotit/nevyužívám 

Graf 244 znázorňuje také podíly respondentů, kteří u nabízených zařízení zvolili možnost 

Nemohu hodnotit, nevyužívám. Nejvíce respondentů nehodnotilo/nepoužívá Doplňkový 

sortiment knihovny (čtečka knih, iPad, sluchátka aj.) (89,1 %), Herní kiosky ve 2. NP 
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(77,8 %), Automat na špunty do uší (špuntomat) ve 3. NP (77,2 %) a nejmenší podíl 

respondentů je pak u možnosti Jídelní a nápojové automaty (24,5 %). Je třeba poznamenat, že 

používání některých uvedených typů zařízení je podmíněno registrací v NTK (např. veřejně 

přístupné počítače, doplňkový sortiment, viz více Tabulka 21). Analýza složení skupiny 

respondentů, kteří zařízení v NTK nehodnotili/nevyužívají, je představená na Grafech 246, 247 

a 248.  

Zatímco polovina respondentů uvedla, že Nemohou hodnotit/nevyužívají Samoobslužné 
výpůjční a Návratové zařízení pro půjčování knih (selfcheck a vracečka), u Jídelních 
a nápojových automatů byl tento podíl výrazně nižší (24,5 %), což svědčí i o způsobu využívání 
NTK (ústup absenčního půjčování fyzického fondu viz Kapitola 8. vs. využívání knihovny jako 
místa pro studium – více viz Kapitola 5.4.) a odráží to i požadavky respondentů na místo, kde 
studují (možnost občerstvení při studiu označili respondenti jako důležitou, viz Kapitola 3.6.). 

Analýza skupiny respondentů, kteří zvolili u jednotlivých sledovaných typů zařízení v NTK 

odpověď Nemohu hodnotit, nevyužívám, byla provedena z hlediska kategorií detailněji tak, aby 

byly odhaleny případné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi (kategorie nebyly agregovány do 

tří skupin, jako při některých předchozích vyhodnoceních, ale bylo ponecháno původní 

podrobnější rozdělení).  

Za zmínění stojí větší podíly „neuživatelů“ z řad studentů VŠ bakalářského stupně v porovnání 

se zastoupením této kategorie ve skupině návštěvníků NTK (viz Příloha 19) u možností 

Samoobslužné návratové zařízení (vracečka) a Samoobslužná výpůjční zařízení (selfchecky). 

U možnosti Jídelní a nápojové automaty je vidět opačný trend, mezi těmi, kteří je Nemohli 

hodnotit/nevyužívají, je menší podíl studentů a větší podíl vyučujících na VŠ, vědeckých 

pracovníků a ostatní veřejnosti.  
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Graf 246: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých typů zařízení v NTK zvolili možnost 
Nemohu hodnotit/nevyužívám – dle kategorie respondentů 

 

Rozdělení respondentů, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám, dle frekvence 

návštěv NTK je u naprosté většiny zařízení (viz Graf 247) velmi podobné rozložení v celkovém 

souboru, viz Kapitola 2.7. Tabulka 21), což napovídá, že frekvence návštěv v tomto případě 

nemá vliv na (ne)používání technických zařízení NTK. Pouze u možnosti Jídelní a nápojové 

automaty je vidět větší podíl respondentů ve skupinách s menší návštěvností, tudíž lze 

předpokládat, že tito respondenti automaty s nápoji a občerstvením nevyužívají.  
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Graf 247: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých typů zařízení v NTK zvolili možnost 
Nemohu hodnotit, nevyužívám – dle frekvence návštěv NTK 

 
 

V případě afiliace byly zvlášť zkoumány pouze některé instituce (VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK). 

Ostatní instituce byly vzhledem k menším počtům respondentů agregovány do větších celků 

(viz Graf 248). Z Grafu 248 je vidět, že mezi těmi, kteří nevyužívají Samoobslužná výpůjční 

a návratová zařízení jsou, v porovnání s jejich zastoupením v celkovém souboru návštěvníků 

(viz Příloha 20), menší podíly respondentů z VŠCHT a ČVUT a větší podíly respondentů z ČZU 

a UK, což odráží zaměření fondu NTK (viz Kapitola 1.3.). U možnosti Jídelní a nápojové 

automaty je mezi těmi, kteří je nevyužívají, vidět větší podíl u skupiny Ostatních (tj. především 

ostatní veřejnost). 
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Graf 248: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých typů zařízení v NTK zvolili možnost 
Nemohu hodnotit/nevyužívám – dle afiliace 

 
Poznámka – Ostatní – zahrnuje vědecké pracovníky z jiných institucí než VŠ a ostatní veřejnost. 

6.2. Podrobná analýza spokojenosti s jednotlivými typy 

technických zařízení 

Následující analýza jednotlivých typů zařízení dle kategorie využívá agregovaných skupin 

respondentů: 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 
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Další analýzy zahrnují rozdělení dle afiliace (pouze instituce s větším počtem respondentů – 

VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK) a také analýzu z pohledu frekvence návštěvy budovy NTK. Při 

výpočtu průměrných hodnot byly vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. 

6.2.1. Veřejně přístupné počítače 

Veřejně přístupné počítače jsou umístěny na studijních místech v 3.–6. NP a v Noční studovně 

(tzv. Stoly s veřejnými počítači, více viz Kapitola 5.5.). Používat je mohou pouze registrovaní 

uživatelé NTK. 

Celkově jsou respondenti s Veřejnými počítači spíše spokojeni (průměrná spokojenost 1,99, 

nejčastěji volená možnost 2). Rozdělení spokojenosti z pohledu agregovaných kategorií (viz 

Graf 249 a Graf 250) ukazuje, že nejvíce je využívají respondenti z řad ostatní veřejnosti 

(využívá 56,3 %), nicméně jsou s nimi také nejméně spokojeni (průměrná spokojenost 2,09). 

U studentů a učitelů je hodnocení velmi podobné a blíží se ke spokojenosti za celý soubor. 

Graf 249: Rozdělení spokojenosti s Veřejně přístupnými počítači dle kategorie 
respondentů 

 
 

  



353 

Graf 250: Průměrná spokojenost s Veřejně přístupnými počítači dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Na Grafech 251 a 252 je vidět analýzu spokojenosti s Veřejně přístupnými počítači dle 

frekvence návštěv NTK, kde si lze všimnout, že s poklesem frekvence návštěv NTK mírně roste 

podíl těch, kteří veřejné počítače Nemohou hodnotit, nevyužívají. Nejvíce jsou s veřejnými 

počítači v průměru spokojeni příležitostní návštěvníci (průměrná spokojenost 1,73), u nichž je 

vidět jak relativně velký podíl spokojených (34,6 %), tak i nejmenší podíl nespokojených 

respondentů (1,2 %). V průměru jsou pak s počítači nejméně spokojeni občasní (2,14) 

a příležitostní návštěvníci NTK (2,17).  
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Graf 251: Rozdělení spokojenosti s Veřejně přístupnými počítači dle frekvence návštěv 
NTK 

 
 

Graf 252: Průměrná spokojenost s Veřejně přístupnými počítači dle frekvence návštěv 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Z pohledu afiliace (viz Grafy 253 a 254) lze říci, že téměř polovina respondentů z VŠCHT 

využívá veřejné počítače v NTK a jsou s nimi spokojeni nejvíce ze všech sledovaných institucí 

(průměrná spokojenost 1,74). Nejméně spokojeni jsou pak v průměru respondenti z ČVUT 

(průměrná spokojenost 2,16). 

 

Graf 253: Rozdělení spokojenosti s Veřejně přístupnými počítači dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 
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Graf 254: Průměrná spokojenost s Veřejně přístupnými počítači dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Proč respondenti Veřejně přístupné počítače nevyužívají? 

Respondenti, kteří uvedli, že Nemohou hodnotit, nepoužívají Veřejně přístupné počítače (542 tj. 

60,4 % z těch, kteří využívají budovu NTK), odpovídali na otázku, proč tomu tak je. Mohli vybrat 

z předdefinovaných možností (mohli jich vybrat i více, viz Graf 255) a případně zvolit možnost 

Jiné a uvést vlastní důvody (viz Komentáře respondentů – veřejně přístupné počítače). 

V průměru každý respondent zvolil 1,2 důvodu. 

Hlavním důvodem, proč respondenti veřejné počítače nevyužívají, je, že mají svá vlastní 

zařízení a nepotřebují používat veřejná – tento důvod si zvolilo 93,9 % respondentů. Jiné 

důvody byly vybírány už podstatně méně často – počítač nepotřebuje 43 respondentů (7,9 %), 

dalších 36 respondentů (6,6 %) nemůže počítače využívat protože nejsou registrovaní v NTK 

a 35 respondentů (6,5 %) neví, jak je využívat. 23 (4,2 %) respondentů zvolilo jako důvod, že 

jim na Veřejných počítačích chybí software, který potřebují k práci a pouze 8 respondentů 

uvedlo, že neví, že v NTK jsou veřejné počítače k dispozici.  
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Graf 255: Důvody pro nevyužívání Veřejných počítačů, celkový počet respondentů 542 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 

Na Grafech 256–258 jsou vidět důvody pro nevyužívání Veřejně přístupných počítačů dle 

kategorií respondentů, frekvence návštěv NTK a afiliace. Vyhodnocení bylo provedeno detailněji 

tak, aby byly odhaleny případné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi (kategorie nebyly 

agregovány do tří skupin, jako při předchozím hodnocení, ale bylo ponecháno původní 

podrobnější rozdělení). V případě afiliace byly zvlášť sledovány odpovědi respondentů 

z VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK. Odpovědi respondentů z jiných institucí byly vzhledem k menším 

počtům respondentů agregovány do skupin Jiné VŠ, SŠ, Ostatní (viz Graf 258). 

Pohled na složení skupiny respondentů, kteří zvolili možnost Mám své vlastní zařízení, přibližně 

odpovídá rozdělení souboru návštěvníků (viz Příloha 19). U možnosti Nepotřebuji žádný počítač 

lze vidět větší podíl respondentů z kategorie ostatní veřejnosti (18,6 %; 8) a vyučujících na VŠ 

a vědeckých pracovníků (11,6 %; 5). Mezi respondenty, kteří nemají registraci v NTK a 

nemohou tak využívat veřejně přístupné počítače, je více studentů bakalářského stupně 

(58,2 %; 21), výjimečných návštěvníků NTK101 (41,7 %; 15) a respondentů s afiliací ČZU102 

(50,0 %; 18). Respondenti, kteří neví, jak využívat veřejně přístupné počítače, jsou z 57,1 % 

(20 respondentů) studenti VŠ bakalářského stupně. Důvod, že na veřejných počítačích není 

nainstalován software, který respondenti potřebují pro svou práci, zvolilo 10 studentů 

bakalářského stupně a 8 studentů magisterského stupně, přičemž z pohledu afiliace se jednalo 

ze 73,9 % (17) o respondenty z ČVUT. Respondenti, kteří neví, že v NTK jsou k dispozici 

                                                
101Viz podíly návštěvnických skupin – Kapitola 2.7., Tabulka 21. 
102 Viz podíly afiliací mezi návštěvníky – Příloha 20.  



358 

veřejné počítače (8), chodí do NTK příležitostně (62,5 %; 5) nebo výjimečně (25,0 %; 2) 

a 4 z nich jsou z ČZU. 

 

Graf 256: Důvody pro nevyužívání veřejně přístupných počítačů dle kategorie 
respondentů, celkový počet respondentů 542 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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Graf 257: Důvody pro nevyužívání veřejně přístupných počítačů dle frekvence návštěv 
NTK, celkový počet respondentů 542 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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Graf 258: Důvody pro nevyužívání veřejně přístupných počítačů dle afiliace, celkový 
počet respondentů 542 

 
Poznámka – Ostatní – zahrnuje vědecké pracovníky z jiných institucí než VŠ a ostatní veřejnost. Respondenti mohli 

zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 

Komentáře respondentů – Veřejně přístupné počítače 

Komentáře k využívání a spokojenosti s Veřejně přístupnými počítači napsalo 14 respondentů.  

Komentáře zmiňovaly:  

● špinavé, poničené obaly na klávesnice (3);  

● počítačů v knihovně málo a nejsou volné (3);  

● nevyhovuje software počítačů (3 – preference MS Windows);  

● oceňují softwarové řešení (2 – chválí Linux);  

● nelíbí se, že uživatelé často vypojují počítače z el. sítě (2 – souvisí s nedostatkem 

zásuvek, viz Kapitola 5.3.2.8.);  

● není možné nainstalovat si vlastní software (1); 

● využívání počítačů bezdomovci (1 – hygiena);  

● časté poruchy (1); 

● umístění počítačů převážně v tichých zónách, takže není možno u nich nic vysvětlovat 

(1);  

● je jich v knihovně moc (1); 

● preferuje svůj vlastní počítač (1). 
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Z dalších důvodů (možnost Jiné), proč nevyužívají Veřejně přístupné počítače NTK, 

v komentářích respondenti nejčastěji uvedli, že: 

● nosí vlastní notebook (8 – z toho 4 – protože ho nosím vždy, 2 – protože si nepamatuji 

heslo a nechci to řešit, ve svém notebooku ho mám uložené; 1 – mám specifické 

požadavky na OS a software; 1 – mám v něm veškeré materiály); 

● z bezpečnostních důvodů (1);  

● chce si od počítačů v knihovně odpočinout (1);  

● veřejné počítače používají pochybné existence, bezdomovci (1); 

● uvítal by možnost moci si připojit vlastní notebook k monitoru a klávesnici veřejných 

počítačů (1). 

Jaký software na počítačích v NTK chybí? 

Dále se respondenti mohli vyjádřit k tomu, jaký další software, který není instalován na 

Veřejně přístupných počítačích v NTK, potřebují pro plnění školních a pracovních 

povinností. Komentář vyplnilo 10 respondentů. Nejčastěji byl uváděn CAD software (5 – 2x 

AutoCad, 2x CAD, 1x specifický CAD software a rozšíření s pluginy). 2 respondenti uvedli 

Illustrator, 2 Photoshop (Adobe – photoshop), 1 Adobe Creative Suite. Jednotlivé komentáře 

pak dále zmínily: Revit, Spotify, Telegram, Sketchup, Blender, Vray/Corona, BIM, Matlab, MS 

Office (word, powerpoint, excel), RDP, VPN. 1 respondent uvedl, že potřebuje uživatelské 

nastavení a online desktopové aplikace přístupné přes cloud; a 1 respondent uvedl, že by ocenil 

možnost propojit svůj notebook s obrazovkou veřejného počítače. 

Několik návrhů na software se také objevilo v komentářích u otázky „Co z následujícího byste 

uvítal(a) v NTK?“ (viz Kapitola 9.2.), konkrétně MS Windows s tradičními programy (2), 

statistický software (1), Matlab (1), Python (1), C, SW pro editaci a střih videa a úpravu fotografií 

(1). 

6.2.2. Multifunkční zařízení (tiskárna/kopírka) 

Samoobslužná Multifunkční zařízení slouží k tisku, kopírování a skenování materiálů. Nacházejí 

se ve 3. až 6. NP a také v Noční studovně, používat je mohou pouze registrovaní uživatelé 

NTK.  

Celková průměrná spokojenost s Multifunkčními zařízeními byla v porovnání s ostatními 

zařízeními nižší (2,14). Rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost s Multifunkčními 

zařízeními dle kategorií (viz Graf 259 a Graf 260) ukazuje, že ve skupině studentů a mezi 

ostatní veřejností je s využíváním Multifunkčních zařízení spokojeno 24,6–25,3 % respondentů 

(61,2–65,3 % nemohlo hodnotit/nevyužívá), nicméně u respondentů z řad ostatní veřejnosti je 

největší podíl nespokojených (7,8 %). V průměru pak nejhůř Multifunkční zařízení hodnotili 

respondenti ze skupiny učitelů, doktorandů a vědeckých pracovníků (2,30). 
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Graf 259: Rozdělení spokojenosti s Multifunkčními zařízeními dle kategorie respondentů 

 
 

Graf 260: Průměrná spokojenost s Multifunkčními zařízeními dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Analýza spokojenosti dle frekvence návštěv NTK (viz Grafy 261 a 262) naznačuje, že s růstem 

frekvence návštěv se zvyšuje podíl těch, kteří hodnotili Multifunkční zařízení. Největší podíl 

spokojených respondentů je mezi nejčastějšími návštěvníky (30,2 %), ale zároveň je u této 

skupiny i největší podíl nespokojených (7,9 %). Z hlediska průměrného hodnocení není vidět 

významné rozdíly a průměrná spokojenost se pohybuje v intervalu 2,07–2,18. 
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Graf 261: Rozdělení spokojenosti s Multifunkčními zařízeními dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 262: Průměrná spokojenost s Multifunkčními zařízeními dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Na Grafech 263 a 264 je vidět rozdělení spokojenosti a průměrnou spokojenost u jednotlivých 

afiliací. Nejmenší podíl respondentů, kteří hodnotili Multifunkční zařízení, je mezi respondenty 

z VŠCHT (nehodnotilo 75,4 %). Naopak u respondentů z ČVUT nemohlo hodnotit jenom 

58,8 %. V průměru největší spokojenost vykazují respondenti z UK (spokojeno 22,6 %, 

průměrná spokojenost 1,97) a VŠCHT (spokojeno 18,6 %, průměrná spokojenost 2,02). 

Graf 263: Rozdělení spokojenosti s Multifunkčními zařízeními dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 264: Průměrná spokojenost s Multifunkčními zařízeními dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Analýza závislosti mezi spokojeností s Multifunkčními zařízeními v NTK a důležitostí tiskárny při 

studiu u respondentů ze studentské skupiny ukazuje slabou závislost103, tj. ti, pro které je 

tiskárna při studiu důležitá, jsou s tiskárnami v NTK spíše spokojeni (a naopak). 

Kde je optimální místo pro umístění Multifunkčních zařízení v NTK? 

Respondenti (309, kteří navštěvují NTK a hodnotili Multifunkční zařízení) pak mohli vyjádřit 

názor na to, kde je podle nich optimální místo pro umístění tiskáren104 v NTK. Mezi nabídnutými 

možnostmi (respondenti si mohli zvolit více možností) byly: Blízko studijních míst, Aspoň jedna 

tiskárna na každém patře umístěná dále od studijních míst, aby nerušila návštěvníky, Všechny 

v jedné místnosti, tj. samoobslužné reprocentrum, které by nerušilo ostatní návštěvníky, Je mi 

to jedno. Respondenti také mohli zvolit možnost Jiné a doplnit vlastní odpověď či doplnit 

komentář. 

V průměru každý zvolil 1,2 odpovědi. Z Grafu 265 je vidět, že 70,2 % respondentů (tj. 

217 respondentů) je pro aspoň jednu tiskárnu na každém patře vzdálenou od studijních 

míst, aby nerušila návštěvníky105. Necelých 21,0 % (64 respondentů) je pro oddělené 

samoobslužné reprocentrum. Pouze 43 respondentů (13,9 %) by chtělo mít tiskárny blízko 

studijních míst a 40 (12,9 %) je umístění Multifunkčních zařízení lhostejné.  

Graf 265: Kde je optimální místo pro tiskárny v NTK – celkový počet respondentů 309 
(návštěvníci NTK, kteří hodnotili dané zařízení) 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 

                                                
103 Pozitivní korelace na hladině významnosti 5 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, slabá závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou důležitosti tiskárny při studiu se rovná 
0,231, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti s Multifunkčními zařízeními v NTK se rovná 
0,160, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,298. 
104 Multifunkční zařízení = tiskárna s kopírkou a skenerem. 
105 Tato možnost celkem odpovídá současnému stavu umístění většiny Multifunkčních zařízení v NTK. 
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Následující Grafy 266–268 ukazují % rozložení odpovědí dle kategorií respondentů, frekvence 

návštěv budovy NTK a afiliace. Studenti, kteří stejně jako ostatní kategorie respondentů 

preferují zejména možnost Aspoň jedna tiskárna na každém patře umístěná dále od 

studijních míst, aby nerušila návštěvníky (69,0 %), ve srovnání s ostatními kategoriemi 

respondentů o něco více preferují možnost odděleného samoobslužného reprocentra a tiskárny 

blízko studijních míst. Uživatelé z kategorie ostatní veřejnosti (40 respondentů) se v porovnání 

s ostatními skupinami vyznačují vyšší preferencí možnosti Aspoň jednu tiskárnu na každém 

patře, umístěnou dále od studijních míst, aby nerušila (75,0 %) a poměrně velkým podílem těch, 

kterým je umístění tiskárny lhostejné (20,0 %). 

Z hlediska frekvence návštěv NTK jsou největší odlišnosti pozorovány u příležitostných 

a výjimečných návštěvníků, kdy příležitostní návštěvníci více než ostatní skupiny preferují jak 

možnost Aspoň jedna tiskárna na každém patře umístěná dále od studijních míst, aby nerušila 

návštěvníky (76,3 %), tak možnost Všechny v jedné místnosti, tj. samoobslužné reprocentrum, 

které by nerušilo ostatní návštěvníky (34,2 %), a výjimeční návštěvníci častěji než ostatní 

skupiny volili možnost Blízko studijních míst (30,3 %). Analýza preferencí dle afiliace ukazuje, 

že respondenti z VŠCHT, ČVUT a UK z 71,0–73,2 % preferují možnost Aspoň jedna tiskárna na 

každém patře umístěná dále od studijních míst, aby nerušila návštěvníky, na rozdíl od nich pak 

tuto možnost zvolilo jenom 56,9 % respondentů z ČZU. Dále je vidět, že pro samoobslužné 

reprocentrum je necelých 10,0 % respondentů z VŠCHT a tiskárny blízko studijních míst by 

nejvíce preferovali respondenti z ČZU (29,3 %). 
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Graf 266: Kde je optimální místo pro tiskárny v NTK – dle kategorie respondentů 
(návštěvníci NTK, kteří hodnotili dané zařízení) 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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Graf 267: Kde je optimální místo pro tiskárny v NTK – dle frekvence návštěv NTK 
(návštěvníci NTK, kteří hodnotili dané zařízení) 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. 
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Graf 268: Kde je optimální místo pro tiskárny v NTK dle afiliace – (návštěvníci NTK, kteří 
hodnotili dané zařízení) 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, počet odpovědí nebyl omezen. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti 

všichni respondenti, kteří hodnotili dané zařízení. 

Komentáře respondentů – Multifunkční zařízení 

V komentářích k Multifunkčním zařízením (16 komentářů) obecně respondenti zmiňovali:  

● zlepšení s novými zařízeními oproti minulosti (4);  

● potíže s tiskem (4 – větší barevné PDF; potíže od aktualizace tiskového software);  

● nevhodné umístění zařízení (4 – z toho 2 – ve studovně časopisů – pípání rámu, 

průchozí prostor; 2 – uvítali by umístění v klidnějším prostředí) 

● absenci odkládacích ploch (2);  

● složité ovládání (2);  

● absenci zařízení na některých patrech (1);  
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● pomalé přesuny souborů do složky (1);  

● nedostatečné doplňování papíru (1);  

● vysokou cenu tisku (1);  

● nefunkční odesílání naskenovaného dokumentu na mail (ve Studovně časopisů) (1); 

● preferenci možnosti tisku z USB (1);  

● pochvala – kvalitní a rychlé skenování (1). 

Komentář k umístění tiskáren k možnosti Jiné vyplnilo 7 respondentů: 

● respondenti jsou spokojeni se současným stavem (2); 

● umístění tiskáren by mělo být hlavně dobře označeno (2 – nyní tiskárny musí hledat, 

nechápou systém rozmístění);  

● při práci s tiskárnou by bylo vhodné umístit tiskárny vedle stolu, na kterém je počítač (či 

možnost umístit počítač vlastní), aby mohli např. upravovat náhled a úpravu skenu, a na 

který si mohou odkládat např. archivní materiály, s kterými pracují, skenují je (2); 

● uvítal by řešení reprografických služeb formou „okénka“ s obsluhou (1). 

6.2.3. Samoobslužná výpůjční zařízení (selfchecky) 

Samoobslužná výpůjční zařízení (selfcheck) slouží registrovaným zákazníkům k absenčnímu 

vypůjčení tištěných publikací, kontrole a prodlužování výpůjček (bez účasti pracovníků 

knihovny). Zařízení jsou umístěna v 1. NP (2 ks), 2. NP (2 ks) a 3. NP (1 ks).  

 

Přibližně polovina respondentů ohodnotila spokojenost s využívaním selfchecků, přičemž 

většina z těch, kteří selfchecky hodnotili, je s nimi spokojena (průměrná známka 1,42). 

Z pohledu agregovaných skupin respondentů (viz Graf 269 a Graf 270) je vidět, že nejvíce jsou 

se selfchecky spokojeni studenti (průměrná spokojenost 1,36) a nejméně pak ostatní veřejnost 

(průměrná spokojenost 1,60). Je také vidět, že selfchecky Nemohlo hodnotit nebo je nevyužívá 

jenom 35,0 % respondentů z kategorie ostatní veřejnosti, což napovídá tomu, že uživatelé z této 

kategorie více využívají možnosti absenčního půjčování dokumentů. 
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Graf 269: Rozdělení spokojenosti se Samoobslužnými výpůjčními zařízeními dle 
kategorie respondentů 

 
 

Graf 270: Průměrná spokojenost se Samoobslužnými výpůjčními zařízeními dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost se Samoobslužnými výpůjčními zařízeními dle frekvence návštěv 

budovy NTK ukazuje, že o něco větší spokojenost vykazují respondenti s větší frekvencí 

návštěv NTK. Nejvíce jsou spokojeni ti, kteří navštěvují NTK často (průměrná spokojenost 

1,30, spokojeno 49,7 %), a nejméně výjimeční návštěvníci (průměrná spokojenost 1,59, 

spokojeno 33,6 %). 



372 

Graf 271: Rozdělení spokojenosti se Samoobslužnými výpůjčními zařízeními dle 
frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 272: Průměrná spokojenost se Samoobslužnými výpůjčními zařízeními dle 
frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Na Grafech 273 a 274 je vidět rozdělení spokojenosti a průměrnou spokojenost se 

Samoobslužnými výpůjčními zařízeními (selfchecky) dle afiliace respondentů. Nejvíce 

selfchecky hodnotili respondenti z VŠCHT (možnost Nemůžu hodnotit, nevyužívám zvolilo 

40,7 %) a ČVUT (možnost Nemůžu hodnotit, nevyužívám zvolilo 43,9 %). Respondenti 

z VŠCHT jsou se selfchecky velmi spokojeni (průměrná spokojenost 1,22, spokojeno 58,7 %). 

Polovina (51,1 %) respondentů z ČVUT je se selfchecky spokojena (průměrná spokojenost 

1,44), nicméně u této afiliace je vidět i největší podíl nespokojených (2,9 %). Respondenti 

z ČZU a UK selfchecky hodnotili mnohem méně, což pravděpodobně odráží menší využívání 

tištěného fondu NTK respondenty z těchto institucí (zaměření fondu NTK). 

Graf 273: Rozdělení spokojenosti se Samoobslužnými výpůjčními zařízeními dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 
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Graf 274: Průměrná spokojenost se Samoobslužnými výpůjčními zařízeními dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Vzhledem k tomu, že se Samoobslužné výpůjční zařízení využívá pro absenční půjčování 

tištěných dokumentů, je logické, že uživatelé, kteří selfchecky využívají, budou mít zkušenost 

i s návratovým zařízením (viz Kapitola 6.2.4.). Analýza závislosti mezi spokojeností se 

selfchecky a s vracečkou ukazuje na velmi silnou korelaci106. To znamená, že spokojenost 

respondentů s oběma typy zařízení je provázaná. Zároveň tyto výsledky potvrzují i validitu 

šetření. 

Komentáře respondentů – Samoobslužná výpůjční zařízení (selfchecky) 

Samoobslužná výpůjční zařízení komentovalo 6 respondentů.  

Komentáře k selfcheckům se týkaly:  

● problémů s obsluhou, konkrétně, že jejich používání a návod nejsou „blbuvzdorné“, 

uživatelé si neví rady a vyžadují asistenci (3);  

● selfchecky často nefungují (2);  

● vrací uživateli divné hlášky (2 – kniha není z NTK, kniha je pro prezenční výpůjčku);  

● zařízení občas nevydává stvrzenky či je muchlá (2). 

                                                
106 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, velmi silná závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti se selfchecky 
0,761, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti s vracečkou se rovná 0,702, symetrické 
Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 0,934. 



375 

6.2.4. Samoobslužné návratové zařízení (vracečka) 

Samoobslužné automatické návratové zařízení (vracečka) slouží pro vracení vypůjčených titulů.  

Zařízení je umístěno v 1. NP. 

Analýza spokojenosti se Samoobslužným návratovým zařízením ukazuje obraz velmi podobný 

spokojenosti se selfchecky (viz Kapitola 6.2.3.). Vracečku hodnotilo o několik procent více 

respondentů než selfchecky. Celkově jsou respondenti s vracečkou spokojeni (průměrná 

spokojenost 1,39). Z pohledu kategorií respondentů (viz Grafy 275 a 276) je vidět, že ve 

studentské skupině je s vracečkou největší spokojenost (průměrná spokojenost 1,34, spokojeno 

42,6 %). Mezi respondenty z řad ostatní veřejnosti je vidět jak velký podíl spokojených (56,3 %), 

tak i relativně vyšší procento nespokojených respondentů (4,9 %), což se projevilo i na horším 

průměrném hodnocení (1,60). 

Graf 275: Rozdělení spokojenosti se Samoobslužným návratovým zařízením dle 
kategorie respondentů 
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Graf 276: Průměrná spokojenost se Samoobslužným návratovým zařízením dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Pohled na spokojenost dle frekvence návštěv NTK (viz Grafy 277 a 278) neukazuje na 

signifikantní rozdíly ve skupinách. Nejvíce jsou spokojeni respondenti navštěvující NTK často 

(průměrná spokojenost 1,23) a občas (průměrná spokojenost 1,33), nejméně pak ti, kteří 

navštěvují NTK jen příležitostně (průměrná spokojenost 1,52) a výjimečně (průměrná 

spokojenost 1,51). 
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Graf 277: Rozdělení spokojenosti se Samoobslužným návratovým zařízením dle 
frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 278: Průměrná spokojenost se Samoobslužným návratovým zařízením dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Z hlediska afiliace jsou se Samoobslužným návratovým zařízením (vracečkou) nejspokojenější 

(viz Graf 279 a Graf 280) respondenti z VŠCHT (průměrná spokojenost 1,19, spokojeno 58,1 

%). Nejméně spokojeni jsou respondenti z ČZU (průměrná spokojenost 1,55, spokojeno 36,1 

%). Respondenti z ČVUT a UK vykazují podobnou úroveň spokojenosti (1,30–1,35), nicméně 

u respondentů z UK je pouze malý podíl těch, kteří ji hodnotili (19,6 %). 

Graf 279: Rozdělení spokojenosti se Samoobslužným návratovým zařízením dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 280: Průměrná spokojenost se Samoobslužným návratovým zařízením dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Analýza závislosti mezi spokojeností se selfchecky a s vracečkou ukazuje na velmi silnou 

korelaci – viz Kapitola 6.2.3. 

Komentáře respondentů – Samoobslužné návratové zařízení (vracečka) 

Komentáře k vracečce (6) zmiňovaly: 

● problémy s funkčností (3 – z toho 2 – knihy se neodečtou z konta, 1 – občas nevydá 

stvrzenku);  

● automatická vracečka se jim líbí (2 – sledují třídění knih);  

● vracečka je nevhodně umístěna (1 – zastrčená, špatně viditelná, strašidelné místo). 

 

Několik komentářů k samoobslužným zařízením (selfcheck i vracečka) bylo obecných:  

● zařízení je rychlé a líbí se (1);  

● zařízení je složité pro nové uživatele, při registraci by bylo vhodné jeho funkci vysvětlit, 

ukázat (1). 

6.2.5. Vyhledávací kiosky ve 2. NP 

Vyhledávací kiosky jsou stojany s terminály, které slouží pro vyhledávání zdrojů (tištěných 

i elektronických) ve fondu NTK. Většina kiosků (22) je umístěna ve 2. NP a několik kiosků je 

v 1. NP (některé jsou však dlouhodobě nefunkční). 

Na Grafech 281 a 282 je vidět rozložení odpovědí respondentů dle kategorií a průměrné 

spokojenosti s Vyhledávacími kiosky. Velká část respondentů-studentů (71,5 %) zvolila 

možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám, 20,5 % z nich je potom s kiosky spokojeno 

(průměrná spokojenost 2,03). O něco více kiosky hodnotili učitelé, doktorandi, vědci a ostatní 

veřejnost. 32,2 % respondentů ze skupiny učitelů, doktorandů a vědeckých pracovníků je 

s kiosky spokojeno (průměrná spokojenost 2,22) a Nemohlo je hodnotit, nevyužívá je 55,2 %. 

Nejvíce nespokojených respondentů je ve skupině ostatní veřejnosti (11,6 % nespokojeno, 

průměrná spokojenost 2,73). 
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Graf 281: Rozdělení spokojenosti s Vyhledávacími kiosky ve 2. NP dle kategorie 
respondentů 

 
 

Graf 282: Průměrná spokojenost s Vyhledávacími kiosky ve 2. NP dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Z hlediska frekvence návštěv NTK (viz Grafy 283 a 284) nejsou vidět u hodnocení spokojenosti 

s Vyhledávacími kiosky mezi respondenty významné rozdíly. Nicméně ve skupinách 

příležitostných a výjimečných návštěvníků jsou ve srovnání s ostatními skupinami patrné menší 

podíly respondentů (60,5–62,9 %), kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. 
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Graf 283: Rozdělení spokojenosti s Vyhledávacími kiosky ve 2. NP dle frekvence návštěv 
NTK 

 
 

Graf 284: Průměrná spokojenost s Vyhledávacími kiosky ve 2. NP dle frekvence návštěv 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Spokojenost s Vyhledávacími kiosky dle afiliace (viz Grafy 285 a 286) má velmi obdobné 

rozložení u respondentů z VŠCHT, ČVUT a ČZU, jenom v případě ČZU je vidět menší podíl 

nespokojených. Co se týče respondentů z UK, kiosky hodnotilo pouze 9 respondentů (8,9 %) 

a 7 z nich je spokojeno. 

Graf 285: Rozdělení spokojenosti s Vyhledávacími kiosky ve 2. NP dle afiliace 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 286: Průměrná spokojenost s Vyhledávacími kiosky ve 2. NP dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Komentáře respondentů – Vyhledávací kiosky ve 2. NP 

K Vyhledávacím kioskům se sešlo 6 komentářů, které byly všechny negativní a kiosky 

označovaly za uživatelsky nepřívětivé, s obtížným ovládáním, chybí normální myš (přirovnání: 

jako pracovat s MS Windows bez myši), vyhledávání v nich je zmatečné, často rozbité 

ovladače. 

6.2.6. Herní kiosky ve 2. NP 

Herní kiosky jsou umístěny ve 2. NP vedle Vyhledávacích kiosků a slouží pro odpočinek 

návštěvníků budovy NTK (celkem 11 kiosků, možné hrát jednoduché počítačové hry).  

Rozdělení spokojenosti s Herními kiosky ve 2. NP (viz Graf 287 a Graf 288) ukazuje, že nejvíce 

je hodnotili respondenti ze studentské skupiny a jsou s nimi také nejvíce spokojeni (spokojeno 

17,7 %, Nemůžu hodnotit, nevyužívám 76,1 %, průměrná spokojenost 1,94). Respondenti 

z učitelské skupiny a ostatní veřejnosti hodnotili Herní kiosky také pozitivně, nicméně počet 

respondentů, kteří zvolili možnost Nemůžu hodnotit, nevyužívám, byl u této skupiny větší. 

 

Graf 287: Rozdělení spokojenosti s Herními kiosky ve 2. NP dle kategorie respondentů 
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Graf 288: Průměrná spokojenost s Herními kiosky ve 2. NP dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s Herními kiosky dle frekvence návštěv NTK (viz Grafy 289 a 290) 

ukazuje, že s klesající frekvencí návštěv roste podíl respondentů, kteří Herní kiosky nemohli 

hodnotit, a zároveň klesá jejich spokojenost. Nejvíce jsou spokojeni respondenti, kteří navštěvuji 

NTK velmi často (průměrná spokojenost 1,85) a často (průměrná spokojenost 1,86).   
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Graf 289: Rozdělení spokojenosti s Herními kiosky ve 2. NP dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 290: Průměrná spokojenost s Herními kiosky ve 2. NP dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Dle rozdělení spokojenosti s Herními kiosky ve 2. NP podle afiliace (viz Graf 291 a Graf 292) lze 
říci, že nejvíce Herní kiosky hodnotili respondenti z ČVUT (hodnotilo 30,9 %). Průměrné 

hodnocení respondentů z ČVUT a VŠCHT bylo velmi podobné (1,91–1,95). Nejvíce jsou 

s Herními kiosky spokojeni respondenti z UK (průměrná spokojenost 1,67) a nejméně pak 
respondenti z ČZU (průměrná spokojenost 2,31).  
 

Graf 291: Rozdělení spokojenosti s Herními kiosky ve 2. NP dle afiliace 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 
Graf 292: Průměrná spokojenost s Herními kiosky ve 2. NP dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Komentáře respondentů – Herní kiosky ve 2. NP 

K Herním kioskům se sešly jenom 2 negativní komentáře: kiosky jsou staré a špatně se 

ovládají, ovládání je často rozbité. 

6.2.7. Doplňkový sortiment knihovny 

U Doplňkového sortimentu knihovny (malá technická zařízení k absenčnímu vypůjčení: USB 

flash disky, sluchátka, počítačová myš, nabíječky a propojovací kabely, powerbanky, 

elektronické čtečky, tablety + deštníky, dioptrické brýle, společenské hry) respondenti volili 

v rámci hodnocení spokojenosti nejčastěji možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám (za 

celý soubor 89,1 %). Vzhledem k tomu, že tato služba není výrazně propagována a není pro 

knihovny typická, je tento výsledek očekávaný. Ti, kteří Doplňkový sortiment hodnotili, jsou 

s ním spíše spokojeni (průměrná spokojenost 1,99). 

 

Z agregovaných skupin respondentů nejčastěji Doplňkový sortiment hodnotili respondenti z řad 

ostatní veřejnosti (20,4 %, 21 respondentů) a nejméně pak studenti (9,5 %, 62 respondentů). 

Dle průměrného hodnocení je vidět, že se spokojenost mezi skupinami významně neliší (1,95–

2,00). 

 

Graf 293: Rozdělení spokojenosti s Doplňkovým sortimentem knihovny dle kategorie 
respondentů 
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Graf 294: Průměrná spokojenost s Doplňkovým sortimentem knihovny dle kategorie 
respondentů 

 

Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Analýza hodnocení spokojenosti s Doplňkovým sortimentem dle frekvence návštěv NTK (viz 

Grafy 295 a 296) neukazuje na významné rozdíly v průměrném hodnocení, pouze častí 

návštěvníci knihovny jsou v průměru spokojenější než ostatní skupiny (průměrná spokojenost 

1,86). Nejvíce nespokojených je mezi velmi častými návštěvníky (nespokojeno 2,1 %, tj. 

4 respondenti).   
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Graf 295: Rozdělení spokojenosti s Doplňkovým sortimentem knihovny dle frekvence 
návštěv NTK 

 
 

Graf 296: Průměrná spokojenost s Doplňkovým sortimentem knihovny dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Z analýzy spokojenosti respondentů s Doplňkovým sortimentem podle afiliace vyplývá, že 

nejvíce těch, kteří hodnotili tento typ zařízení, je mezi respondenty z ČZU (hodnotilo 14,5 %). 
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Průměrné hodnocení respondentů se u různých institucí velmi liší. Nejméně jsou spokojeni 

respondenti z ČVUT (2,48; hodnotilo 21 respondentů), nejspokojenější respondenti z UK (1,43; 

hodnotilo 7 respondentů).  

 

Graf 297: Rozdělení spokojenosti s Doplňkovým sortimentem knihovny dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 298: Průměrná spokojenost s Doplňkovým sortimentem knihovny dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí).  
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Komentáře respondentů – Doplňkový sortiment knihovny 

U Doplňkového sortimentu respondenti (5) nejčastěji uváděli, že: 

● o jeho existenci nevěděli (3 – rádi by ho využili);  

● u iPadů není možnost nainstalovat své vlastní aplikace a resetovat přístroj před 

vrácením (1 – funkce jsou zablokovány);  

● 1 komentář (od zaměstnance knihovny) hodnotil jednotlivé položky doplňkového 

sortimentu (iPady a čtečky zbytečné, moc práce a riskantní půjčovat je; sluchátka 

a nabíječky fajn; flashky a powerbanky nejsou potřeba; deštníky ano; hry dát k dispozici 

v herním koutku). 

6.2.8. Kopírka Robocopy 

Kopírka Robocopy je zařízení na tisk, kopírování a skenování přístupné všem návštěvníkům 

NTK bez ohledu na registraci (ceny za tisk/kopírování jsou mírně vyšší nežli cena za totéž na 

Multifunkčních zařízeních pro registrované uživatele, skenování je zpoplatněno 1 Kč za 

stránku). 

 

Průměrná spokojenost s Kopírkou Robocopy za celkový soubor je nejhorší ze všech 

sledovaných typů zařízení – 2,47. Z pohledu agregovaných skupin respondentů je největší 

podíl těch, kteří Robocopy hodnotili, mezi studenty (31,8 %). Průměrná spokojenost u skupiny 

studentů je velmi blízko hodnocení za celý soubor (2,48), nicméně je mezi nimi také nejvíce 

nespokojených – 6,9 %. Nejhůře v průměru Robocopy hodnotili respondenti z řad učitelů, 

doktorandů a vědců (2,54), a nejlépe pak ostatní veřejnost (2,17). 

 

Graf 299: Rozdělení spokojenosti s Kopírkou Robocopy dle kategorie respondentů 

 
  



392 

Graf 300: Průměrná spokojenost s Kopírkou Robocopy dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Analýza spokojenosti s Kopírkou Robocopy dle frekvence návštěv NTK (viz Grafy 301 a 302) 

ukazuje, že se zvýšením frekvence návštěv budovy NTK roste podíl respondentů, kteří tento typ 

zařízení mohli hodnotit. Dle průměrné spokojenosti jsou nejméně spokojeni respondenti, kteří 

docházejí do NTK občas (nespokojeno 8,0 %, průměrná spokojenost 2,69), nejvíce jsou pak 

spokojeni respondenti, kteří chodí do NTK výjimečně (průměrná spokojenost 2,09).   
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Graf 301: Rozdělení spokojenosti s Kopírkou Robocopy dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 302: Průměrná spokojenost s Kopírkou Robocopy dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Na Grafech 303 a 304 je vidět rozdělení odpovědí respondentů dle afiliace. Nejvíce 

respondentů, kteří Robocopy hodnotili, je z ČVUT (43,6 %), nejméně pak z VŠCHT (17,4 %). 
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Respondenti z ČZU a UK volili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám v 70,6–73,6 % případů. 

Vzhledem k tomu, že Kopírku Robocopy lze vnímat jako náhradu Multifunkčních zařízení pro 

návštěvníky NTK, kteří nemají registraci v NTK, odráží vysoký podíl těch, kteří ji Nemohou 

hodnotit/nevyužívají reálnou situaci (registrovaní uživatelé spíše používají o něco levnější 

Multifunkční zařízení pro tisk a kopírování na patrech, vzhledem k tomu že jsou dostupnější/je 

jich více, nabízí více možností a jsou levnější). Studenti ČVUT hodnotili Kopírku Robocopy 

častěji než studenti ostatních VŠ, což je pravděpodobně způsobeno tím, že budovu NTK 

využívají ve větší míře i bez registrace (pro vstup se nemusí registrovat a knihovna se nachází 

v blízkosti několika fakult ČVUT). Dle průměrného hodnocení jsou pak nejvíce spokojeni 

respondenti z VŠCHT (2,00) a nejméně z ČVUT (2,68). 

 

Graf 303: Rozdělení spokojenosti s Kopírkou Robocopy dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 
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Graf 304: Průměrná spokojenost s Kopírkou Robocopy dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Komentáře respondentů – Kopírka Robocopy 

Kopírku Robocopy okomentovalo 5 respondentů:  

● problémy s tiskem (1);  

● nekvalitní tisk (1);  

● špatně funguje (1);  

● často chybí papír (1);  

● ještě ji nepoužíval, ale plánuje to (1). 

6.2.9. Automat s kancelářskými potřebami ve 3. NP 

Automat s kancelářskými potřebami pro nákup tužek, per, fix, sešitů a dalších běžných 

kancelářských potřeb za hotovost je dostupný všem návštěvníkům knihovny. 

 

Spokojenost s Automatem s kancelářskými potřebami je poměrně vysoká – průměrně 

1,82, přičemž v porovnání s ostatními zařízeními je podíl těch, kteří jej nehodnotili, menší 

(Nemůže hodnotit, nevyužívá – 71,8 %). Z Grafů 305 a 306 je vidět, že nejvíce Automat 

hodnotili studenti (hodnotilo 31,0 % respondentů), přičemž 24,4 % je s tímto zařízením 

spokojeno (průměrná spokojenost 1,80). Největší podíl respondentů, kteří si zvolili možnost 

Nemohu hodnotit, nevyužívám, je ve skupině učitelů, doktorandů a vědců (81,8 %).  
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Graf 305: Rozdělení spokojenosti s Automatem s kancelářskými potřebami ve 3. NP dle 
kategorií 

 
 

Graf 306: Průměrná spokojenost s Automatem s kancelářskými potřebami ve 3. NP dle 
kategorií 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s Automatem s kancelářskými potřebami z hlediska frekvence návštěv 

NTK (viz Grafy 307 a 308) ukazuje, že s rostoucí frekvencí návštěv knihovny roste podíl 

respondentů, kteří Automat hodnotili, což může naznačovat i větší zkušenost s prostory NTK. 

Nejvíce hodnotících respondentů je mezi respondenty, kteří navštěvují NTK velmi často – 

nehodnotilo jenom 59,3 %, přičemž dalších 31,7 % je se zařízením spokojeno (průměrná 

spokojenost 1,84). Nejmenší podíl respondentů, kteří hodnotili Automat s kancelářskými 
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potřebami, je mezi výjimečnými návštěvníky (možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám zvolilo 

85,3 %), kteří jsou zároveň nejméně spokojeni (průměrná spokojenost 2,00). 

Graf 307: Rozdělení spokojenosti s Automatem s kancelářskými potřebami ve 3. NP dle 
frekvence návštěv NTK 
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Graf 308: Průměrná spokojenost s Automatem s kancelářskými potřebami ve 3. NP dle 
frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Z analýzy spokojenosti s Automatem s kancelářskými potřebami dle afiliace (viz Graf 309 a Graf 

310) je vidět, že nejčastěji toto zařízení hodnotili respondenti z ČVUT a UK (32,9–33,3 %), 

s podobnou průměrnou spokojeností (1,80 a 1,76). Respondenti z VŠCHT a ČZU hodnotili toto 

zařízení méně (23,1–25,1 %), nicméně dle průměrného hodnocení jsou respondenti z VŠCHT 

spokojeni více (1,71) než ti z ČZU (1,93). 
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Graf 309: Rozdělení spokojenosti s Automatem s kancelářskými potřebami ve 3. NP dle 
afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 310: Průměrná spokojenost s Automatem s kancelářskými potřebami ve 3. NP dle 
afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Komentáře respondentů – Automat s kancelářskými potřebami ve 3. NP 

Automat s kancelářskými potřebami okomentovalo 6 respondentů:  

● 4 uvedli, že jej rádi využívají,  

○ přičemž 3 z nich komentovali omezený sortiment (uvítali by např. červenou 

propisku, či papírnický sortiment přímo v budově) 

○ 1 komentář upozorňoval na hlučnost automatu;  

● 2 respondenti uvedli, že neví, kde automat v budově je. 

 

6.2.10. Jídelní a nápojové automaty 

Jídelní a nápojové automaty (rychlé občerstvení k přímé konzumaci, nápoje v lahvích, káva 

a jiné teplé nápoje) jsou umístěny ve 3.–6. NP v místnostech vyhrazených pro občerstvení (viz 

Kapitola 5.6.2.10.) a také v parteru budovy.  

 

Jídelní a nápojové automaty byly mezi ostatními zařízeními hodnoceny největším počtem 

respondentů – v celém souboru návštěvníků knihovny je nehodnotilo jenom 24,5 % 

respondentů. Přestože 52,6 % respondentů uvedlo, že jsou s automaty spokojeni, podle 

průměrného hodnocení (2,15) patří spíše do skupiny zařízení, se kterými jsou 

respondenti spokojeni méně.  

Z Grafů 311 a 312 je vidět, že větší podíl respondentů, kteří hodnotili Jídelní a nápojové 

automaty, je ve studentské skupině (možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám zvolilo 19,4 %), 

což může svědčit o větší zkušenosti s prostory NTK u těchto respondentů. Dle průměrné 

spokojenosti nejsou mezi kategoriemi vidět významné rozdíly, pouze lze poukázat na to, že 

studenti jsou spokojeni o něco více než ostatní kategorie. 

 

Graf 311: Rozdělení spokojenosti s Jídelními a nápojovými automaty dle kategorie 
respondentů 
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Graf 312: Průměrná spokojenost s Jídelními a nápojovými automaty dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Analýza spokojenosti s Jídelními a nápojovými automaty dle frekvence návštěv NTK (viz Graf 

313 a Graf 314) naznačuje, že zkušenost respondentů roste se zvýšením frekvence návštěv 

NTK. Ve skupinách velmi častých a častých návštěvníků Nemohlo hodnotit, nevyužívá tento typ 

zařízení jenom 12,7 % respondentů, zatímco u výjimečných návštěvníků tuto možnost zvolilo 

46,1 % respondentů. Největší podíl nespokojených je vidět ve skupině velmi častých 

návštěvníků (10,6 %), což se promítá i do průměrného hodnocení (2,25). Nejvíce spokojeni jsou 

občasní návštěvníci (průměrná spokojenost 2,04), nejméně pak návštěvníci výjimeční 

(průměrná spokojenost 2,30). 
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Graf 313: Rozdělení spokojenosti s Jídelními a nápojovými automaty dle frekvence 
návštěv NTK 

 
 

Graf 314: Průměrná spokojenost s Jídelními a nápojovými automaty dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám.  
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Na Grafech 315 a 316 je vidět rozdělení spokojenosti a průměrnou spokojenost s Jídelními 

a nápojovými automaty dle afiliace. Nejvíce respondentů, kteří automaty hodnotili, je z UK 

(89,2 %), přičemž ale byli v průměru nejméně spokojeni (průměrná spokojenost 2,47, 

nespokojených 15,7 %). Nejvíce spokojeni jsou respondenti z VŠCHT (průměrná spokojenost 

1,92, spokojeno 59,2 %) a z této instituce automaty hodnotilo 75,4 % respondentů. 

 

Graf 315: Rozdělení spokojenosti s Jídelními a nápojovými automaty dle afiliace 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 316: Průměrná spokojenost s Jídelními a nápojovými automaty dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí).   
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Komentáře respondentů – Jídelní a nápojové automaty 

Jídelní automaty získaly nejvíce komentářů mezi všemi typy zařízení (23). Respondenti 

upozorňovali na následující: 

● absenci zdravějších možností v automatech (13 – lokální, veganské, za rozumnou cenu, 

ne Babišovo Hamé jídlo ale kvalitnější Crocodile; oříšky; Mana);  

● chybějící možnost platby kartou (7) a v ojedinělých případech i bankovkami; 

● uvítali by více automatů v budově (3 – nyní daleko od některých míst);  

● stále stejnou nabídku po celý rok (1);  

● pochvala umístění automatů do speciálních zón (1);  

● automaty považují za důležité (1). 

 

U nápojových automatů uvedli respondenti 10 komentářů: 

● nemožnost platby kartou (7);  

● nevhodný sortiment nápojů (2 – nezdravé, slazené nápoje); 

● chybějící možnost si zdarma natočit horkou vodu do vlastního hrnku pro uvaření čaje 

(1). 

 

Automaty na kávu komentovalo 10 respondentů: 

● nemožno platit kartou (5);  

● špatná kvalita kávy (4 – nedobrá, nepoživatelná);  

● návrh vyměnit stávající automaty za automaty, které melou čerstvou kávu (2 – tyto 

automaty jsou např. na FSv ČVUT a v NK);  

● chybí ekologická možnost natočit si nápoj do vlastního hrnku (1). 

 

6.2.11. Automat na špunty do uší (špuntomat) ve 3.NP 

Automat na špunty do uší (špuntomat) je umístěn ve 3. NP u schodiště, dostupný všem 

návštěvníkům. 

 

U Automatu na špunty do uší je vidět relativně vysokou spokojenost (1,76), nicméně za celý 

soubor jej hodnotilo jenom 22,8 % respondentů. Z Grafů 317 a 318 je patrné, že nejvíce 

k hodnocení tohoto typu zařízení přispěli studenti a také respondenti ze skupiny učitelů, 

doktorandů a vědeckých pracovníků. Dle průměrného hodnocení jsou s automatem nejvíce 

spokojeni respondenti z řad ostatní veřejnosti (1,47), nejméně pak učitelé, doktorandi a vědci 

(1,83). 
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Graf 317: Rozdělení spokojenosti s Automatem na špunty do uší dle kategorie 
respondentů 

 
 

Graf 318: Průměrná spokojenost s Automatem na špunty do uší dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Pohled na spokojenost s Automatem na špunty do uší z hlediska frekvence návštěv NTK (viz 

Grafy 319 a 320) ukazuje, že s růstem frekvence návštěv NTK se zvyšuje i podíl respondentů, 

kteří tento typ zařízení hodnotili. Z velmi častých návštěvníků NTK automat hodnotilo 33,8 % 

respondentů, přičemž 29,1 % je s automatem spokojeno a 2,6 % nespokojeno (průměrná 

spokojenost 1,74). U výjimečných návštěvníků možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám zvolilo 
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až 93,7 % respondentů a zbývajících 9 respondentů v průměru ohodnotilo zařízení známkou 

2,33. 

 

Graf 319: Rozdělení spokojenosti s Automatem na špunty do uší dle frekvence návštěv 
NTK 

 
 

Graf 320: Průměrná spokojenost s Automatem na špunty do uší dle frekvence návštěv 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Spokojenost s Automatem na špunty do uší dle afiliace (viz Graf 321 a Graf 322) ukazuje, že 

toto zařízení hodnotil zhruba každý třetí respondent z UK (nemohlo hodnotit 65,6 %), spokojeno 

je 29,4 % a další 3,0 % jsou nespokojena, přičemž v průměru se hodnocení respondentů z UK 

blíží průměru za celý soubor (1,74). Z ČVUT a ČZU automat hodnotil cca každý čtvrtý a jejich 

průměrné hodnocení bylo také podobné (1,80–1,89). Z respondentů z VŠCHT mohlo ohodnotit 

automat na špunty jen 17,4 %, nicméně v průměru jsou nejvíce spokojeni ze všech sledovaných 

skupin (1,52). 

 

Graf 321: Rozdělení spokojenosti s Automatem na špunty do uší dle afiliace 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 
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Graf 322: Průměrná spokojenost s Automatem na špunty do uší dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Komentáře respondentů – Automat na špunty do uší (špuntomat) ve 3. NP 

K Automatu na špunty do uší se sešlo 9 komentářů: 

● automat funguje pouze na minci 20 Kč (2 – ne na karty či jiné mince a bankovky);  

● špunty jsou drahé (2 –  v lékárně stojí 3 Kč);  

● neví, že v knihovně tento automat je a kde je (2);  

● automat je nejhlučnějším zařízením na patře (1);  

● nefunguje dobře, jen spolkne peníze (1);  

● respondent špunty nepotřebuje (1). 

 

6.2.12. Další komentáře respondentů  

Komentáře respondentů k jednotlivým technickým zařízením byly zařazeny do předchozích 

podkapitol k příslušným zařízením. Následující komentáře jsou obecnějšího charakteru nebo se 

žádného z těchto zařízení netýkají a nebylo je proto možné zařadit přímo k daným zařízením. 

 

8 respondentů upozornilo na nedostatečný marketing knihovny, kdy o řadě služeb a nabídce 

nevěděli, např. o zařízeních v NTK obecně (jak fungují např. tisk, kopírky, selfcheck, vracečka), 

o doplňkovém sortimentu, o automatu na kancelářské potřeby, na špunty do uší. 

 

Další komentáře se týkaly: absence mikrovlnky (1); nedostatku židlí v knihovně (1); návrh 

umístit dovnitř knihovny malé občerstvení, kavárnu s možností jíst v určených prostorách (1). 
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6.2.13. Klíčové závěry 

Spokojenost s technickými zařízeními v NTK je u většiny zařízení poměrně vysoká (viz Tabulka 

50). Nejvíce jsou respondenti spokojeni se Samoobslužnými návratovými a výpůjčními 

zařízeními, hůře hodnoceny potom byly Multifunkční zařízení (tiskárna/kopírka), Jídelní 

a nápojové automaty, Vyhledávací kiosky ve 2. NP a Kopírka Robocopy. 

Tabulka 50: Spokojenost s technickými zařízeními v NTK (průměrné hodnocení na škále 
1–velmi spokojen(a) až 5–velmi nespokojen(a), dotazováno 898 respondentů) 

Nejvyšší spokojenost Střední spokojenost Nejnižší spokojenost 

● Samoobslužné návratové 

zařízení (vracečka) 

(průměrná spokojenost 

1,39; hodnotilo 49,7 % 

respondentů) 

● Samoobslužná výpůjční 

zařízení (selfchecky) 

(1,42; hodnotilo 48,1 % 

respondentů) 

● Automat na špunty do uší 
(špuntomat) ve 3. NP 
(1,76; hodnotilo 22,7 % 
respondentů) 

● Automat s kancelářskými 
potřebami ve 3. NP 
(1,82; hodnotilo 28,2 % 
respondentů) 

● Doplňkový sortiment 
knihovny (čtečka knih, 
iPad, sluchátka aj.) (1,99; 
hodnotilo 10,9 % 
respondentů) 

● Herní kiosky ve 2. NP 
(1,99; hodnotilo 22,3 % 
respondentů) 

● Veřejně přístupné 

počítače (1,99; hodnotilo 

39,6 % respondentů) 

● Multifunkční zařízení 

(tiskárna/kopírka) (2,14; 

hodnotilo 34,4 % 

respondentů) 

● Jídelní a nápojové 
automaty (2,15; hodnotilo 
75,5 % respondentů) 

● Vyhledávací kiosky ve 
2.NP (2,17; hodnotilo 
32,7 % respondentů) 

● Kopírka Robocopy (2,47; 
hodnotilo 29,0 % 
respondentů) 

U některých zařízení zvolila velká část respondentů možnost Nemohu hodnotit, nepoužívám, 

přičemž nejčastěji byla tato možnost vybrána v případě Doplňkového sortimentu knihovny, 

Herních kiosků a Automatu na špunty do uší (viz podíly hodnotících v Tabulce 50, osloveno 898 

respondentů).  

Zajímavé je také srovnání Samoobslužných zařízení pro půjčení a vrácení, která ohodnotila 

přibližně polovina z dotázaných respondentů (cca 440), a Jídelních a nápojových automatů, 

které byly hodnoceny ze všech zařízení nejčastěji (ohodnotilo 678 respondentů, tj. 75,5 %). 

Tento rozdíl svědčí i o způsobu využívání NTK, o ústupu absenčního půjčování fyzického 

fondu, využívání knihovny jako místa pro studium a odráží i požadavky respondentů na 

místo, kde studují (možnost občerstvení při studiu označili respondenti jako důležitou, viz 

Kapitola 3.6.). V případě hlavní cílové skupiny knihovny – studentů VŠ bakalářského 

a magisterského stupně (652 respondentů), je tento rozdíl ještě výraznější (Samoobslužná 

výpůjční a návratová zařízení hodnotilo 44,5–46,0 % respondentů z této kategorie, Jídelní 

a nápojové automaty 80,6 %). Z dalších typů zařízení stojí ještě za zmínku větší podíl 
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hodnocení Veřejných počítačů v kategorii ostatní veřejnosti (ohodnotilo 56,3 % respondentů 

z této kategorie, vs. 39,6 % z celkového souboru).  

U některých zařízení, byly respondentům položeny doplňující otázky. V případě Veřejně 

přístupných počítačů byli ti, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, neužívám, dotázáni na 

důvody. Naprostá většina z nich (93,9 %) uvedla, že mají vlastní zařízení a nepotřebují tedy 

používat počítače v NTK.  

U Multifunkčních zařízení byla doplňující otázka směřována na jejich optimální umístění 

(odpovídalo 309 respondentů, kteří hodnotili Multifunkční zařízení). Z nabídnutých možností 

zvolilo 70,2 % respondentů možnost Aspoň jednu tiskárnu na každém patře umístěnou dále od 

studijních míst, aby nerušila návštěvníky. Necelých 21,0 % bylo pro oddělené samoobslužné 

reprocentrum. 

Nejvíce komentářů se objevilo u Jídelních a nápojových automatů (43), přičemž nejčastěji 
respondenti upozorňovali na nedostatky v sortimentu, zejména absenci zdravějších možností, 
a na chybějící možnost platby kartou.  
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7. Informační zdroje NTK 

V další části dotazníkového šetření byla zkoumána spokojenost respondentů s nabídkou 
informačních zdrojů ve fondu NTK. Jedná se jak o tištěný fond knihovny, tak i o elektronické 
zdroje, které knihovna poskytuje svým uživatelům. Kromě e-zdrojů z předplacených databází je 
možné přes stránky NTK přistupovat také k otevřeným e-zdrojům a databázím. Většinou se 
jedná o odborné zdroje ze STEM oborů, které odpovídají odbornému zaměření knihovny. Na 
tyto otázky odpovídali všichni respondenti, kteří navštěvují NTK fyzicky (898), bez ohledu 
na to, jestli mají registraci v knihovně.  

Respondentům byla nabídnuta baterie otázek, kde mohli hodnotit spokojenost s nabídkou 
jednotlivých typů informačních zdrojů na škále od 1 – velmi spokojen(a) do 5 – velmi 
nespokojen(a). Respondenti mohli také zvolit možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám a doplnit 
komentáře k uvedeným typům zdrojů. Pro slovní vyhodnocení spokojenosti byli do skupiny 
spokojených respondentů zahrnuti ti, kteří dané zdroje ohodnotili známkou 1 či 2, a do skupiny 
nespokojených respondentů ti, kteří k hodnocení použili známku 4 či 5. Při výpočtu průměrných 
hodnot pak byly vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. 

Charakteristika informačních zdrojů v NTK, které respondenti hodnotili v dotazníku: 

● E-knihy – elektronické knihy, které jsou předplacené NTK či publikované v režimu Open 
Access, vyhledávají se přes webové stránky NTK, přístup k plnému obsahu většinou na 
stránkách vydavatelství či odborné databáze po přihlášení uživatelskými údaji NTK. 

● E-časopisy a e-články – odborné časopisy a články předplacené NTK v rámci 
odborných databází či samostatně (časopisy) či publikované v režimu Open Access. 
Vyhledávání je realizováno přes webové stránky NTK, přístup k plnému textu na 
stránkách vydavatelství či v odborné databázi po přihlášení uživatelskými údaji NTK. 

● Tištěné knihy – jsou umístěny v prostorech NTK ve 3.–6. NP (dostupné všem 
návštěvníkům NTK bez nutnosti registrace) a částečně i ve skladu (o výpůjčku je třeba 
požádat online/knihovníka). Absenční výpůjčky mohou využít pouze registrovaní 
uživatelé. Vyhledávání tištěných knih je realizováno přes online katalog NTK. 

● Tištěné časopisy – aktuální čísla časopisů (poslední 2 roky) jsou přístupná k prezenční 
výpůjčce ve Studovně časopisů (viz Kapitola 5.6.2.3., otevřena v době asistovaných 
služeb), starší čísla jsou umístěna na regálech ve 3.–6. NP (dostupná všem 
návštěvníkům NTK) či ve skladu. Vyhledávání tištěných časopisů je možné přes webové 
stránky NTK. 

● Tištěné učebnice a skripta – viz Tištěné knihy. Fond učebnic a skript je budován 
zejména s ohledem na oborové zaměření knihovny a potřeby VŠ, které se nachází 
v kampusu. 

● Normy a patenty – některé normy a patenty jsou přístupné všem návštěvníkům NTK 
v elektronické podobě k nahlížení v NTK, tištěné normy jsou dostupné k prezenčnímu 
vypůjčení. Přístup k normám se poskytuje ve Studovně časopisů (viz Kapitola 5.6.2.3.). 

● Další zdroje – NTK rozšiřuje nabídku zdrojů (hlavně elektronických) a mimo výše 
uvedených také poskytuje přístup k tzv. šedé literatuře včetně závěrečných prací, 
k online encyklopediím a dalším databázím (obrazovým, zvukovým, apod.); v dotazníku 
nebyla nabídka Dalších zdrojů konkrétně specifikována. 
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Většina uvedených elektronických informačních zdrojů (EIZ) je dostupná prostřednictvím webu 

NTK pouze pro registrované uživatele knihovny. Tištěné zdroje a normy mohou v budově NTK 

využívat všichni uživatelé, včetně neregistrovaných. 

Studenti a vyučující z ČVUT mohou navíc v budově NTK navštěvovat Knihovnu ČVUT (v tuto 

chvíli samostatná instituce v 5. NP, s vlastní registrací, webovými stránkami, fondem atd.), která 

jim poskytuje rovněž všechny výše uvedené typy informačních zdrojů. 

Na Grafu 323 je vidět rozdělení spokojenosti se zdroji za celou skupinu respondentů, Graf 324 

ukazuje průměrné hodnocení a nejčastěji volené možnosti u jednotlivých informačních zdrojů. 

Lze říci, že celková spokojenost s jednotlivými informačními zdroji NTK je velmi podobná 

a pohybuje se v intervalu 1,70–1,93. 

Zajímavý je ale podíl respondentů, kteří uvedli, že určité typy zdrojů Nemohou hodnotit, 

nevyužívají je. Nejvíce respondentů hodnotilo Tištěné knihy (68,7 %, průměrná spokojenost 

1,70). Druhou nejčastěji hodnocenou skupinou byly Tištěné učebnice a skripta (hodnotilo 

65,4 % respondentů, průměrná spokojenost 1,74), což potvrzuje pozici NTK jako akademické 

a univerzitní knihovny pro studenty, kteří tyto tradiční tištěné studijní materiály využívají. 

E-knihy a e-časopisy (příp. e-články) nehodnotila/nepoužívá přibližně polovina 

respondentů, nicméně v průměru jsou s E-časopisy (e-články) respondenti spokojeni 

více (1,77) než s E-knihami (1,91). U Tištěných časopisů je rovněž podíl těch, kteří je 

hodnotili, menší – nehodnotilo/nepoužívá je 58,4 % respondentů (průměrná spokojenost 1,77). 

Normy a patenty Nemohlo hodnotit, nevyužívá 71,5 % respondentů a Další zdroje (které však 

nebyly specifikovány) 76,8 % respondentů (průměrná spokojenost 1,93). 
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Graf 323: Rozdělení spokojenosti s jednotlivými informačními zdroji NTK, celkový počet 
respondentů 898 

 
Poznámka – zdroje jsou řazeny dle součtu velmi spokojených a spokojených respondentů. 
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Graf 324: Průměrná a nejčastěji zvolená spokojenost (modus) s informačními zdroji NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

* U možnosti E-knihy byly nejčastěji zvoleny možnosti 1 a 2 (zvolil je stejný počet respondentů). 

7.1. Analýza skupiny respondentů, kteří u informačních 

zdrojů NTK zvolili možnost Nemohu hodnotit, 

nevyužívám 

Možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám u jednotlivých informačních zdrojů NTK zvolil poměrně 

velký podíl respondentů – od 31,1 % u Tištěných knih po 76,8 % u Dalších zdrojů107 (viz 

Graf 323). Analýza složení skupiny respondentů, kteří uvedené typy zdrojů 

nehodnotili/nevyužívají, je představena na Grafech 325–332.  

Obecně lze ale říci, že mezi respondenty je podíl těch, kteří zdroje nemohli hodnotit/nevyužívají, 

s ohledem na tradiční funkci knihovny jakožto zdroje informací, poměrně vysoký. To svědčí 

                                                
107 187 respondentů (tj. 21,0 % z celkového počtu respondentů navštěvujících budovu NTK) nemohlo 

hodnotit/nevyužívá žádný z nabídnutých informačních zdrojů NTK. 
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o tom, že velká část uživatelů/návštěvníků chodí do NTK za jiným účelem než za 

využíváním informačních zdrojů NTK.  

Důvody, proč respondenti nevyužívají konkrétní informační zdroje NTK, mohou být různé, např.  

respondenti daný typ zdroje nepotřebují, přístup k většině elektronických informačních zdrojů 

mají pouze registrovaní uživatelé NTK, přístup k některým zdrojům (aktuální tištěné časopisy 

a normy) je omezen otevírací dobou Studovny časopisů atd. Na konkrétní důvody nevyužívání 

informačních zdrojů NTK nebyli respondenti v rámci dotazníku podrobně dotazováni. 

Analýza skupiny respondentů, kteří zvolili u jednotlivých typů informačních zdrojů NTK odpověď 

Nemohu hodnotit, nevyužívám, byla provedena detailněji tak, aby byly odhaleny případné 

rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi uživatelů (kategorie nebyly agregovány do tří skupin, jako 

při předchozím hodnocení, ale bylo ponecháno původní podrobnější rozdělení). V případě 

afiliace byly zvlášť sledovány odpovědi respondentů z VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK. Odpovědi 

respondentů z jiných institucí byly vzhledem k menším počtům respondentů agregovány do 

skupin Jiné VŠ, SŠ, Ostatní (zahrnuje vědecké pracovníky mimo VŠ a ostatní veřejnost). 

Z Grafu 325 je vidět, že mezi respondenty, kteří nemohli hodnotit nebo nevyužívají Tištěné 

učebnice a skripta, jsou méně než u jiných zdrojů zastoupeni studenti bakalářského studia, pro 

které je tento typ zdrojů často důležitý. Naopak respondenti z řad ostatní veřejnosti častěji 

nemohli hodnotit/nevyužívají Tištěné učebnice a skripta (14,8 %) a E-knihy (12,5 %). 
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Graf 325: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých informačních zdrojů NTK zvolili 
možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám – dle kategorie respondentů 

 

V rámci jednotlivých kategorií (viz Graf 326) je vidět, že 22,5 % studentů VŠ bakalářského 

studia a 23,2 % studentů VŠ magisterského studia, kteří navštěvují NTK, 

nevyužívá/nemohlo hodnotit žádné informační zdroje NTK. Mezi studenty SŠ je tento podíl 

ještě vyšší (31,2 %). 
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Graf 326: Podíl respondentů, kteří nemohli hodnotit/nevyužívají žádné informační zdroje 
NTK (celkem 187 respondentů z 898, kteří navštěvují NTK), v jednotlivých kategoriích 

 
 

Z hlediska frekvence návštěv budovy NTK (viz Graf 327) nejsou mezi respondenty, kteří zvolili 

u jednotlivých informačních zdrojů NTK možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám, vidět velké 

rozdíly. Zastoupení jednotlivých skupin dle frekvence návštěv budovy NTK je napříč jednotlivými 

zdroji rovnoměrné a přibližně odpovídá rozložení skupin návštěvníků v celém souboru (viz 

Kapitola 2.7., Tabulka 21). Podobné rozdělení je vidět i u skupiny těch, kteří nemohli 

hodnotit/nevyužívají žádný z uvedených informačních zdrojů NTK.  
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Graf 327: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých informačních zdrojů NTK zvolili 
možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám – dle frekvence návštěv budovy NTK 

 

Graf 328 nabízí podrobnější pohled na to, jaký je podíl těch, kteří nehodnotili/nevyužívají žádné 

informační zdroje NTK, ve skupinách s danou frekvencí návštěv budovy NTK. Je vidět, že 

„neuživatelé informačních zdrojů“ mají poměrně velké zastoupení v každé z těchto 

návštěvnických skupin. Nejvíce (více než ⅕) jich je mezi těmi, kteří chodí do NTK výjimečně, 

velmi často a často. Potvrzuje se tedy, že mezi těmi, kteří chodí do NTK velmi často 

a často je poměrně velké množství (21,7–23,3 %) těch, kteří chodí do NTK za jiným 

účelem než je využívání informačních zdrojů NTK. 
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Graf 328: Podíl respondentů, kteří nemohli hodnotit/nevyužívají žádné informační zdroje 
NTK (celkem 187 respondentů z 898, kteří navštěvují NTK), ve skupinách respondentů 
s různou frekvencí návštěv budovy NTK 

 

Zajímavé jsou výsledky analýzy skupiny respondentů, kteří nehodnotili/nevyužívají informační 

zdroje NTK, z hlediska frekvence návštěv webu NTK a vzdáleného přístupu k elektronickým 

informačním zdrojům (EIZ, viz Graf 329). Na rozdíl od Grafu 327 je zde rozložení jednotlivých 

skupin návštěvníků odlišné od celkového souboru. U většiny zdrojů je mezi těmi, kteří dané 

informační zdroje Nemohou hodnotit, nevyužívají, výrazně vyšší podíl těch, kteří 

nenavštěvují web NTK vůbec, nebo jej používají jenom výjimečně (49,0–85,5 %). Tento 

výsledek je logický a ukazuje na validnost získaných odpovědí, protože přístup/vyhledávání ve 

zdrojích NTK vede především přes její webové stránky108. Nejvýrazněji je tento trend vidět 

v Grafu 330, který se zaměřuje na respondenty, kteří nevyužívají žádný z uvedených 

informačních zdrojů NTK a jejich podíl ve skupinách s různou frekvencí návštěv webu. 

  

                                                
108 Web NTK uživatelé využívají nejen pro vyhledání/přístup k EIZ, ale také pro vyhledávání tištěných 

zdrojů, nebo informací o provozu knihovny. 
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Graf 329: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých informačních zdrojů NTK zvolili 
možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám – dle frekvence návštěv webu NTK a využívání 
vzdáleného přístupu k EIZ NTK 
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Graf 330: Podíl respondentů, kteří nemohli hodnotit/nevyužívají žádné informační zdroje 
NTK (celkem 187 respondentů z 898, kteří navštěvují NTK), ve skupinách respondentů 
s různou frekvencí návštěv webu NTK 

 

Rozložení respondentů, kteří u jednotlivých informačních zdrojů zvolili možnost Nemohu 

hodnotit, nevyužívám, z pohledu afiliace je uvedeno v Grafu 331. Stojí za zmínku, že mezi 

respondenty, kteří nemohli hodnotit/nevyužívají Tištěné učebnice a skripta, je v porovnání 

s jinými typy zdrojů menší podíl respondentů z ČVUT (20,0 %) a VŠCHT (10,6 %) a naopak 

větší zastoupení respondentů z UK (22,9 %), což odráží zaměření knihovny. Zajímavý je také 

vysoký podíl (31,3 %) respondentů z ČVUT mezi těmi, kteří nemohli hodnotit/nevyužívají E-

časopisy a e-články. Tento výsledek koresponduje i s našimi zjištěními ohledně typů 

informačních zdrojů, které respondenti z ČVUT využívají při psaní školních prací (viz 

Kapitola 3.3.). 
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Graf 331: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých informačních zdrojů NTK zvolili 
možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám – dle afiliace 

 
* Ostatní – respondenti z kategorie Ostatní veřejnost a vědečtí pracovníci (mimo VŠ). 

V rámci jednotlivých afiliací (viz Graf 332), je největší podíl těch, kteří nevyužívají žádný 

z uvedených informačních zdrojů NTK, mezi respondenty z UK (50,1 %) a nejmenší mezi 

studenty VŠCHT a středních škol. Respondenti z UK, kteří Nemohou hodnotit, nevyužívají 

žádný z informačních zdrojů NTK, přitom v 65,4 % (34 respondentů) případů uvedli, že chodí do 

budovy NTK velmi často či často. 
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Graf 332: Podíl respondentů, kteří nevyužívají žádné informační zdroje NTK (187 
respondentů, kteří navštěvují NTK), ve skupinách respondentů s danou afiliací  

 
* Ostatní – respondenti z kategorie Ostatní veřejnost a vědečtí pracovníci (mimo VŠ). 

 

7.2. Podrobná analýza jednotlivých informačních zdrojů 

NTK 

Následující analýza spokojenosti s jednotlivými typy informačních zdrojů NTK dle kategorie 

uživatelů využívá těchto agregovaných skupin respondentů: 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

Další analýzy zahrnují rozdělení dle afiliace (pouze instituce s větším počtem respondentů – 

VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK) a také analýzu z pohledu frekvence návštěvy budovy NTK 
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a frekvence návštěv webu NTK a využívání vzdáleného přístupu k EIZ. Při výpočtu průměrné 

spokojenosti byly vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. 

7.2.1. Tištěné knihy 

Analýza spokojenosti s Tištěnými knihami z fyzického fondu NTK ukazuje, že se jedná 

o poměrně využívaný informační zdroj, neboť ho hodnotilo 68,9 % respondentů. Průměrná 

spokojenost za celý soubor je u Tištěných knih největší ze všech typů informačních zdrojů 

(1,70) a lze tedy říci, že jsou respondenti s nabídkou tištěných knih v NTK obecně spokojeni.  

Na Grafu 333 je vidět rozdělení spokojenosti s Tištěnými knihami dle agregovaných kategorií 

respondentů. Studenti jsou v průměru spokojeni nejvíce (1,67, hodnotily ⅔ respondentů). 

Respondenti z řad ostatní veřejnosti vykazují obdobnou úroveň spokojenosti (1,69), nicméně je 

mezi nimi menší podíl těch, kteří tištěné knihy Nemohli hodnotit, nevyužívají (25,1 %). Ve 

skupině učitelů, doktorandů a vědců hodnotil Tištěné knihy největší podíl respondentů (Nemohlo 

hodnotit, nevyužívá 21,6 %). V porovnání s ostatními kategoriemi jsou učitelé, doktorandi 

a vědci v průměru s existující nabídkou Tištěných knih spokojeni o něco méně (1,86). 

 

Graf 333: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými knihami v NTK dle kategorie respondentů 
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Graf 334: Průměrná spokojenost s Tištěnými knihami v NTK dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Pohled na spokojenost s Tištěnými knihami dle frekvence návštěv NTK (viz Graf 335 a Graf 

336) neukazuje významné odchylky v průměrné spokojenosti mezi skupinami respondentů, kteří 

docházejí do NTK s různou frekvencí. Za zmínku stojí, že nejmenší podíl respondentů, kteří 

nemohli hodnotit/nevyužívají tento typ informačního zdroje, byl mezi příležitostnými návštěvníky 

(24,1 %), a největší podíl nespokojených je mezi respondenty, kteří docházejí do NTK vícekrát 

za týden (3,2 %, nicméně z pohledu průměrné spokojenosti jsou respondenti z této kategorie 

spokojeni nejvíce – 1,65). 
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Graf 335: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými knihami dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 336: Průměrná spokojenost s Tištěnými knihami dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Jiný pohled nabízí analýza spokojenosti s Tištěnými knihami dle frekvence návštěv webu NTK 

(viz Grafy 337 a 338). Lze si všimnout, že s poklesem frekvence návštěv webu NTK roste podíl 

těch, kteří nemohli hodnotit/nevyužívají Tištěné knihy, přičemž ve skupině těch, kteří nikdy 

nenavštěvují webové stránky NTK, tento podíl dosahuje hodnoty 65,1 %, což pravděpodobně 

odráží nutnost používání katalogu na webu NTK pro vyhledávání tištěných knih (a jejich 

rezervaci či objednání ze skladu). Při pohledu na průměrnou spokojenost je vidět, že jednotlivé 

skupiny nevykazují velké odchylky od průměrného hodnocení za celý soubor, s výjimkou těch, 

kteří navštěvují web NTK velmi často (1,92) a jsou s Tištěnými knihami v porovnání 

s ostatními spokojeni méně109. 

Graf 337: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými knihami dle frekvence návštěv webu NTK 

 
 

  

                                                
109 Výsledek ovlivnili 3 nespokojení (2 velmi, 1 spíše nespokojen): 2 studenti z ČVUT vyplňující dotazník 

v angličtině a 1 vědecký pracovník AV ČR, který v komentáři deklaroval nespokojenost se zmenšováním 
fondu (vyřazování starších časopisů a odborné literatury, mikrofilmy dizertačních prací z Harvardu).  
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Graf 338: Průměrná spokojenost s Tištěnými knihami dle frekvence návštěv webu NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Analýza spokojenosti s Tištěnými knihami v NTK dle afiliace (viz Grafy 339 a 340) odráží 

zaměření knihovny. Respondenti z VŠCHT (pro které je NTK navíc integrovanou univerzitní 

knihovnou) jsou s nabídkou Tištěných knih spokojeni nejvíce (průměrná spokojenost 1,55; 

70,0 % je spokojeno). Žádný z nich nebyl nespokojen, ale cca každý čtvrtý nemohl 

hodnotit/nevyužívá tento typ zdroje. Spokojenost u respondentů z ČVUT a ČZU je velmi 

podobná – v obou případech Tištěné knihy nemohlo hodnotit/nevyužívá 28,0–28,6 % 

respondentů, spokojeno je 57,5–59,7 % respondentů, nespokojeno 2,0–2,1 %. Nabídka 

Tištěných knih v NTK není uzpůsobena potřebám všech respondentů z UK, a tak velká část 

z nich zvolila možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám (58,8 %) a další 3,0 % uvedla, že 

s nabídkou spokojeni nejsou. 
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Graf 339: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými knihami v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 340: Průměrná spokojenost s Tištěnými knihami v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Na Grafu 341 je vidět porovnání spokojenosti respondentů z řad studentů bakalářského 

a magisterského studia VŠCHT a ČVUT. U obou institucí je patrné, že Tištěné knihy hodnotil 

větší podíl respondentů studujících na magisterském stupni než na bakalářském stupni. 

Samotná spokojenost s Tištěnými knihami se ale mezi těmito afiliacemi liší – u VŠCHT je podíl 
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spokojených respondentů (ti, kteří zvolili možnost 1–velmi spokojen(a) a 2) větší a se stupněm 

studia výrazně stoupá (z 67,3 % mezi studenty bakalářského stupně na 75,7 % mezi studenty 

magisterského stupně), zatímco respondenti z ČVUT jsou kritičtější. Podíl spokojených 

respondentů ČVUT je nižší a se stupněm studia se téměř nemění (57,6–57,9 %). Zároveň 

menší podíl velmi spokojených a respondentů přiklánějících se k neutrálnímu hodnocení mírně 

zhoršuje průměrnou spokojenost s Tištěnými knihami u studentů ČVUT magisterského stupně 

(1,73) v porovnání s bakalářským (1,63). 

Graf 341: Rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost s Tištěnými knihami v NTK dle 
afiliace a stupně studia u studentů VŠCHT a ČVUT 

 

Poznámka – z výpočtů průměrů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou 

zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

7.2.2. Tištěné učebnice a skripta 

Tištěné učebnice a skripta jsou v NTK populárním informačním zdrojem. Jsou sice určeny 

primárně studentům vysokých škol (zejména VŠCHT a ČVUT), nicméně jsou využívány i jinými 

uživateli. Tento typ zdroje hodnotily cca ⅔ respondentů-návštěvníků (viz Graf 342) 

a v průměru s ním byli spokojeni – průměrná spokojenost 1,74 (viz Graf 343). Zajímavé je, 

že ve skupině učitelů, doktorandů a vědců byl podíl těch, kteří Tištěné učebnice a skripta 

nemohou hodnotit/nevyužívají, nejmenší (28,6 %) ze všech sledovaných agregovaných skupin. 

Tato skupina udělila tomuto typu dokumentů i nejhorší průměrné hodnocení (1,87). Ve skupině 

studentů je vidět větší procentuální zastoupení respondentů, kteří nejsou spokojeni s nabídkou 

učebnic a skript (2,6 %), nicméně průměrné hodnocení to neovlivnilo a za celou skupinu jsou 

studenti spokojeni nejvíce ze všech skupin (1,71). 
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Graf 342: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými učebnicemi a skripty v NTK dle kategorie 
respondentů 

 
 

Graf 343: Průměrná spokojenost s Tištěnými učebnicemi a skripty v NTK dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost respondentů s Tištěnými učebnicemi a skripty dle frekvence návštěv 

budovy NTK (viz Grafy 344 a 345) neukazuje, že by se spokojenost jednotlivých skupin výrazně 

lišila. Lze však říci, že v průměru jsou nejvíce spokojeni respondenti, kteří navštěvují budovu 

NTK velmi často (1,62) a občas (1,64). 
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Graf 344: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými učebnicemi a skripty v NTK dle frekvence 
návštěv NTK 

 
 

Graf 345: Průměrná spokojenost s Tištěnými učebnicemi a skripty v NTK dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Analýza spokojenosti s Tištěnými učebnicemi a skripty dle frekvence návštěv webu NTK (viz 

Graf 346 a Graf 347) naznačuje propojenost fyzického fondu NTK a služeb na webu NTK 

(například vyhledávání učebnic a skript v katalogu). Je vidět, že mezi respondenty, kteří 

navštěvují web NTK jenom výjimečně, nemohlo hodnotit tento zdroj 40,8 %. Ve skupině těch, 

kteří nenavštěvují web NTK vůbec, jsou takových ⅔. Za zmínku stojí horší průměrné hodnocení 

Tištěných učebnic a skript ze strany respondentů navštěvujících web NTK velmi často (1,91; 

nespokojených 4,3 %110). 

Graf 346: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými učebnicemi a skripty v NTK dle frekvence 
návštěv webu NTK 

 

  

                                                
110 Výsledek ovlivnili 3 velmi nespokojení respondenti: 1 zástupce veřejnosti vyplňující dotazník 

v angličtině, který v komentáři uvedl, že postrádá více kopií skript a učebnic, 1 student ČVUT vyplňující 
dotazník v angličtině, 1 student ČZU (oba neuvedli žádný komentář vysvětlující jejich nespokojenost). 
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Graf 347: Průměrná spokojenost s Tištěnými učebnicemi a skripty v NTK dle frekvence 
návštěv webu NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Hodnocení Tištěných učebnic a skript dle afiliace (viz Grafy 348 a 349) ukazuje na vyšší 

spokojenost ze strany respondentů z kampusových institucí (VŠCHT a ČVUT), pro které NTK 

nabízí široký sortiment učebnic a skript potřebných při výuce, zatímco např. pro respondenty 

z ČZU a UK je nabídka omezenější111. Pouze 19,8 % respondentů z VŠCHT uvedlo, že tento 

typ zdrojů Nemůže hodnotit, nevyužívá a v průměru jsou respondenti z VŠCHT i nejvíce 

spokojeni (71,2 % spokojeno, průměrná spokojenost 1,57). Respondenti z ČVUT byli o něco 

kritičtější – tento typ zdrojů v NTK nehodnotil/nevyužívá cca každý čtvrtý z nich, 3,7 % je 

nespokojeno a průměrné hodnocení je velmi blízké hodnocení za celý soubor (1,72)112. 

Respondenti z ČZU a UK jsou v průměru spokojeni nejméně (průměrně 1,84–1,91). U ČZU 

tento typ zdrojů hodnotilo 69,4 % respondentů a u UK jenom 30,5 % respondentů. Toto 

hodnocení odráží oborové zaměření NTK, které nepokrývá všechny obory potřebné pro 

respondenty z ČZU a UK. 

                                                
111 Komentáře ke skriptům/učebnicím z technických VŠ v ČR patřily k nejčastějším, uvedlo je 

10 respondentů – ve fondu některé buď zcela chybí (i z nakladatelství ČVUT), či se vyskytují v malém 
počtu výtisků (dle některých uživatelů by ve fondu měla být všechna skripta/učebnice technických VŠ 
v ČR, alespoň v 1 prezenčním exempláři u starších, u aktuálních pak ve více exemplářích, v dostatečném 
počtu pro studenty). 
112 Studenti ČVUT mohou v budově využívat knihovnu ČVUT, která disponuje tištěnými učebnicemi 

a skripty pro jejich potřeby ve více kopiích a rovněž nabízí delší výpůjční dobu. 



435 

Graf 348: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými učebnicemi a skripty v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 349: Průměrná spokojenost s Tištěnými učebnicemi a skripty v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Na Grafu 350 je zobrazeno rozdělení četnosti a průměrné hodnocení Tištěných učebnic a skript 

studenty bakalářského a magisterského stupně studia na VŠCHT a ČVUT. Mezi respondenty 

z řad studentů VŠCHT s vyšším stupněm studia klesá podíl těch, kteří tento typ zdroje 

Nemohou hodnotit, nevyužívají. Průměrné hodnocení u studentů VŠCHT zůstává stejné bez 

ohledu na stupeň studia (1,56). U respondentů z ČVUT je vidět u obou skupin téměř stejný podíl 
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těch, kteří Tištěné učebnice a skripta z fondu NTK nevyužívají/nemohou hodnotit (26,1–28,0 %), 

nicméně, u studentů magisterského stupně ČVUT je spokojenost s tímto typem zdroje nižší 

(průměrné hodnocení 1,76) než u bakalářského (průměrné hodnocení 1,64)113 . 

Graf 350: Rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost s Tištěnými učebnicemi 
a skripty v NTK dle afiliace a stupně studia u studentů VŠCHT a ČVUT 

 

Poznámka – z výpočtů průměrů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou 

zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

7.2.3. E-časopisy a e-články 

Elektronické časopisy tvoří významnou složku fondu NTK. Využívanost tohoto typu 

informačního zdroje mezi respondenty šetření však není moc velká – 52,0 % respondentů jej 

nemohlo hodnotit/nevyužívá. Ti, kteří E-časopisy a e-články ohodnotili, jsou nicméně 

s nabídkou NTK spokojeni (průměrné hodnocení 1,77; 39,0 % respondentů spokojeno).  

Při pohledu na kategorie respondentů (viz Graf 351 a Graf 352) je vidět, že nejčastěji tento typ 

zdroje hodnotili respondenti z řad doktorandů, učitelů a vědců (pouze 28,6 % nemohlo 

hodnotit/nevyužívá), přičemž průměrné hodnocení za tuto skupinu je lepší než hodnocení za 

celý soubor (63,7 % spokojeno, průměrná spokojenost 1,68). Ve studentské skupině E-časopisy 

a e-články v NTK nemohlo hodnotit/nevyužívá 57,0 % respondentů a v průměru je spokojenost 

v této skupině horší než za celý soubor (1,86). Nejvíce je s tímto informačním zdrojem 

spokojena ostatní veřejnost (průměrná spokojenost 1,51; 52,4 % nemohlo hodnotit/nevyužívá).  

 

                                                
113 V komentářích respondentů se objevila výtka k absenci/nedostatečnému počtu knih vydaných ČVUT 

ve fondu NTK. 
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Graf 351: Rozdělení spokojenosti s E-časopisy a e-články v NTK dle kategorie 
respondentů 

 
 

Graf 352: Průměrná spokojenost s E-časopisy a e-články v NTK dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Analýza hodnocení E-časopisů a e-článků dle frekvence návštěv budovy NTK (viz Grafy 353 

a 354) nenaznačuje signifikantní rozdíly ve spokojenosti jednotlivých skupin respondentů. 

Zajímavé je, že respondenti, kteří navštěvují budovu NTK velmi často nebo často, častěji 

nemohli hodnotit/nevyužívají tento typ informačního zdroje. 
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Graf 353: Rozdělení spokojenosti s E-časopisy a e-články v NTK dle frekvence návštěv 
NTK 

 
 

Graf 354: Průměrná spokojenost s E-časopisy a e-články v NTK dle frekvence návštěv 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Na Grafech 355 a 356 je vidět rozložení odpovědí respondentů a průměrné hodnocení 

spokojenosti s E-časopisy a e-články dle frekvence návštěv webu NTK. Z analýzy je patrné, že 

s vyšší frekvencí využívání webu NTK či vzdáleného přístupu k EIZ roste podíl respondentů, 

kteří hodnotili/využívají E-časopisy a e-články v NTK. Tento výsledek je logický a ukazuje na 

validnost získaných odpovědí, protože přístup k E-časopisům a e-článkům vede přes webové 

stránky NTK (nebo případně přes odkazy v Google Scholaru). Nejvíce jsou s tímto typem 

informačního zdroje spokojeni respondenti, kteří navštěvují web NTK velmi často (průměrná 

spokojenost 1,51; spokojeno 78,2 %; nemohlo hodnotit/nevyužívá 14,7 %) a často (průměrná 

spokojenost 1,62; spokojeno 68,6 %; nemohlo hodnotit/nevyužívá 17,5 %). 

Graf 355: Rozdělení spokojenosti s E-časopisy a e-články v NTK dle frekvence návštěv 
webu NTK 
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Graf 356: Průměrná spokojenost s E-časopisy a e-články v NTK dle frekvence návštěv 
webu NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s E-časopisy a e-články dle afiliace (viz Grafy 357 a 358) ukazuje, že je 

nejčastěji hodnotili/využívají respondenti z VŠCHT (70,1 %), což odráží skutečnost, že NTK 

slouží jako univerzitní knihovna VŠCHT. Respondenti z této instituce jsou s E-časopisy a e-

články v NTK ze všech sledovaných univerzit také nejvíce spokojeni (61,7 % spokojeno, 

průměrná spokojenost 1,59). Respondenti z ČVUT jsou spokojeni méně (průměrná spokojenost 

2,01), přičemž tento typ zdrojů hodnotilo/využívá jenom 39,9 % respondentů z ČVUT. Tento 

výsledek může být ovlivněn tím, že ČVUT má svoji univerzitní knihovnu, která mimo jiné 

poskytuje přístup k EIZ. Dalším možným důvodem může být malá obeznámenost s těmito 

zdroji. Výsledky z kapitoly 3.3. totiž naznačují, že studenti ČVUT tento informační zdroj využívají 

při psaní prací v porovnání s ostatními institucemi poměrně málo. Mezi respondenty z ČZU 

tento typ zdrojů v NTK hodnotilo/využívá něco přes polovinu respondentů a jsou spokojeni 

o něco méně (1,83), nežli je průměr za celý soubor (1,77). Z UK hodnotilo/využívá E-časopisy 

a e-články v NTK pouze 16,6 % respondentů a v průměru vykazují podobnou spokojenost 

(1,82) jako respondenti z ČZU. 
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Graf 357: Rozdělení spokojenosti s E-časopisy a e-články v NTK dle afiliace 

 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 358: Průměrná spokojenost s E-časopisy a e-články v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

 

Při pohledu na využívání E-časopisů a e-článků studenty VŠCHT a ČVUT lze pozorovat 

výrazný rozdíl mezi studenty v závislosti na stupni studia (bakalářský vs. magisterský). Je vidět, 

že míra využívání E-časopisů a e-článků roste se stupněm studia, tj. studenti magisterského 
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stupně je využívají více nežli studenti stupně bakalářského (zjištěno též v rámci dotazování na 

studijní zvyklosti studentů – viz Kapitola 3.). 

 

Graf 359: Rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost s E-časopisy a e-články v NTK 
dle afiliace a stupně studia u studentů VŠCHT a ČVUT 

 
Poznámka – z výpočtů průměrů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou 

zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

7.2.4. E-knihy 

Elektronické knihy ohodnotila necelá polovina dotázaných respondentů (50,9 % zvolilo možnost 

Nemohu hodnotit, nevyužívám). Ti, kteří je hodnotili, nejčastěji volili možnost 1 – velmi 

spokojen(a) a 2 (zvoleno stejným počtem respondentů). Z hlediska průměrné spokojenosti jsou 

respondenti s E-knihami méně spokojeni než s ostatními informačními zdroji v NTK (1,91). Na 

Grafech 360 a 361 je vidět rozdělení spokojenosti a průměrnou spokojenost respondentů 

různých agregovaných skupin. Nejčastěji hodnotili tento typ zdroje učitelé, doktorandi a vědečtí 

pracovníci (32,1 % nemohlo hodnotit/nevyužívá), u studentů a ostatní veřejnosti pak hodnotila 

necelá polovina respondentů z dané kategorie. Průměrné hodnocení ukazuje, že nejvíce jsou 

s E-knihami spokojeni respondenti z řad ostatní veřejnosti (1,57), nejméně pak studenti (1,98). 
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Graf 360: Rozdělení spokojenosti s E-knihami v NTK dle kategorie respondentů 

 
 

Graf 361: Průměrná spokojenost s E-knihami v NTK dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s E-knihami dle frekvence návštěv budovy NTK (viz Grafy 362 a 363) 

ukazuje, že E-knihy častěji hodnotili respondenti, kteří chodí do NTK méně často. V průměrném 

hodnocení nicméně nejsou ve spokojenosti jednotlivých skupin návštěvníků signifikantní rozdíly, 

i když s poklesem frekvence návštěv budovy se spokojenost mírně zlepšuje. 
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Graf 362: Rozdělení spokojenosti s E-knihami v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 363: Průměrná spokojenost s E-knihami v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Analýza spokojenosti respondentů s E-knihami dle frekvence návštěv webu NTK (viz Grafy 364 

a 365) naznačuje, že s poklesem frekvence návštěv webu NTK, stejně jako u jiných zdrojů, 

roste podíl respondentů, kteří u E-knihy zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. 

Průměrné hodnocení je pak mezi zkoumanými návštěvnickými skupinami respondentů různé – 

nejlépe elektronické knihy hodnotí ti, kteří navštěvují web NTK a EIZ velmi často (1,83) a často 

(1,72), nejméně jsou pak spokojeni výjimeční návštěvníci webu NTK (2,04). 

Graf 364: Rozdělení spokojenosti s E-knihami v NTK dle frekvence návštěv webu NTK 
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Graf 365: Průměrná spokojenost s E-knihami v NTK dle frekvence návštěv webu NTK 

Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Z analýzy spokojenosti s E-knihami dle afiliace (viz Graf 366 a Graf 367) vyplývá, že nejčastěji 

tento zdroj hodnotili respondenti z VŠCHT (34,1 % nemohlo hodnotit nebo nevyužívá) a tito 

respondenti jsou i nejvíce spokojeni (54,4 % spokojeno, průměrná spokojenost 1,80). Druhými 

nejspokojenějšími byli respondenti z ČZU – 41,4 % bylo spokojeno (hodnotilo 53,8 % 

respondentů, průměrná spokojenost 1,84). Ze skupiny respondentů z ČVUT hodnotila E-knihy 

méně než polovina a dle průměru jsou tito respondenti také nejméně spokojeni (4,9 % 

nespokojeno, průměrná spokojenost 2,16). Z UK hodnotilo E-knihy v NTK pouze 17,6 % 

respondentů a v průměru vykazují spokojenost 1,94. 
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Graf 366: Rozdělení spokojenosti s E-knihami v NTK dle afiliace 

 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 367: Průměrná spokojenost s E-knihami v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Graf 368 ukazuje na rozdíly ve spokojenosti respondentů z VŠCHT a ČVUT (studenti 

bakalářského vs. magisterského stupně). Je vidět, že i přes větší povědomí o E-knihách v NTK 

u studentů magisterského stupně obou škol, respondenti z VŠCHT hodnotili tento typ zdroje 

mnohem častěji. Z hlediska průměrné spokojenosti u studentů z VŠCHT spokojenost s E-
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knihami s vyšším stupněm studia roste (1,94 u bakalářského vs. 1,75 u magisterského), 

zatímco v případě ČVUT je to naopak (2,21 u bakalářského vs. 2,24 u magisterského). 

Graf 368: Rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost s E-knihami v NTK dle afiliace 
a stupně studia u studentů VŠCHT a ČVUT 

 

Poznámka – z výpočtů průměrů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou 

zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

7.2.5. Tištěné časopisy 

Lze říci, že Tištěné časopisy jsou respondenty dotazníkového šetření využívány méně než 

jiné tradiční informační zdroje, nicméně ti, kteří je využívají, jsou s nimi spíše spokojeni 

(průměrná spokojenost 1,77). Tento typ zdroje hodnotila méně než polovina dotázaných 

respondentů (viz Grafy 369 a 370), což je dáno zejména menší využívaností Tištěných časopisů 

ve skupině studentů (66,6 % nemohlo hodnotit/nevyužívá). Respondenti z ostatních kategorií 

hodnotili tento typ zdroje častěji – přibližně ⅔ z nich. Z hlediska průměrné spokojenosti jsou 

s Tištěnými časopisy nejméně spokojeni učitelé, doktorandi a vědci (1,97) a nejvíce ostatní 

veřejnost (1,68).   
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Graf 369: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými časopisy v NTK dle kategorie respondentů 

 
 

Graf 370: Průměrná spokojenost s Tištěnými časopisy v NTK dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s Tištěnými časopisy dle frekvence návštěvnosti budovy NTK (viz Grafy 

371 a 372) ukazuje, že respondenti, kteří docházejí do NTK méně často, hodnotili Tištěné 

časopisy častěji než jiné skupiny návštěvníků. Tento výsledek souvisí také s tím, že mezi těmi, 

kteří chodí do NTK méně (příležitostně nebo výjimečně) je větší zastoupení z řad ostatní 

veřejnosti a učitelů a vědců (viz Graf 8). Mezi těmi, kdo chodí do NTK jednou za týden nebo 

častěji, tento typ zdroje hodnotil jen každý třetí. Z hlediska průměrného hodnocení není vidět 
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významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami, až na skupinu výjimečných návštěvníků, kteří 

tento typ zdroje hodnotili nejhůř (průměrná spokojenost 1,95). 

Graf 371: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými časopisy v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 372: Průměrná spokojenost s Tištěnými časopisy v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Z Grafů 373 a 374 je vidět, že v případě analýzy spokojenosti s Tištěnými časopisy dle 

frekvence návštěv webu NTK a přístupu k EIZ je výsledek opačný než u návštěvnosti budovy. 

Nejčastěji hodnotili Tištěné časopisy respondenti, kteří využívají web NTK jednou nebo vícekrát 

za týden (36,3–38,4 % nemohlo hodnotit/nevyužívá). Průměrné hodnocení kolísá od nejlepšího 

u respondentů navštěvujících web NTK často (1,60) po nejhorší u respondentů navštěvujících 

web NTK velmi často (1,98). Tento výsledek je ovlivněn negativními hodnoceními, která se 

objevila právě u velmi častých návštěvníků (5,8 % nespokojených, tj. 4 respondenti)114.  

 

Graf 373: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými časopisy v NTK dle frekvence návštěv 
webu NTK 

 
  

                                                
114 Pouze jeden respondent (vědecký pracovník) ve svém komentáři zmínil důvod své nespokojenosti – 

redukci časopiseckého fondu: „Zachoval a doplnoval bych fondy starsi odborne literatury knizni 
i casopisecke. Nechapu z jakych duvodu se fondy STK se stale zmensuji. Samozrejme, ze skartace je 
nutna; Ovsem skartovat by se mely predevsim duplicity (napriklad cisla casopisu vazana a soucasne 
mikrofilmovana – a tech byla vetsina) a nikoliv polozky, ktere STK ma v republice unikatne.“ 
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Graf 374: Průměrná spokojenost s Tištěnými časopisy v NTK dle frekvence návštěv webu 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Hodnocení spokojenosti s Tištěnými časopisy dle afiliace (viz Grafy 375 a 376) bylo v porovnání 

s ostatními informačními zdroji poměrně atypické. Nejčastěji je hodnotili respondenti z ČZU 

(hodnotilo 53,8 %), kteří s nimi ale byli zároveň nejméně spokojeni. Druhou nejčastěji hodnotící 

skupinou byli respondenti z ČVUT (hodnotilo 37,5 % respondentů z ČVUT, průměrná 

spokojenost 1,77). Respondenti z VŠCHT hodnotili/využívají tento zdroj velmi málo – pouze 

33,6 % (průměrná spokojenost 1,73). Nejméně je hodnotili respondenti z UK (81,4 % nemohlo 

hodnotit, nevyužívá; průměrná spokojenost 1,68).  



453 

Graf 375: Rozdělení spokojenosti s Tištěnými časopisy v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 376: Průměrná spokojenost s Tištěnými časopisy v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Co se týká respondentů z řad studentů bakalářského a magisterského studia na VŠCHT 

a ČVUT (viz Graf 377), tak jsou výsledky za tyto skupiny velmi podobné – Tištěné časopisy 

hodnotila jenom cca třetina respondentů (pouze u studentů magisterského studia z VŠCHT to 
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bylo o trochu více). Zároveň byli studenti VŠCHT magisterského stupně s tímto typem zdroje 

v průměru nejspokojenější (1,43). Rozdíl ve spokojenosti respondentů z ČVUT v různých 

stupních studia je zanedbatelný a horší průměrné hodnocení u studentů bakalářského stupně je 

dáno 2 negativními hodnoceními (bez uvedení komentáře). 

Graf 377: Rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost s Tištěnými časopisy v NTK 
dle afiliace a stupně studia u studentů VŠCHT a ČVUT 

 
Poznámka – z výpočtů průměrů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou 

zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

7.2.6. Normy a patenty 

Normy a patenty přístupné přes NTK jsou specificky zaměřeným zdrojem115, který využívá 

jenom část uživatelů knihovny (např. studenti technicky zaměřených oborů píšící školní práce, 

badatelé apod.). Toto je vidět i ve výsledcích dotazníkového šetření, kde spokojenost 

s Normami a patenty hodnotilo/využívá je jen 28,5 % z dotázaných respondentů 

z celkového souboru (průměrná spokojenost 1,89). Z Grafů 378 a 379 je vidět, že ze 

zkoumaných kategorií nejčastěji Normy a patenty hodnotili respondenti z řad učitelů, doktorandů 

a vědců (59,4 % nemohlo hodnotit nebo nevyužívá) a ostatní veřejnosti (58,3 % nemohlo 

hodnotit nebo nevyužívá). Z hlediska průměrné spokojenosti jsou s Normami a patenty v NTK 

                                                
115 Normy ČSN jsou přístupné z počítačů ve Studovně časopisů, přístup k nim je tedy omezen otevírací 

dobou Studovny. Na normy je možné pouze nahlížet, není možné tisknout či kopírovat jejich text či jeho 
části (dáno licenčními podmínkami České agentury pro standardizaci). 
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v porovnání s ostatními nejméně spokojeni učitelé, doktorandi a vědci (1,98), nicméně negativní 

hodnocení se v malé míře objevila ve všech agregovaných kategoriích116. 

 

Graf 378: Rozdělení spokojenosti s Normami a patenty v NTK dle kategorie respondentů 

 
 

Graf 379: Průměrná spokojenost s Normami a patenty v NTK dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

                                                
116  Ve svých komentářích 2 respondenti (doktorand ČVUT a zástupce ostatní veřejnosti) zmínili, že jim 

vadí omezená nabídka norem a možnosti práce s nimi (kopírování, větší přístupnost, jeden 
z respondentů uvedl, že si uvědomuje, že nejde o chybu NTK) a 1 vyučující z ČVUT zmínil, že nikde v ČR 
není k dispozici náhled na ISO, DIN a britské normy, které nejsou transponovány do EN/ČSN. 
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Na Grafech 380 a 381 je vidět rozložení spokojenosti a průměrnou spokojenost s nabídkou 

Norem a patentů dle frekvence návštěv budovy NTK. Je vidět, že o něco méně často tento typ 

zdroje hodnotili respondenti, kteří navštěvují budovu NTK velmi často (73,6 % nemohlo hodnotit 

nebo nevyužívá) a často (79,4 % nemohlo hodnotit nebo nevyužívá). V průměrném hodnocení 

není vidět signifikantní rozdíly a ojedinělá negativní hodnocení se objevují v každé návštěvnické 

skupině. 

Graf 380: Rozdělení spokojenosti s Normami a patenty v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 

  



457 

Graf 381: Průměrná spokojenost s Normami a patenty v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

U analýzy spokojenosti s Normami a patenty dle frekvence návštěv webu NTK (viz Graf 382 

a Graf 383) je vidět, že nejčastěji tento typ zdroje hodnotili velmi častí návštěvníci webu NTK 

(56,6 % nemohlo hodnotit/nevyužívá), přičemž tato skupina je v průměru spokojena nejméně 

(průměrná spokojenost 2,23; 8,8 % nespokojeno117). Následuje skupina příležitostných 

návštěvníků, z nichž Normy a patenty nemohlo hodnotit/nepoužívá 63,4 % a průměrná 

spokojenost se rovná 2,00. Nejméně tento typ zdroje hodnotili ti, kteří navštěvují web NTK 

jenom výjimečně (79,0 % nemohlo hodnotit/nevyužívá) nebo ho nenavštěvují vůbec (83,1 % 

nemohlo hodnotit/nevyužívá). 

  

                                                
117 Hodnocení ovlivnili 4 respondenti, kteří byli velmi nespokojeni i u téměř všech ostatních informačních 

zdrojů, nicméně důvod své nespokojenosti v komentářích neuvedli. 
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Graf 382: Rozdělení spokojenosti s Normami a patenty v NTK dle frekvence návštěv 
webu NTK 
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Graf 383: Průměrná spokojenost s Normami a patenty v NTK dle frekvence návštěv webu 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Spokojenost respondentů s nabídkou Norem a patentů v NTK dle afiliace je představena na 

Grafech 384 a 385. Ze sledovaných institucí nejčastěji tento typ zdroje hodnotili respondenti 

z ČZU (65,6 % nemohlo hodnotit nebo nevyužívá) a ČVUT (69,1 % nemohlo hodnotit nebo 

nevyužívá). Mezi respondenty z VŠCHT vyjádřil svoji spokojenost s Normami a patenty cca 

každý čtvrtý a mezi respondenty z UK jenom 7 respondentů (6,9 %). Dle průměrného 

hodnocení jsou pak nejvíce spokojeni respondenti z VŠCHT (1,74), nicméně negativní 

hodnocení se objevila ve všech afiliacích až na UK (2,29), u níž je i přesto průměrná 

spokojenost nejhorší (celkově byl ale počet respondentů z UK hodnotících tento typ zdroje velmi 

malý). 

  



460 

Graf 384: Rozdělení spokojenosti s Normami a patenty v NTK dle afiliace 

 

Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 385: Průměrná spokojenost s Normami a patenty v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Rozdíl ve spokojenosti s Normami a patenty u studentů bakalářského a magisterského studia 

VŠCHT a ČVUT lze pozorovat na Grafu 386. Respondenti z řad studentů VŠCHT 
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pravděpodobně nabývají zkušenosti s prací s Normami a patenty během studia a tak je častěji 

hodnotili studenti magisterského studia, kteří jsou dokonce v průměru nejspokojenější 

(průměrná spokojenost 1,36). U respondentů z řad studentů ČVUT není rozdíl v hodnocení 

Norem a patentů v NTK u bakalářských a magisterských oborů nijak zásadní. Studenti 

magisterského stupně ČVUT hodnotili Normy a patenty o něco častěji než studenti 

bakalářského stupně a v průměru jsou nejméně spokojeni (průměrná spokojenost 2,12).   

Graf 386: Rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost s Normami a patenty v NTK 
dle afiliace a stupně studia u studentů VŠCHT a ČVUT 

 

Poznámka – z výpočtů průměrů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou 

zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

7.2.7. Další informační zdroje 

Další informační zdroje poskytované NTK jsou nejméně často (76,8 % respondentů nemohlo 

hodnotit nebo nevyužívá) a zároveň nejhůř hodnoceným nabídnutým typem zdroje (průměrná 

spokojenost 1,93), což pravděpodobně souvisí s jeho neurčitou specifikací. Z hlediska kategorií 

respondentů (viz Grafy 387 a 388) je vidět, že nejčastěji Další zdroje hodnotili učitelé, 

doktorandi a vědci (67,1 % nemohlo hodnotit nebo nevyužívá). Nejvíce spokojena je pak s tímto 

typem zdroje ostatní veřejnost (průměrná spokojenost 1,73). 

  



462 

Graf 387: Rozdělení spokojenosti s Dalšími zdroji v NTK dle kategorie respondentů 

 
 

Graf 388: Průměrná spokojenost s Dalšími zdroji v NTK dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Spokojenost s Dalšími zdroji neukazuje závislost hodnocení na frekvenci návštěv budovy NTK 

(viz Grafy 389 a 390), nicméně lze říci, že respondenti, kteří navštěvuji budovu NTK často, tento 

typ zdroje hodnotili méně často (83,1 % nemohlo hodnotit nebo nevyužívá). Nejméně spokojeni 

jsou pak respondenti, kteří navštěvují budovu NTK příležitostně (průměrné hodnocení 2,18). 
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Graf 389: Rozdělení spokojenosti s Dalšími zdroji v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 390: Průměrná spokojenost s Dalšími zdroji v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Na Grafech 391 a 392 je vidět hodnocení spokojenosti s Dalšími zdroji dle frekvence návštěv 

webu NTK a EIZ. Vzhledem k tomu, že je většina těchto zdrojů dostupná online přes web NTK, 

tak lze předpokládat větší zkušenost u častých návštěvníků webu NTK. Tato úvaha se nicméně 

potvrdila jen částečně – z velmi častých návštěvníků webu NTK Další zdroje hodnotila téměř 

polovina, a v porovnání s ostatními s nimi byli spokojeni méně (průměrná spokojenost 2,10). 

Nejméně spokojeni jsou příležitostní návštěvníci webu NTK (průměrná spokojenost 2,13) 

a nejspokojenější častí návštěvníci webu NTK (průměrná spokojenost 1,50, ale pouze velmi 

malý počet hodnotících – 18). 

Graf 391: Rozdělení spokojenosti s Dalšími zdroji v NTK dle frekvence návštěv webu NTK 
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Graf 392: Průměrná spokojenost s Dalšími zdroji v NTK dle frekvence návštěv webu NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s Dalšími zdroji dle afiliace (viz Graf 393 a Graf 394) říká, že nejčastěji 

tento typ zdroje hodnotili respondenti z ČZU (65,0 % nemohlo hodnotit nebo nevyužívá) 

a nejméně respondenti z UK (93,1 % nemohlo hodnotit nebo nevyužívá). Dle průměrné 

spokojenosti jsou nejspokojenější respondenti z UK (1,57), kterých však bylo jen 7. Nejméně 

spokojeni jsou pak respondenti z ČVUT (2,10) a ČZU (2,03). 
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Graf 393: Rozdělení spokojenosti s Dalšími zdroji v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

 

Graf 394: Průměrná spokojenost s Dalšími zdroji v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Co se týká porovnání hodnocení Dalších zdrojů studenty VŠCHT a ČVUT bakalářského 

a magisterského studia (viz Graf 395), tak je vidět, že respondenti z VŠCHT v magisterském 

stupni hodnotili tento typ zdroje častěji než ti z bakalářského stupně a také studenti z ČVUT. 
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U respondentů z ČVUT je opačný obrázek – tam častěji hodnotili Další zdroje studenti 

bakalářského stupně. Průměrné hodnocení je téměř stejné u studentů magisterského stupně 

obou vysokých škol (1,42–1,43) a negativní hodnocení se objevila jenom u respondentů z řad 

studentů bakalářského stupně ČVUT. 

Graf 395: Rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost s Dalšími zdroji v NTK dle 
afiliace a stupně studia u studentů VŠCHT a ČVUT 

 
Poznámka – z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti 

všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

Komentáře respondentů – informační zdroje NTK 

V této otázce mohli respondenti doplnit svůj komentář k nabídce informačních zdrojů v NTK. 

Celkem komentář doplnilo 45 respondentů118. Některé z nich byly již zmíněny v předchozích 

kapitolách jako vysvětlení výkyvů v konkrétních hodnoceních zdrojů. 

Tabulka 51: Komentáře respondentů k informačním zdrojům NTK119  

 Počet 
respondentů 

Skripta/učebnice z technických VŠ v ČR – ve fondu některé buď zcela chybí, 
či se vyskytují v malém počtu výtisků 
Návrhy: ve fondu by měla být všechna skripta/učebnice technických VŠ v ČR, 

10  

                                                
118 Jeden respondent mohl uvést více komentářů. 
119 Komentáře respondentů týkající se akvizice byly předány odd. akvizice. 
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 Počet 
respondentů 

alespoň v 1 prezenčním exempláři u starších, u aktuálních pak ve více 
exemplářích, v dostatečném počtu pro studenty 

Návrhy pro akvizici:  

● nikde v ČR není k dispozici náhled na ISO, DIN a britské normy, které 

nejsou transponovány do EN/ČSN  

● „Chemické inženýrství II“ (978-80-7592-012-6) – jen 1 ks 

k vypožičaniu (nestačí)  

● „Sbírka příkladů z matematiky I. ve strukturovaném studiu“ (80-7080-

574-9) (nedostatečný počet exemplářů k výpůjčce)  

● některé základní středoškolské učebnice matematiky  

● víc Richardů Dawkinsů  

● chybí časopis Vesmír (nebo jen není u časopisů)  

● knihy o účetnictví jsou zastaralé  

● chudá nabídka tištěných učebnic  

● v některých odvětvích (konkrétně polymerní materiály) bych uvítala 

více současných publikací  

● chtěl bych mít skrze své konto v NTK kompletní přístup do 

matematických a technických kategorií na JSTOR  

● sekce architektury, která je přímo v budově NTK, je slabší 

(porovnávám s knihovnami např. v Lausanne, Centre Pompidou, 

Zurichu), chybí tam důležité nejnovější knihy, naopak je tam poměrně 

hodně knih, které nejsou až tak kvalitní nebo staršího data, pouze 

studentům, kteří mají zájem si něco najít, komplikují cestu ke 

kvalitnějšímu zdroji  

● NTK s přesunem do prostor v Dejvicích přestala odebírat řadu 

tištěných časopisů 

● NTK často pozdě zaregistrovala rozštěpení zavedených a nebo vznik 

zcela nových časopisů; chybí více zdrojů (knih, časopisů) v němčině 

● zachovat a doplňovat fondy starší odborné literatury knižní i 

časopisecké – stále se zmenšují, odstraňovat především duplicity 

(např. čísla časopisů vázaná a současně mikrofilmovaná, kterých byla 

většina), nikoliv položky, které má knihovna v republice unikátně 

● v Klementinu byly mikrofilmy s fondy dizertací z Harvardovy un. – nyní 

v katalogu nejsou 

10 
 

Zdroje (tištěné a elektronické) v NTK využívají a jsou spokojeni 8 

Do NTK chodí kvůli prostoru (učit se), nikoliv kvůli fondu – ve fondu NTK 

chybí knihy, učebnice z jejich oboru (ekonomie, humanitní vědy, medicína), 

ale nevadí jim to (protože sem kvůli fondu nechodí) 

8 
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 Počet 
respondentů 

Pochvala nabídky knih (i online) pro netechnické obory v NTK (např. Netterův 

anatomický atlas) 

3 

Uvítali by rozšíření volného výběru o knihy ze skladu, protože nechtějí 

zatěžovat personál vyzvedáváním knih ze skladu (a čekat), když si v knize 

potřebují např. pouze ověřit jeden termín. 

2 

Často není vyhledaná kniha z fondu k dispozici v budově NTK (i u knih 

k prezenční výpůjčce, u absenčních často – rezervace, vypůjčení někým 

jiným, málo kusů/jeden kus populární knihy) 

2 

U e-knih je omezená dostupnost oproti e-časopisům a e-článkům (řada 
nedostupná) 

2 

U e-zdrojů není vždy dostupné to, co potřebují (plné texty článků) 2 

Vadí omezená nabídka norem (a zákaz jejich kopírování/stahování) 2 

Využívají i jiný přístup k online zdrojům než NTK (UK, AV)  2 

Knihy v češtině ve fondu jsou často zastaralé (aktuální knihy jsou v angličtině 

nebo chybí) 

2 

V digitální knihovně Kramerius je nedostatečný fond (chybí současné e-

časopisy, e-knihy, e-články) a není možný vzdálený přístup k neveřejným 

zdrojům 

2 

Přihlašování k e-časopisům z portálů vydavatelů je obtížné a často nefunguje 1 

Ve studovně časopisů chybí některá čísla časopisů  1 

Chtěl by si prohlížet nabídku e-knih podle témat (jako ve volném výběru) 1 

Studovna časopisů – vadí omezená otevírací doba    1 

Systém vyhledávání tištěných zdrojů je složitý a neintuitivní 1 

Vadí omezené možnosti absenčních výpůjček pro zahraniční uživatele 
(možnost půjčit si pouze českou literaturu, cizojazyčné publikace jen proti 
záloze – vnímá jako diskriminaci120) 

1 

 

                                                
120 Zástavy – půjčování cizojazyčných publikací cizincům pouze za podmínky složení peněžní zálohy byly 

v NTK k 1. 2. 2017 zrušeny.  
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7.3. Klíčové závěry 

Pro hodnocení spokojenosti121 se zdroji NTK byli respondenti, kteří navštěvují NTK fyzicky 

(898), konkrétně dotázáni na 7 různých typů zdrojů NTK – Tištěné knihy, Tištěné učebnice 

a skripta, Tištěné časopisy, E-časopisy a e-články, E-knihy, Normy a patenty a Další informační 

zdroje (bez bližší specifikace). 

Lze říci, že respondenti jsou s jednotlivými informačními zdroji NTK spokojeni, přičemž 

průměrná spokojenost s různými typy zdrojů je velmi podobná. V případě tištěných zdrojů 

(knihy, učebnice a skripta, časopisy) a E-časopisů a e-článků se pohybuje v intervalu 1,70–1,77, 

pro Normy a patenty, E-knihy, a Další zdroje je o něco nižší (1,89–1,93). 

Zajímavý je poměrně vysoký podíl respondentů, kteří zvolili u jednotlivých zdrojů možnost 

Nemohu hodnotit, nevyužívám, který napovídá o míře obeznámenosti respondentů a také 

využívanosti těchto zdrojů. Největší je u Tištěných časopisů (nehodnotilo/nevyužívá 58,4 %), 

Norem a patentů (nehodnotilo/nevyužívá 71,5 %) a Dalších zdrojů (nehodnotilo/nevyužívá 

76,8 %). Elektronické zdroje (E-knihy, E-časopisy a e-články) hodnotila přibližně polovina 

respondentů a nejčastěji hodnocenými typy zdrojů byly Tištěné knihy (nehodnotilo/nevyužívá 

31,1 %) a Tištěné učebnice a skripta (nehodnotilo/nevyužívá 34,5 %).  

Zároveň se ukazuje, že mezi těmi, kteří chodí do NTK velmi často či často (tj. jednou týdně 

nebo častěji), je poměrně velké procento (21,7–23,3 %) těch, kteří nevyužívají/nemohou 

hodnotit žádné z informačních zdrojů NTK (i u ostatních návštěvníků byl tento poměr 

podobný 15,4–23,8 %). Tyto výsledky potvrzují výstupy dřívějších pozorování v knihovně, tedy 

že knihovna NTK neslouží pouze jako zdroj informací, ale část uživatelů sem chodí za jiným 

účelem než je využívání informačních zdrojů (např. využívají místa v NTK pro studium). 

Respondenti z kategorie studentů (SŠ a VŠ bakalářského a magisterského stupně) ve větší 

míře než respondenti z jiných kategorií nevyužívají/nemohli hodnotit jednotlivé typy 

informačních zdrojů. Nejvýraznější rozdíl je u Tištěných časopisů (nevyužívá/nehodnotilo 

66,6 % respondentů z kategorie studentů), E-časopisů a e-článků (nevyužívá/nehodnotilo 

57,1 %) a Norem a patentů (nevyužívá/nehodnotilo 76,2 %). To může být způsobeno různými 

důvody – například nižší potřebou daného typu zdroje, menší obeznámeností, využíváním 

zdrojů z knihovny ČVUT, omezeným přístupem k danému zdroji (poslední 2 ročníky Tištěných 

časopisů a Normy jsou ve Studovně časopisů), nebo tím, že část studentů chodí do NTK za 

jiným účelem, než je využívání fondu NTK. V případě Tištěných časopisů nejsou důvody jejich 

nízké využívanosti jasné a v budoucnosti by bylo vhodné prověřit, jaké je povědomí o kolekci 

tištěných časopisů a zda je o ni zájem. 

Využívání/nevyužívání jednotlivých typů zdrojů (a také spokojenosti s nimi) odráží zaměření 

fondu NTK, který odpovídá především potřebám kampusových institucí (VŠCHT a ČVUT), 

zatímco např. pro respondenty z ČZU a UK je nabídka omezenější. V rámci jednotlivých afiliací 

tak informační zdroje nejčastěji hodnotili uživatelé z VŠCHT, o něco méně potom z ČVUT 

                                                
121 Hodnoceno na škále od 1– velmi spokojen(a) do 5 – velmi nespokojen(a), pro výpočet průměrné 
spokojenosti byly vynechány odpovědi Nemohu hodnotit, nevyužívám. 
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a ČZU a nejméně z UK. Mezi respondenty z VŠCHT, kteří navštěvují NTK, činil podíl těch, kteří 

nevyužívají žádný z informačních zdrojů NTK, pouze 8,4 %, u respondentů z ČVUT 15,6 % 

a ČZU 22,6 %. Mezi respondenty z UK činí podíl těch, kteří navštěvují NTK, ale nevyužívají 

žádné z informačních zdrojů NTK, 50,0 %, přičemž 65,4 % z nich navštěvuje budovu NTK 

alespoň jednou za týden nebo častěji. 

Tabulka 52: Počet a % těch, kteří nevyužívají/nemohli hodnotit daný zdroj, dle kategorií 

 
 

Tabulka 53: Podíl těch, kteří nevyužívají/nemohli hodnotit daný zdroj, dle afiliací 

 

Od zaměření fondu se také zpravidla odvíjela průměrná spokojenost respondentů. Nejvíce 

spokojeni s většinou informačních zdrojů v NTK byli respondenti z VŠCHT (průměrná 

spokojenost 1,55–1,80, pouze u Tištěných časopisů a Dalších informačních zdrojů byla jejich 

spokojenost nižší než u respondentů z UK). 

Spokojenost respondentů z ČVUT byla nižší (1,71–2,16), přičemž nejméně (ze všech 

sledovaných typů informačních zdrojů a afiliací) byli spokojeni s E-knihami (2,16) a E-časopisy 

a e-články (2,01), které také hodnotil pouze menší počet respondentů z této skupiny (možnost 

nemohu hodnotit/nevyužívám uvedlo 52,7 % u E-knih a 60,1 % u E-časopisů a e-článků). Tento 
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výsledek může být ovlivněn tím, že ČVUT má (v budově NTK) svoji univerzitní knihovnu, která 

mimo jiné poskytuje přístup k EIZ. Dalším důvodem může být malá obeznámenost s těmito 

zdroji. Výsledky z kapitoly 3.3. totiž naznačují, že studenti ČVUT E-knihy a E-časopisy využívají 

při psaní prací v porovnání s respondenty z ostatních institucí poměrně málo. 

Spokojenost respondentů z ČZU a UK byla u většiny sledovaných informačních zdrojů podobná 

(1,81–1,98), pouze s Tištěnými časopisy byli respondenti z UK spokojeni nejvíce ze všech 

sledovaných škol (1,68) a s Normami byli naopak spokojeni nejméně (2,29). 

V případě kampusových studentů (VŠCHT a ČVUT) bylo také provedeno porovnání 

spokojenosti mezi studenty bakalářského a magisterského stupně studia. V případě VŠCHT se 

dá obecně říci, že studenti magisterského stupně jsou v porovnání s těmi z toho bakalářského, 

více obeznámeni s informačními zdroji nabízenými NTK (především v případě E-časopisů a e-

článků a E-knih), přičemž jsou s nimi zpravidla i spokojenější (největší rozdíl ve spokojenosti je 

u E-časopisů a E-článků, Tištěných časopisů a Norem a patentů).  

V případě ČVUT jsou výsledky u jednotlivých zdrojů různorodé. Výjimku tvoří E-časopisy a e-

články, u kterých je situace stejná jako v případě VŠCHT – se stupněm studia roste 

obeznámenost a také spokojenost (v případě E-knih roste se stupněm studia pouze 

obeznámenost, spokojenost je téměř stejná). U většiny ostatních zdrojů (Tištěné knihy, Tištěné 

učebnice a skripta, E-knihy a Normy a patenty) jsou studenti magisterského stupně ČVUT 

zpravidla spokojeni méně než ti bakalářského (nejvýrazněji potom v případě Norem a patentů). 

S Tištěnými časopisy jsou studenti magisterského stupně ČVUT mírně spokojenější nežli 

studenti ČVUT bakalářského stupně. 

Ve skupině učitelů, doktorandů a vědců byl podíl těch, kteří jednotlivé zdroje hodnotili 

v porovnání s ostatními agregovanými skupinami respondentů největší (s výjimkou Norem 

a patentů). Největší takový rozdíl byl u E-časopisů a e-článků (hodnotilo/využívá 71,4 %), E-knih 

(hodnotilo/využívá 67,5 %) a Tištěných časopisů (65,1 %). Zároveň tato skupina, opět 

v porovnání s ostatními, vykazovala v případě tištěných zdrojů (Tištěné knihy, Tištěné učebnice 

a skripta a Tištěné knihy) nižší spokojenost (1,87–1,97) a v případě elektronických zdrojů (E-

časopisy a e-články – 1,68, E-knihy – 1,85) zase vyšší. Pro zlepšení spokojenosti 

s informačními zdroji (zejména tištěnými učebnicemi, skripty a knihami) se nabízí myšlenka 

posílení spolupráce s učiteli a doktorandy partnerských VŠ při akvizici.  

Respondenti ze skupiny ostatní veřejnosti v porovnání s celkem častěji hodnotili/využívají 

Tištěné knihy (75,0 %), Tištěné časopisy (61,2 %) a Normy a patenty (41,7 %). Z hlediska 

průměrné spokojenosti je výsledek podobný jako za celkový soubor, ale v několika případech 

jsou respondenti z této skupiny, v porovnání s ostatními, spokojeni výrazně více (E-časopisy 

a E-články – průměrná spokojenost 1,51; E-knihy – 1,57; Tištěné časopisy – 1,68). 

Mezi častěji zmiňovanými komentáři respondentů se objevilo několik požadavků na pořízení 

většího počtu skript a učebnic technických VŠ v ČR, návrhy na nové nákupy nebo větší počet 

kopií konkrétních titulů. Zároveň několik uživatelů vyjádřilo spokojenost s fondem NTK a nebo 

naopak uvedli, že do NTK nechodí kvůli fondu (který nepokrývá jejich obor), ale z důvodu 

využívání prostoru. 
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8. Služby v NTK 

8.1. Celková spokojenost se službami 

Na začátku části dotazníku věnované službám byla respondentům (898, ti, kteří osobně 

navštěvují budovu NTK) položena otázka týkající se jejich celkové spokojenosti se službami 

poskytovanými v NTK. U této úvodní otázky nebylo specifikováno, co je službami knihovny 

myšleno konkrétně – cílem bylo získat informaci o celkové spokojenosti nezkreslenou jakoukoliv 

jednotlivou službou. Respondentům byla nabídnuta pětistupňová škála od 1 – velmi spokojen(a) 

do 5 – velmi nespokojen(a) a také možnost Nevyužívám služeb NTK.  

Na Grafu 396 je vidět rozdělení četnosti u jednotlivých stupňů spokojenosti, ze kterého plyne, že 

více než polovina respondentů je se službami v NTK velmi spokojena. Dalších 33,2 % je 

mírně spokojeno a 6,2 % ani spokojeno, ani nespokojeno. Nespokojených respondentů je 

pouze 2,1 % (18 respondentů), dalších 6,2 % uvedlo, že služeb NTK nevyužívá. Průměrná 

celková spokojenost se službami za celý soubor respondentů je 1,55. Byla zjištěna 

korelace mezi spokojeností se službami a návštěvností budovy NTK122 a lze říci, že pozitivní 

zkušenost se službami roste s fyzickou návštěvností NTK a naopak. Ještě silnější je korelace 

mezi spokojeností se službami a celkovou spokojeností s prostory NTK123 (viz Kapitola 5.1.), 

kde je statisticky prokázána závislost mezi spokojeností respondentů s interiérem 

a spokojeností se službami. 

 

  

                                                
122 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, slabá závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou návštěvy budovy NTK se rovná 0,107, 
Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti se službami se rovná 0,075, symetrické 
Goodmanovo–Kruskalovo gama se rovná 0,134. 
123 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomoci testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, středně silná závislost, symetrické Goodmanovo–Kruskalovo gama se rovná 0,789. 
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Graf 396: Celková spokojenost se službami NTK, celkový počet respondentů 898 

 
 

 

Celková průměrná spokojenost se službami NTK u různých kategorií respondentů (viz Graf 397) 

ukazuje, že nejvíce jsou spokojeni studenti SŠ (1,27) a učitelé SŠ (1,11), je však třeba mít na 

paměti malý počet respondentů v těchto kategoriích a jejich výběr (viz Kapitola 2.3.). Ostatní 

skupiny respondentů hodnotily služby rovněž velmi kladně (průměrná spokojenost 1,43–1,68). 

Nejnižší míra spokojenosti je vidět u vyučujících na VŠ, vědeckých pracovníků (1,68) a studentů 

VŠ magisterského stupně (1,63), nicméně i u nich je spokojenost velmi vysoká.  

 

  



475 

Graf 397: Celková průměrná spokojenost se službami NTK dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi 

Nevyužívám služeb NTK. 

 

V analýze celkové spokojenosti se službami dle frekvence návštěv budovy NTK (viz Graf 398) 

je vidět již zmíněnou závislost – respondenti navštěvující budovu NTK častěji jsou také více 

spokojeni se službami NTK. Nelze však říci, že by se hodnoty průměrné spokojenosti výrazně 

odlišovaly.  
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Graf 398: Celková průměrná spokojenost se službami NTK dle frekvence návštěv budovy 
NTK 

 

Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi 

Nevyužívám služeb NTK. 

 

Průměrná spokojenost se službami NTK dle afiliace respondentů (viz Graf 399) ukazuje, že 

nejvíce spokojeni jsou respondenti z VŠCHT (1,45) a UK (1,44). Respondenti z ČVUT (1,68) 

a z ČZU (1,63) jsou spokojeni méně.  
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Graf 399: Celková průměrná spokojenost se službami NTK dle afiliace 

 

Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi 

Nevyužívám služeb NTK. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen 

z uvedených institucí). 

8.2. Analýza skupiny respondentů, kteří nemohou 

hodnotit/nevyužívají služeb NTK  

8.2.1. Respondenti, kteří nevyužívají žádné služby NTK 

Při hodnocení celkové spokojenosti se službami (viz Graf 396) uvedlo 6,2 % (56) respondentů, 

že Nevyužívá služeb NTK. Tato podkapitola je věnována podrobnější analýze této malé skupiny 

respondentů, nicméně vzhledem k malému počtu respondentů není možné výsledky této 

analýzy generalizovat. Na Grafech 400, 401 a 402 je vidět složení této skupiny z hlediska 

kategorie, návštěvy budovy NTK a afiliace v porovnání se složením skupiny respondentů 

navštěvujících NTK (898). 

Nejvíce jsou mezi neuživateli služeb zastoupeni studenti bakalářského stupně (57,1 %, 

32 respondentů). Při porovnání s rozložením kategorií v celkovém souboru respondentů je 

vidět, že je to více, nežli je podíl studentů bakalářského studia na celkovém souboru 

návštěvníků NTK (43,1 %). Naopak u studentů magisterského studia je tento podíl menší 

(19,6 % vs. 25,9 % mezi návštěvníky budovy NTK). Také u ostatních kategorií je podíl 

respondentů-neuživatelů služeb menší než je jejich podíl v celkovém souboru, s výjimkou 

ostatní veřejnosti, kde je téměř stejný podíl jako za celý soubor (10,7 %). 
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Graf 400: Rozdělení respondentů, kteří u celkového hodnocení služeb zvolili možnost 
Nevyužívám služeb NTK – dle kategorie, celkový počet respondentů 56 

 

Pohled na skupinu neuživatelů služeb NTK dle frekvence návštěvy budovy NTK ukazuje, že 

podíly návštěvnických skupin jsou velmi podobny podílům v celkovém souboru návštěvníků 

budovy NTK, nicméně je vidět, že ve skupině výjimečných návštěvníků budovy NTK je větší % 

neuživatelů služeb než v celém souboru (26,8 % oproti 15,9 %). 

Graf 401: Rozdělení respondentů, kteří u celkového hodnocení služeb zvolili možnost 
Nevyužívám služeb NTK – dle frekvence návštěv budovy NTK, celkový počet 
respondentů 56 
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Na Grafu 402 je vidět rozložení neuživatelů služeb NTK dle afiliace. V porovnání s afiliací 

respondentů v celkovém souboru lze říci, že mezi neuživateli služeb NTK je menší podíl 

respondentů z VŠCHT (10,7 % vs. 18,6 % v celkovém souboru) a mnohem větší podíl 

respondentů z UK (21,4 % vs. 11,4 %). U respondentů z ČVUT a ČZU se procentuální podíl na 

skupině neuživatelů výrazně neliší od podílů na celkovém souboru. 

Graf 402: Rozdělení respondentů, kteří u celkového hodnocení služeb zvolili možnost 
Nevyužívám služeb NTK – dle afiliace, celkový počet respondentů 56 

 
* Ostatní – respondenti z kategorie Ostatní veřejnost a vědečtí pracovníci (mimo VŠ). 

8.2.2. Respondenti nevyužívající jednotlivé/vybrané služby NTK 

Po otázce na celkovou spokojenost se službami (bez specifikace) byly respondentům nabídnuty 

k hodnocení konkrétní služby NTK. Otázky na jednotlivé služby byly položeny bez ohledu na to, 

jaká byla odpověď daného respondenta na celkovou spokojenost. V naprosté většině případů 

ale respondenti, kteří v úvodní otázce uvedli, že služby NTK Nemohou hodnotit, nevyužívají, 

zvolili tuto možnost i u jednotlivých služeb. Malá část těchto respondentů (10 respondentů 

z 56ti) nicméně ohodnotila konkrétní služby i přesto, že u celkového hodnocení služeb zvolili 

možnost Nevyužívám služeb NTK. 

I když v úvodní otázce o celkové spokojenosti se službami uvedlo pouze 6,2 % respondentů, že 

služby nevyužívá, u jednotlivých služeb byl tento podíl podstatně vyšší a pro jednotlivé služby 

se značně lišil (viz Graf 403). Nejčastěji hodnocenými službami byly Služba samoobslužného 

půjčování a vracení a Pomoc pracovníků na pultech, které nevyužívá/nehodnotila přibližně 

polovina dotázaných respondentů, u ostatních služeb byl podíl těch, kteří je nevyužívají/nemohli 

hodnotit více než 80 %.  

Zajímavé je, že 27,1 % respondentů (243) zvolilo možnost Nevyužívám, nemohu hodnotit 

u všech 6ti sledovaných služeb, přičemž v úvodní otázce na služby NTK obecně zvolilo tuto 

možnost pouze 6,2 % (56) respondentů. Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben tím, že 
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předdefinovaný výčet služeb NTK nezahrnoval vše, co respondenti považují za službu (např. 

využívání studijních prostor apod.). 

Graf 403: Podíl a počet neuživatelů služeb NTK obecně a za jednotlivé služby, celkový 
počet respondentů 898 

 
* Otázka na bibliometrické služby NTK byla položena pouze doktorandům, učitelům na SŠ, vyučujícím na VŠ 

a vědeckým pracovníkům (celkem 143 respondentů). 

 

Na Grafu 404 je vidět složení skupin respondentů, kteří u jednotlivých služeb NTK zvolili 

možnost Nevyužívám, nemohu hodnotit dle kategorií. V porovnání s celkovým zastoupením 

kategorií respondentů ve výběrovém souboru (viz Příloha 19) je vidět, že mezi těmi, kteří 

nevyužívají/nemohou hodnotit konkrétní služby NTK, je větší zastoupení studentů bakalářského 

a magisterského stupně a menší zastoupení doktorandů, vyučujících a vědců. Mezi těmi, kteří 

nevyužívají/nemohli hodnotit žádnou z nabídnutých služeb NTK, je 53,1 % studentů 

bakalářského stupně. Naopak v této skupině jsou méně zastoupeni například vyučující, vědci 

a ostatní veřejnost.  
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Graf 404: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých služeb NTK zvolili možnost 
Nemohu hodnotit, nevyužívám – dle kategorie respondentů 

 
* Otázka na bibliometrické služby NTK byla položena pouze doktorandům, učitelům na SŠ, vyučujícím na VŠ 

a vědeckým pracovníkům (celkem 143 respondentů). 

Pohled na skupinu těch, kteří u jednotlivých služeb zvolili možnost Nevyužívám, nemohou 

hodnotit, dle frekvence návštěv budovy NTK (viz Graf 405) neukazuje na přítomnost výrazných 

rozdílů v zastoupení jednotlivých návštěvnických skupin v porovnání s rozložením v celkovém 

souboru respondentů (viz Kapitola 2.7.).  Mezi těmi, kteří nevyužívají žádnou z uvedených 

služeb, je 47,3 % respondentů, kteří navštěvují NTK alespoň 1x za týden či častěji. 
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Graf 405: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých služeb NTK zvolili možnost 
Nemohu hodnotit, nevyužívám – dle frekvence návštěv budovy NTK 

 
* Otázka na bibliometrické služby NTK byla položena pouze doktorandům, učitelům na SŠ, vyučujícím na VŠ 

a vědeckým pracovníkům (celkem 143 respondentů). 

Afiliace respondentů, kteří Nemohli hodnotit, nevyužívají jednotlivých služeb NTK, je uvedena 

v Grafu 406. V případě afiliace byly zvlášť sledovány odpovědi respondentů z VŠCHT, ČVUT, 

ČZU a UK. Odpovědi respondentů z jiných institucí byly vzhledem k menším počtům 

respondentů agregovány do skupin Jiné VŠ, SŠ, Ostatní (ostatní veřejnost a vědečtí pracovníci 

působící mimo VŠ). 

Je vidět, že ve skupině respondentů, kteří nevyužívají Žádnou z uvedených služeb NTK, je 

afiliace UK zastoupená více než v celkovém souboru návštěvníků NTK (viz Příloha 20). Pro 

většinu služeb také platí, že podíly respondentů z VŠCHT a ČVUT, kteří daných služeb 

nevyužívají/nemohou hodnotit, jsou větší, a u respondentů z ČZU menší než v celém souboru. 
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Graf 406: Rozdělení respondentů, kteří u jednotlivých služeb NTK zvolili možnost 
Nemohu hodnotit/nevyužívám – dle frekvence návštěv budovy NTK 

* Otázka na bibliometrické služby NTK byla položena pouze doktorandům, učitelům na SŠ, vyučujícím na VŠ 

a vědeckým pracovníkům (celkem 143 respondentů). Ve skupině Ostatní je zahrnuta ostatní veřejnost a vědečtí 

pracovníci působící mimo VŠ. 

8.2.3. Respondenti, kteří nevyužívají informační zdroje NTK ani pomoc 

pracovníků na pultech 

Z hlediska využití budovy a vytížení pracovníků je zajímavý pohled na skupinu uživatelů, kteří 

nevyužívají informační zdroje NTK a zároveň nevyužívají pomoc pracovníků na pultech, 

ale navštěvují NTK.  

Pomoc pracovníků na pultech dle tohoto šetření nevyžaduje 46,4 % respondentů (416), přičemž 

148 z nich zároveň uvedlo, že Nemohou hodnotit, nevyužívají ani informační fondy NTK. 

Ukazuje se tedy, že 16,5 % z celkového počtu respondentů (z 898, kteří navštěvují budovu 

NTK) nevyužívá ani informační fondy NTK, ani pomoc pracovníků na pultech. Velká část 

z těchto respondentů (106, tedy 71,6 %) přitom navštěvuje budovu NTK nejméně 1x za měsíc 

(70, tj. 47,3 % z nich dokonce nejméně 1x za týden). 
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Graf 407: Podíl respondentů, kteří nevyužívají služby, nebo informační zdroje NTK mezi 
respondenty, kteří navštěvují budovu NTK 
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Graf 408: Podíl respondentů, kteří nevyužívají žádné informační zdroje NTK, na skupině 
těch, kteří nehodnotili/nevyužívají pomoci pracovníků NTK na pultech, ve skupinách 
respondentů s různou frekvencí návštěv budovy NTK 

 

8.3. Podrobná analýza spokojenosti s jednotlivými 

službami NTK 

Následující baterie otázek se soustředila na spokojenost s jednotlivými službami a odpovídali na 

ni všichni respondenti, kteří uvedli, že navštěvují budovu NTK – 898 (včetně těch, kteří 

v předchozí otázce uvedli, že nevyužívají služeb NTK). Jednotlivé služby byly rozděleny podle 

toho, na jaké uživatelské skupiny se zaměřují a otázky byly nabídnuty odpovídajícím skupinám 

respondentů: 

● Základní služby (Samoobslužné půjčování a vracení dokumentů, Pomoc pracovníků 

NTK na pultech, Dodávání knih a článků z jiných knihoven) – odpovídali všichni 

respondenti (898). 



486 

● Instruktážní služby (Individuální konzultace, Workshopy a kurzy, Bibliometrické služby) 

– odpovídali všichni respondenti, ale nabídka a popis instruktážních služeb se 

v dotazníku lišil podle uživatelské skupiny (studenti a ostatní veřejnost (celkem 

755 respondentů) vs. doktorandi, učitelé a výzkumníci (143)) tak, aby se k dané službě 

vyjadřovala vždy její cílová skupina.124  

Každé skupině respondentů byla nabídnuta baterie otázek, kde mohli hodnotit spokojenost 

s jednotlivými službami NTK na škále od 1 – velmi spokojen(a) do 5 – velmi nespokojen(a). 

Respondenti mohli také zvolit možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám a k uvedeným službám 

doplnit komentáře.  

Další analýzy zahrnují rozdělení dle kategorie, frekvence návštěvy budovy a afiliace (pouze 

instituce s větším počtem respondentů – VŠCHT, ČVUT, ČZU a UK). Podrobná analýza služeb 

je provedena dle původních kategorií bez agregace. V souvislosti s tím je potřeba mít na 

vědomí malé počty respondentů v některých zkoumaných skupinách (např. v kategorii učitelů 

a studentů SŠ), u kterých tak mají výsledky spíše ilustrační charakter a nelze je zobecňovat. 

8.3.1. Základní služby  

Mezi základní služby v rámci dotazníku patří Samoobslužné půjčování a vracení dokumentů 

realizované přes samoobslužná výpůjční zařízení (viz Kapitola 6.2.3.) a samoobslužná 

návratová zařízení (viz Kapitola 6.2.4.), Pomoc pracovníků NTK na pultech (registrace, 

informační služby aj.) v době asistovaných služeb (viz Kapitola 1.3.) a Dodávání knih a článků 

z jiných knihoven. Půjčování a Dodávání dokumentů je dostupné všem registrovaným 

uživatelům NTK, Pomoc pracovníků na pultech je dostupná všem návštěvníkům NTK bez 

ohledu na registraci. V rámci dotazníkového šetření mohli spokojenost s těmito službami vyjádřit 

všichni respondenti navštěvující budovu NTK (898).  

 

Na Grafech 409 a 410 je vidět rozdělení spokojenosti a průměrnou spokojenost se základními 

službami NTK za celý soubor respondentů. Samoobslužné půjčování a vracení dokumentů 

a Pomoc pracovníků na pultech hodnotila více než polovina respondentů a výsledky ukazují, 

že jsou s těmito službami spokojeni (průměrná spokojenost 1,40–1,79). Nejvíce jsou 

respondenti spokojeni se Samoobslužným půjčováním a vracením dokumentů 

(hodnotilo/využívá 55,5 % respondentů, průměrná spokojenost 1,40). S Pomocí pracovníků na 

pultech jsou respondenti rovněž spokojeni (hodnotilo/využívá 53,6 % respondentů, průměrná 

spokojenost 1,64). Je zřejmé, že se službou Dodávání knih a článků z jiných knihoven je 

obeznámena (nebo ji využívá) menší část uživatelů NTK – hodnotilo ji/využívá jenom 18,7 % 

respondentů a průměrná spokojenost je menší než u jiných služeb (1,79).  

                                                
124 Studenti SŠ, VŠ bakalářského a magisterského stupně a ostatní veřejnost hodnotili: 

● Individuální konzultace s pracovníky NTK (vyhledávání, citování aj.); 
● Workshopy a kurzy pořádané NTK (vyhledávání, citování aj.). 

Doktorandi, učitelé na SŠ, vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci hodnotili: 
● Pokročilé akademické konzultace (vyhledávání, citování, publikování, aj.);  
● Workshopy pro začínající výzkumníky (pokročilé vyhledávání, publikování aj.); 
● Bibliometrické služby. 
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Graf 409: Rozdělení spokojenosti se základními službami NTK, celkový počet 
respondentů 898 

 
 

Graf 410: Průměrná a nejčastěji zvolená spokojenost (modus) se základními službami 
NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

8.3.1.1. Samoobslužné půjčování a vracení dokumentů 

Celkově jsou respondenti se službou Samoobslužného půjčování a vracení dokumentů 

velmi spokojeni – celková průměrná spokojenost je 1,4 (44,5 % respondentů tuto službu 

nehodnotilo/nevyužívá) a v jednotlivých kategoriích respondentů se výrazně neliší (1,38–1,45; 

viz Graf 412). Hodnocení průměrné spokojenosti zde zároveň odpovídá výsledkům hodnocení 

samoobslužných výpůjčních a návratových zařízení v Kapitolách 6.2.3. a 6.2.4. 
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Podíl těch, kteří službu Samoobslužného půjčování a vracení dokumentů nemohli 

hodnotit/nevyužívají, je nejvyšší v kategorii studentů VŠ bakalářského stupně (viz Graf 411), 

kde dosahuje 51,2 %, a nejnižší u ostatní veřejnosti, kde dosahuje 29,1 %. Při srovnání s 

výsledky z kapitol zabývajících se využíváním tištěných zdrojů NTK (viz Kapitoly 7.2.1. a 7.2.2.) 

je vidět, že respondentů, kteří využívají tištěné knihy (v případě studentů i tištěné učebnice a 

skripta), je více, než těch, kteří hodnotili službu samoobslužného půjčování a vracení (přestože 

otázky byly položeny stejné skupině respondentů). Příčinou může být, že část návštěvníků NTK 

používá tištěné zdroje NTK v budově bez reálného půjčení domů (některé zdroje jsou dostupné 

jenom pro prezenční studium v budově NTK). Při bližším pohledu na studentské skupiny 

(s výjimkou SŠ, kde je nízký počet respondentů) je vidět, že s rostoucím stupněm studia roste 

i zkušenost respondentů se službou Samoobslužného půjčování a vracení dokumentů, přičemž 

nejspokojenější jsou v průměru studenti VŠ magisterského stupně. 

Graf 411: Rozdělení spokojenosti se službou Samoobslužného půjčování a vracení 
dokumentů v NTK dle kategorie respondentů 
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Graf 412: Průměrná spokojenost se službou Samoobslužného půjčování a vracení 
dokumentů v NTK dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Z analýzy spokojenosti se službou Samoobslužného půjčování a vracení dokumentů v NTK dle 

frekvence návštěv budovy NTK (viz Grafy 413 a 414) je vidět, že s klesající frekvencí fyzické 

návštěvy NTK mírně roste podíl respondentů, kteří hodnotili/využívají tuto službu (největší podíl 

takových respondentů je mezi příležitostnými návštěvníky – 65,5 %), s výjimkou výjimečných 

návštěvníků, u kterých je podíl hodnotících nejmenší (45,5 % mohlo hodnotit). Rozdíly 

v průměrné spokojenosti nejsou významné, nicméně lze říci, že nejvíce jsou se 

Samoobslužným půjčováním/vracením dokumentů spokojeni velmi častí a častí 

návštěvníci, kteří se v hodnocení spokojenosti shodli (1,35). Nejvíce negativních hodnocení 

(3 respondenti) se objevilo mezi častými návštěvníky. 
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Graf 413: Rozdělení spokojenosti se službou Samoobslužného půjčování a vracení 
dokumentů v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 414: Průměrná spokojenost se službou Samoobslužného půjčování a vracení 
dokumentů v NTK dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 



491 

Na Grafech 415 a 416 jsou zobrazena rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost se 

službou dle afiliace respondentů, které do velké míry odráží zaměření fondu NTK. Nejčastěji 

službu Samoobslužného půjčování a vracení dokumentů hodnotili/využívají respondenti 

z VŠCHT (64,1 %) a ČVUT (60,4 %), kteří jsou s ní také nejvíce spokojeni (průměrná 

spokojenost u respondentů z VŠCHT je 1,30, u respondentů z ČVUT 1,37). Respondenti 

z ČZU jsou ze všech sledovaných afiliací spokojeni nejméně (průměrná spokojenost 1,49; 

hodnotilo/využívá 51,0 %). Více než ¾ respondentů z UK tuto službu nevyužívá nebo ji nemohlo 

hodnotit (průměrná spokojenost 1,46). Několik negativních hodnocení se objevilo u respondentů 

z ČVUT (3 respondenti) a UK (1 respondent)125. 

Graf 415: Rozdělení spokojenosti se službou Samoobslužného půjčování a vracení 
dokumentů v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

  

                                                
125 Žádný z těchto respondentů své negativní hodnocení v komentářích nevysvětlil (ani v komentářích ke 

spokojenosti s výpůjčním zařízením a vracečkou 6.2.3. a 6.2.4.). 
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Graf 416: Průměrná spokojenost se službou Samoobslužného půjčování a vracení 
dokumentů v NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

V rámci analýzy byla statisticky ověřena závislost spokojenosti se službou Samoobslužného 

půjčování a vracení dokumentů v NTK a spokojenosti se samoobslužnými výpůjčními 

zařízeními126 a samoobslužným návratovým zařízením127. Silná symetrická závislost potvrzuje 

propojení služby se zařízeními, pomocí kterých se služba realizuje a lze předpokládat, že 

spokojenost uživatelů knihovny s touto službou je ve velké míře spojená s uživatelskou 

zkušeností se zařízeními (výpůjčním a návratovým) a jejich funkčním stavem. 

Komentáře respondentů – Samoobslužné půjčování/vracení dokumentů 

V hodnocení spokojenosti se službami se Samoobslužného půjčování a vracení dokumentů 

týkal jen jeden komentář, ve kterém respondent sdělil, že tato služba často nefunguje a je 

nucen složitě hledat pomoc knihovníků. Další dva komentáře kritizovaly rezervační systém knih 

                                                
126 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, středně silná závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti se selfcheckem 
se rovná 0,618, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti se službou samoobslužného 
půjčovaní a vracení dokumentů se rovná 0,556, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo gama se rovná 
0,865. 
127 Pozitivní korelace na hladinách významnosti 5 % a 1 % ověřena pomocí testu o nulovosti korelačního 

koeficientu, středně silná závislost, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti s návratovým 
zařízením se rovná 0,584, Somersovo D pro závislou proměnnou spokojenosti se službou 
samoobslužného půjčovaní a vracení dokumentů se rovná 0,569, symetrické Goodmanovo-Kruskalovo 
gama se rovná 0,849. 
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(problémy s rezervací knihy – nepřišlo upozornění; nepřehledný – není jasné, na jaký den si 

může knihu půjčit). 

Komentáře ke službě Samoobslužného půjčování/vracení dokumentů se ale objevily již v 

kapitolách hodnocení zařízení, která se pro ni využívají. V kapitole 6.2.3. v případě selfchecků 

(samoobslužná výpůjční zařízení) komentáře upozorňovaly na obtížnost jejich obsluhy a nutnost 

vyhledání knihovníka (3), jejich častou nefunkčnost (2), uživatelům nepochopitelné hlášky (2 – 

kniha není z NTK, kniha je pro prezenční výpůjčku); občasné nevydávání či muchlání stvrzenky 

(2).  

Komentáře k vracečce (6) v kapitole 6.2.4. zmiňovaly, že často nefunguje či funguje špatně (2 – 

knihy se neodečtou z konta); je nevhodně umístěna (1 – zastrčená, strašidelné místo); občas 

nevydá stvrzenku (1); 2 respondenti uvedli, že se jim automatická vracečka líbí (2 – sledují 

třídění knih). Několik komentářů k samoobslužným zařízením (selfcheck i vracečka) bylo 

obecných: zařízení je rychlé a líbí se (1); zařízení je složité pro nové uživatele, při registraci by 

bylo vhodné jeho funkci vysvětlit, ukázat (1). 

8.3.1.2. Pomoc pracovníků NTK na pultech 

Pomoc pracovníků NTK na pultech je realizována v době tzv. asistovaného provozu (viz 

Kapitola 1.3.). Nejčastěji je v době asistovaných služeb otevřeno 6 pultů128 – 4 v 1. NP 

(2 registrační pulty, 1 pokladna, 1 informační pult), 1 Centrální pult v 2. NP a 1 pult v 3. NP ve 

Studovně časopisů. Některé pulty slouží pro specifické činnosti, např. registrační pult slouží 

primárně k registrování uživatelů NTK, pokladna odpovídá za finanční operace (úhrada 

registračních poplatků, pokut, dobití finančního konta uživatelů) a pracovník pultu ve Studovně 

časopisů ve 3. NP odpovídá za provoz studovny. Zároveň pracovníci pultů odpovídají na dotazy 

návštěvníků, ověřují stav finančního a čtenářského konta, pomáhají s vyhledáváním zdrojů 

v katalogu NTK, orientací v budově NTK a řešením problémů s technickými zařízeními NTK, 

přepůjčují knihy atd. V dotazníku nebyly otázky cíleny na konkrétní pulty, respondenti byli 

dotázáni na celkovou spokojenost s pomocí pracovníků pultů129. 

Analýza spokojenosti se službou Pomoci pracovníků NTK na pultech dle kategorií respondentů 

(viz Graf 417 a Graf 418) ukazuje, že studenti (s výjimkou doktorandů) nejčastěji u této služby 

zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. Z řad studentů bakalářského a magisterského 

stupně má s touto službou zkušenost (hodnotili ji) přibližně polovina respondentů. Respondenti 

z ostatních kategorií hodnotili tuto službu častěji (kategorie středoškolských učitelů, doktorandů, 

vyučujících na VŠ a vědců a ostatní veřejnost) – cca ⅔ z nich. 

                                                
128 Za běžného provozu v NTK navíc fungují tzv. „Patrové služby“– místa v patrech 3.–6. NP (celkem 

4 místa) u výtahů, kde zaměstnanci NTK pomáhají návštěvníkům s orientací v budově, vyhledáváním 
knih apod. Nejčastěji patrové pulty fungují ve všední dny od 10 do 16 (s výjimkou letního provozu 
a přerušení od začátku pandemických opatření od března 2019 do června 2022). 
129 Ze zkušeností z ústních a písemných připomínek uživatelů z minulosti vyplývá, že někteří z uživatelů 

nerozlišují mezi pracovníky NTK u pultů a dalšími zaměstnanci (např. ochrankou a úklidovou službou), 
ale berou všechny zaměstnance jako jednu skupinu reprezentující knihovnu. Je tedy možné, že v tomto 
ohledu došlo k mírnému zkreslení výsledků.  
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Respondenti, kteří Pomoc pracovníků NTK na pultech hodnotili, jsou s touto službou 

většinově spokojeni. Průměrné hodnocení spokojenosti je ve všech kategoriích velmi podobné 

a pohybuje se v intervalu 1,55–1,72, přičemž nejvíce spokojeni jsou studenti magisterského 

stupně (1,57) a doktorandi (1,55).  

Graf 417: Rozdělení spokojenosti se službou Pomoci pracovníků NTK na pultech dle 
kategorie respondentů 
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Graf 418: Průměrná spokojenost se službou Pomoci pracovníků NTK na pultech dle 
kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Grafy 419 a 420 znázorňují spokojenost s Pomocí pracovníků NTK na pultech dle frekvence 

návštěv budovy NTK. Nejmenší zkušenost s Pomocí pracovníků NTK na pultech mají velmi 

častí návštěvníci (54,5 % nemohlo službu hodnotit/nevyužívá ji), přičemž v této skupině je 

i nejmenší podíl negativních hodnocení (1 respondent). To nasvědčuje tomu, že velmi častí 

návštěvníci NTK mají již dostatečnou znalost o provozu knihovny a jsou schopni využívat jejích 

služeb samostatně, bez pomoci pracovníků pultů. Nejčastěji tuto službu hodnotili respondenti, 

kteří navštěvují NTK jen příležitostně (34,6 % nevyužívá/nemohlo hodnotit). Z hlediska 

průměrného hodnocení jsou nejvíce spokojeni občasní návštěvníci (průměrná spokojenost 

1,55), nejméně pak častí návštěvníci (průměrná spokojenost 1,74), u kterých průměr ovlivnilo 

několik negativních hodnocení (6 respondentů) Ojedinělá negativní hodnocení se objevila ve 

všech návštěvnických skupinách130.   

  

                                                
130 Svůj důvod pro nespokojenost vysvětlil ve slovním komentáři pouze 1 z nespokojených respondentů, 

konkrétně: „Prístup NTK k zahraničným študentom je veľmi nepríjemný a odradzujúci.“ 
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Graf 419: Rozdělení spokojenosti se službou Pomoci pracovníků NTK na pultech dle 
frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 420: Průměrná spokojenost se službou Pomoci pracovníků NTK na pultech dle 
frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Pohled na spokojenost s Pomocí pracovníků NTK na pultech dle afiliace (viz Grafy 421 a 422) 

ukazuje, že u respondentů z VŠCHT a ČVUT se rozdělení spokojenosti významně neliší od 

rozdělení za celý soubor. O něco častěji tuto službu hodnotili respondenti z ČZU (41,9 % 

nemohlo hodnotit/nevyužívá) a nejméně ji hodnotili respondenti z UK (68,7 % nemohlo 

hodnotit/nevyužívá). Nejvíce jsou v průměru spokojeni respondenti z UK (1,44), u kterých se 

dokonce neobjevilo žádné negativní hodnocení. Nejméně spokojeni jsou respondenti z ČZU 

(1,69), nicméně několik negativních hodnocení se objevilo i u respondentů z kampusových VŠ. 

Graf 421: Rozdělení spokojenosti se službou Pomoci pracovníků NTK na pultech dle 
afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 
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Graf 422: Průměrná spokojenost se službou Pomoci pracovníků NTK na pultech dle 
afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Komentáře respondentů – Pomoc pracovníků NTK na pultech 

V komentářích ke službám se k Pomoci pracovníků NTK na pultech vyjadřovali jak respondenti, 

kteří je ohodnotili, tak ti, kteří uvedli, že je nemohou hodnotit/nevyužívají.  

Negativních komentářů ke službám poskytovaným na pultech se objevilo několik (9): 

● nutnost každoročního osobního obnovování registrace;  

● výtka k rezervačnímu systému knih (není jasné, kdy uživatel knihu dostane); 

● nutnost složitě hledat pracovníka v případě nefunkčnosti některého ze zařízení 

v knihovně;  

● menší povědomí pracovníků o některých záležitostech (pokuty);  

● horší zastupitelnost pracovníků (nutnost čekat na oprávněného pracovníka v některých 

případech);  

● různá míra ochoty pracovníků;  

● uživatel netuší, co je pracovní náplní pracovníků na pultech a nechce je proto obtěžovat;  

● nepříjemný přístup k zahraničním studentům; 

● vzhledem k tomu, že uživatel neumí česky, tak neví, jak najít anglicky mluvící 

zaměstnance a workshopy v angličtině.131  

 

                                                
131 Doslovné znění: „I don’t speak Czech, Therefore I do not know how easily I can find such workshops 

for thesis in English or English speaking employees“. 
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Ostatní komentáře byly kladné (6): 

● pochvala ochoty pracovníků (3x); 

● pochvala samoobslužného režimu knihovny (2x – pracovníci neobtěžují, o pomoc si 

uživatelé řeknou, když ji potřebují) a služeb obecně (1x). 

8.3.1.3. Dodávání knih a článků z jiných knihoven 

V rámci služeb Dodávání knih a článků z jiných knihoven jsou uživatelům dodávány dokumenty, 

případně jejich kopie, které nejsou ve fondu NTK. Pokud se jedná o dokument z jiné knihovny 

v ČR jde o tzv. Meziknihovní výpůjční službu (MVS), pro zdroje ze zahraničí se používá 

Mezinárodní meziknihovní služba (MMS). Tyto služby mohou využívat pouze registrovaní 

uživatelé, kteří si je objednávají prostřednictvím formulářů na webu NTK. Služby jsou 

zpoplatněny dle aktuálního ceníku132. 

Jak je vidět z Grafů 423 a 424, tuto službu hodnotilo pouze 18,7 % respondentů z celého 

souboru, nicméně lze říci, že v průměru jsou respondenti s Dodáváním knih a článků 

z jiných knihoven spokojeni (průměrná spokojenost 1,79). Nejmenší podíl těch, kteří tuto 

službu hodnotili/využívají byl mezi studenty – vyjádřilo se pouze 13,0 % studentů bakalářského 

stupně a 10,7 % studentů stupně magisterského. Naopak ve skupinách doktorandů, 

vyučujících na VŠ a vědců je podíl hodnotících respondentů poměrně vysoký (41,0–

42,7 %). Ve skupině ostatní veřejnosti hodnotil tuto službu cca každý čtvrtý. Dle průměrného 

hodnocení jsou se službou Dodávání knih a článků z jiných knihoven nejvíce spokojeni 

respondenti z řad ostatní veřejnosti (1,48), nejméně pak studenti magisterského stupně studia 

(2,16). 

  

                                                
132 Služba MVS je pro některé kategorie uživatelů poskytována zdarma (např. pro studenty a akademiky, 

stav k 01.12.2022), do února 2020 byla zdarma pro všechny registrované uživatele.   
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Graf 423: Rozdělení spokojenosti se službou Dodávání knih a článků z jiných knihoven 
dle kategorie respondentů 
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Graf 424: Průměrná spokojenost se službou Dodávání knih a článků z jiných knihoven 
dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám.133 

 

Pohled na spokojenost se službou Dodávání knih a článků z jiných knihoven dle frekvence 

návštěv NTK (viz Grafy 425 a 426) ukazuje, že obeznámenost/využívání služby mírně roste 

s poklesem frekvence návštěv budovy, tj. nejčastěji tuto službu hodnotili respondenti 

navštěvující budovu NTK příležitostně a výjimečně (cca každý čtvrtý). Průměrná spokojenost se 

pak liší – nejvíce jsou se službou spokojeni občasní návštěvníci (průměrná spokojenost 1,67) 

a nejméně výjimeční návštěvníci (průměrná spokojenost 1,94). 

  

                                                
133 Ve skupině studentů VŠ magisterského stupně bylo méně velmi spokojených.  
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Graf 425: Rozdělení spokojenosti se službou Dodávání knih a článků z jiných knihoven 
dle frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 426: Průměrná spokojenost se službou Dodávání knih a článků z jiných knihoven 
dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Pohled na spokojenost s Dodáváním knih a článků z jiných knihoven dle afiliace je uveden na 

Grafech 427 a 428. Nejčastěji službu hodnotili respondenti z ČZU (31,1 %), kteří jsou v průměru 

zároveň nejméně spokojeni (2,02). Nejméně službu hodnotili respondenti z UK (4,9 %), u ČVUT 

a VŠCHT službu hodnotilo méně než 15 % respondentů (13,2 % u VŠCHT, 14,3 % u ČVUT). 

Graf 427: Rozdělení spokojenosti se službou Dodávání knih a článků z jiných knihoven 
dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 
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Graf 428: Průměrná spokojenost se službou Dodávání knih a článků z jiných knihoven 
dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Komentáře respondentů – Dodávání knih a článků z jiných knihoven (MVS) 

V komentářích ke službám se vyskytl pouze jeden přímo k této službě. Respondent v něm 

uvedl, že začne využívat MVS. V dalším obecném komentáři jiný respondent zmiňoval 

preferenci elektronické formy dokumentů, která je „rychlejší“ (netýká se pouze MVS, ale 

půjčování/získávání dokumentů obecně). 

8.3.2. Instruktážní služby  

Mezi instruktážní služby NTK byly v rámci dotazníku zařazeny Individuální konzultace 

s pracovníky NTK a Workshopy a kurzy v NTK. Tyto služby mohou využívat všichni bez ohledu 

na registraci134. Na otázky týkající se těchto služeb odpovídali všichni respondenti navštěvující 

budovu NTK (898), ale popis/rozsah těchto služeb v dotazníku se lišil podle uživatelské skupiny 

respondentů (podrobněji viz 8.3.). Uživatelé ze skupiny doktorandů, učitelů a výzkumníků 

(celkem 143 respondentů) navíc zvlášť hodnotili spokojenost s Bibliometrickými službami (typ 

konzultační služby).  

Grafy 429 a 430 ukazují rozdělení spokojenosti a průměrnou spokojenost s instruktážními 

službami NTK za celý soubor respondentů. U Individuálních konzultací a Workshopů a kurzů je 

hodnocení za celý soubor velmi podobné – tyto služby hodnotilo/využívá 14,9–17,0 % 

                                                
134 Kromě workshopů pořádaných na míru pro konkrétní instituce, více viz 8.3.2.2. 
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respondentů, kteří jsou s nimi v průměru spokojeni (průměrná spokojenost 1,77–1,84). 

Bibliometrické služby hodnotilo 18,2 % z dotázaných respondentů (tj. 26), ale průměrná 

spokojenost (2,27) i modus byly v porovnání s ostatními službami horší (2).   

Graf 429: Rozdělení spokojenosti s jednotlivými instruktážními službami NTK 

 
 

Graf 430: Průměrná a nejčastěji zvolená spokojenost (modus) s jednotlivými 
instruktážními službami NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Podrobná analýza služeb je provedena dle původních kategorií bez agregace. V souvislosti 

s tím je potřeba mít na vědomí malé počty respondentů v některých zkoumaných skupinách 
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(např. v kategorii učitelů a studentů SŠ), u kterých tak mají výsledky spíše ilustrační charakter 

a nelze je zobecňovat. 

8.3.2.1. Individuální konzultace  

Individuální konzultace s pracovníky NTK jsou službou poskytovanou zdarma na požádání 

všem zájemcům (i neregistrovaným), nicméně dle zkušeností z provozu je nejčastěji využívají 

studenti. Před rokem 2020 probíhaly v naprosté většině případů osobně v budově NTK, od roku 

2020 má větší podíl online forma135. Pro objednání na konzultaci uživatel vyplní formulář na 

webu NTK. Nejčastějšími tématy konzultací jsou vyhledávání informačních zdrojů, citování, 

akademické psaní, práce s citačními manažery, nebo publikování výsledků vědecko-výzkumné 

činnosti. V porovnání s Workshopy a kurzy poskytují konzultace více prostoru pro konkrétní 

otázky/problémy uživatelů a jsou připravovány na míru dle požadavků uživatelů.  

Hodnocení a podíl hodnotících respondentů mohl být ovlivněn rozdílným vnímáním toho, co je 

respondenty považováno za konzultaci. Kromě konzultací, které se připravují na míru a konají 

se v předem dohodnutém termínu, existuje možnost rychlého konzultování ad-hoc na pultech, 

například u dotazů na vyhledávání informačních zdrojů. Přestože tyto rychlé ad-hoc konzultace 

na pultech zpravidla neposkytují prostor pro detailnější řešení problémů uživatelů, může je část 

respondentů považovat za individuální konzultace hodnocené v této otázce. 

Na Grafech 431 a 432 je vidět rozdělení spokojenosti a průměrnou spokojenost s Individuálními 

konzultacemi dle kategorie respondentů. V celkovém souboru (898 respondentů) tuto službu 

hodnotilo téměř 17,0 %, přičemž (s výjimkou skupiny učitelů SŠ, kde byl velmi malý počet 

respondentů) největší podíl těch, kteří tuto službu hodnotili/využívá byl mezi doktorandy 

(33,3 %), ostatní veřejností (26,2 %) a vyučujícími na VŠ a vědeckými pracovníky (23,5 %). Ve 

studentských skupinách bylo jejich zastoupení menší (studenti SŠ – 18,8 %, bakalářského 

stupně 13,9 % a magisterského stupně jen 10,8 %). Překvapivě velký podíl respondentů ze 

skupiny ostatní veřejnosti (26,2 % hodnotilo/využívá) může být ovlivněn zmíněným rozdílným 

vnímáním toho, co respondenti považují za konzultaci. Dle průměrného hodnocení jsou 

respondenti s Individuálními konzultacemi spíše spokojeni (1,77), přičemž nejvíce jsou 

spokojeni respondenti z řad ostatní veřejnosti (1,63), spokojenost VŠ studentů (bakalářského 

a magisterského stupně – hlavní cílová skupina konzultací) se pohybuje mezi 1,87–1,88. 

  

  

                                                
135 Využití online formátu instruktážních služeb bylo spojeno s omezením provozu knihoven a pořádání 

hromadných akcí v době pandemie COVID-19, nicméně bylo zachováno i v době uvolnění omezení.   
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Graf 431: Rozdělení spokojenosti s Individuálními konzultacemi s pracovníky NTK, dle 
kategorie respondentů 
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Graf 432: Průměrná spokojenost s Individuálními konzultacemi s pracovníky NTK, dle 
kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s Individuálními konzultacemi s pracovníky NTK dle frekvence návštěv 

budovy NTK (viz Graf 433 a Graf 434) nenaznačuje žádnou závislost. Nejčastěji tuto službu 

hodnotili příležitostní návštěvníci (hodnotilo 23,5 %) a nejméně častí návštěvníci budovy 

(11,1 %). Dle průměrů jsou nejvíce spokojeni velmi častí (1,55) a výjimeční návštěvníci (1,68), 

nejméně pak častí návštěvníci NTK (2,00). 
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Graf 433: Rozdělení spokojenosti s Individuálními konzultacemi s pracovníky NTK dle 
frekvence návštěv NTK 

 
 

Graf 434: Průměrná spokojenost s Individuálními konzultacemi s pracovníky NTK dle 
frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Analýza spokojenosti s Individuálními konzultacemi s pracovníky NTK dle afiliace (viz Grafy  

435 a 436) ukazuje, že i když respondenti z ČZU hodnotili tuto službu nejčastěji ze všech 

sledovaných institucí (hodnotilo 27,9 %), průměrná spokojenost se službou u respondentů 

z ČZU (1,88) je blízká spokojenosti respondentů z ČVUT (1,71), mezi kterými konzultace 

hodnotilo 15,6 %. Individuální konzultace hodnotil jenom velmi malý podíl respondentů 

z VŠCHT (7,8 %, 13 respondentů), kteří nejsou v průměru ani spokojeni, ani nespokojeni 

(průměrná spokojenost 2,46). Z UK ohodnotili tuto službu jenom 4 respondenti. 

Graf 435: Rozdělení spokojenosti s Individuálními konzultacemi s pracovníky NTK dle 
afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 
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Graf 436: Průměrná spokojenost s Individuálními konzultacemi s pracovníky NTK dle 
afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Komentáře respondentů – Individuální konzultace s pracovníky NTK 

Individuální konzultace zmínili ve svém komentáři pouze dva respondenti, kteří uvedli, že 

workshopy a konzultace jsou pro ně v nevhodném čase (kryje se s jejich pracovní dobou). 

8.3.2.2. Workshopy a kurzy pořádané NTK 

Workshopy a kurzy pořádané NTK, podobně jako v případě konzultací, probíhaly do roku 2020 

nejčastěji prezenčně v budově NTK, nicméně od letního semestru 2020 začaly být pořádány 

také ve formátu webinářů. Všechny tyto akce lze pak rozdělit na ty, které jsou volně přístupné 

(zdarma, obvykle po přihlášení), a ty, které se pořádají na objednávku institucí. 

Veřejně přístupné akce nejčastěji probíhají dvakrát do roka (letní a zimní semestr). Cílovou 

skupinou těchto workshopů a kurzů jsou studenti vysokých škol a začínající výzkumníci, 

nicméně díky volně přístupné registraci se jich mohou účastnit návštěvníci z jakékoliv kategorie. 

Druhý typ workshopů („na míru“) se nejčastěji pořádá pro SŠ a výzkumné instituce136.  

Workshopy (jak pro SŠ, tak pro studenty vysokých škol) jsou věnovány především 
dovednostem v práci s informacemi a zahrnují témata jako vyhledávání a hodnocení 
informačních zdrojů, citování, psaní seminárních/závěrečných prací, práce s citačními 

                                                
136 U respondentů z kategorií Student SŠ a Učitel na SŠ se dá tedy předpokládat, že se jejich hodnocení 

vztahuje především k tomuto typu lekcí. 
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manažery apod. Lekce cílené na doktorandy a výzkumníky137 potom zahrnují pokročilejší 
témata jako citační databáze (WoS, Scopus), nebo pokročilé vyhledávání a bývají v anglickém 
jazyce. 

Na Grafech 437 a 438 je vidět analýzu spokojenosti s Workshopy a kurzy v NTK dle kategorie 

respondentů. Výsledky za kategorie Student SŠ a Učitel SŠ jsou vzhledem k nízkému počtu 

respondentů pouze ilustrační a nelze je pro tyto kategorie generalizovat.  

Graf 437: Rozdělení spokojenosti s Workshopy a kurzy pořádanými NTK, dle kategorie 
respondentů 

 

Z celkového souboru (898 respondentů) tuto službu hodnotilo 14,9 % respondentů, přičemž 

u respondentů z řad studentů bakalářského a magisterského stupně je tento podíl podobný 

celkovému (10,8–12,5 % hodnotilo). Ve skupině doktorandů hodnotil Workshopy a kurzy 

největší podíl respondentů (31,8 % hodnotilo), ve skupině ostatní veřejnosti pak cca každý 

čtvrtý respondent. Dle průměrné spokojenosti jsou respondenti spíše spokojeni (1,84), 

                                                
137 Otevřené lekce pro doktorandy a výzkumníky proběhly poprvé v lednu 2020 ve formě workshopu. 

V dubnu a květnu potom zájemci mohli navštívit webináře (LaTeX, citační databáze, pokročilé 
vyhledávání). Kromě těchto lekcí se ale respondenti z řad doktorandů a výzkumníků mohli v rámci svého 
hodnocení vyjádřit také k lekcím, které probíhají v NTK v rámci kurzu Scientific Writing in English, na 
kterém NTK spolupracuje s ČVUT. 
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přičemž nejvíce spokojeni jsou (kromě studentů a učitelů SŠ) respondenti z řad ostatní 

veřejnosti (průměrná spokojenost 1,58), méně spokojeni jsou v průměrném hodnocení 

doktorandi (2,05) a vyučující na VŠ s vědeckými pracovníky (2,08). Respondenti ze studentské 

skupiny jsou spíše spokojeni (průměrná spokojenost 1,84). 

Graf 438: Průměrná spokojenost s Workshopy a kurzy pořádanými NTK, dle kategorie 
respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Rozdělení spokojenosti a průměrná spokojenost s Workshopy a kurzy pořádanými NTK dle 

frekvence návštěv (viz Grafy 439 a 440) ukazují, že s rostoucí frekvencí návštěv NTK roste 

i spokojenost s touto službou – nejvíce jsou spokojeni velmi častí (1,64) a častí návštěvníci NTK 

(1,75). Několik nespokojených respondentů je přítomných v každé návštěvnické skupině. 

Nejčastěji Workshopy a kurzy hodnotili velmi častí návštěvníci (17,6 % hodnotilo) a nejméně 

častí (12,6 %), nicméně nelze říci, že by frekvence návštěv NTK ovlivňovala obeznámenost se 

službou nebo schopnost respondentů ji hodnotit.  
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Graf 439: Rozdělení spokojenosti s Workshopy a kurzy pořádanými NTK, dle frekvence 
návštěv NTK 

 
 

Graf 440: Průměrná spokojenost s Workshopy a kurzy pořádanými NTK dle frekvence 
návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 
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Z analýzy spokojenosti s Workshopy a kurzy pořádanými NTK dle afiliace (viz Grafy 441 a 442) 

je vidět, že nejčastěji tuto službu hodnotili studenti z ČZU (18,9 %, 35 respondentů) 

s průměrnou spokojeností 2,11. Zajímavé je, že kampusové instituce hodnotily tuto službu 

méně (ČVUT – hodnotilo 15,1 %, tedy 37), a to především v případě VŠCHT, kde hodnotilo 

službu pouze 15 respondentů138 (9,0 %, průměrná spokojenost 1,93). Nejvíce jsou v průměru 

spokojeni respondenti z UK (1,20), nicméně vzhledem k velmi malému počtu hodnotících 

respondentů (5) může být tento výsledek zkreslený.  

Graf 441: Rozdělení spokojenosti s Workshopy a kurzy pořádanými NTK dle afiliace 

 
Poznámka – ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených institucí). 

  

                                                
138 Důvody pro menší zastoupení uživatelů z kampusových institucí (VŠCHT, ČVUT) v hodnocení 

workshopů a kurzů NTK nejsou přesně známy, mohou být různé (nízké povědomí o workshopech 
a kurzech pořádaných NTK, vlastní kurzy zaměřené na akademické psaní v rámci univerzit. apod.) 
a zaslouží si další zkoumání. 
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Graf 442: Průměrná spokojenost s workshopy a kurzy pořádanými NTK dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, kteří navštěvují NTK (nejen z uvedených 

institucí). 

Komentáře respondentů – Workshopy a kurzy pořádané NTK 

V ojedinělých komentářích respondenti zmiňovali, že o workshopech nevěděli a měli by o ně 

zájem v angličtině (2 zahraniční respondenti). Dva respondenti zmínili nevhodný čas konání 

akcí (kryje se s jejich pracovní dobou), a 2 respondenti workshopy chválili (zajímavá témata). 

Jeden respondent uvedl, že by uvítal více kurzů/workshopů, jako nápady na akce pro studenty 

v komentářích zazněly „akce pro studenty/mladé (20–30 let), kde by bylo možné potkat nové lidi 

(večery deskových her, kvízy, přednášky, debaty, promítání...)“. 

8.3.2.3. Bibliometrické služby 

Bibliometrické služby NTK jsou určeny zejména studentům VŠ doktorského studia, vyučujícím 

VŠ a vědeckým pracovníkům. V jejich rámci jsou uživatelům poskytovány bibliometrické údaje 

důležité při publikační činnosti a hodnocení publikačních výstupů a jejich dopadu. Služba se 

poskytuje všem uživatelům bez ohledu na registraci a probíhá nejčastěji formou e-

mailové/online či osobní konzultace. V rámci dotazníku byli na tuto službu dotázáni jenom 

doktorandi, učitelé na SŠ, vyučující na VŠ a vědečtí pracovníci. 

Z uvedených dat je vidět, že tuto službu hodnotil poměrně malý počet respondentů (26), 

tudíž není možné získané závěry zobecňovat. Celkem jsou respondenti mírně spokojeni 

(průměrná spokojenost 2,27). Z Grafů 443 a 444 je pak vidět rozdělení spokojenosti dle 

jednotlivých kategorií. V kategoriích VŠ studentů doktorského stupně a vyučujících na 
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VŠ/vědeckých pracovníků hodnotil tyto služby přibližně stejný podíl respondentů (17,7–18,1 % 

hodnotilo/využívá) a i jejich průměrná spokojenost je stejná (2,25). 

Graf 443: Rozdělení spokojenosti s Bibliometrickými službami, dle kategorie 
respondentů 

 
 

Graf 444: Průměrná spokojenost s Bibliometrickými službami, dle kategorie respondentů 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

Pohled na spokojenost s Bibliometrickými službami dle frekvence návštěv budovy NTK (viz Graf 

445 a Graf 446) ukazuje, že tuto službu spíše využívají méně častí návštěvníci budovy – nejvíce 

jich službu hodnotilo ve skupině příležitostných návštěvníků (27,5 %), naopak ve skupině velmi 

častých návštěvníků nebyl ani jeden respondent, který by využíval této služby nebo ji mohl 
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hodnotit. Dle průměrné spokojenosti jsou nejvíce spokojeni občasní návštěvníci (průměrná 

spokojenost 2,00), nejméně jsou pak častí návštěvníci (2,60). 

Graf 445: Rozdělení spokojenosti s Bibliometrickými službami, dle frekvence návštěv 
NTK 
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Graf 446: Průměrná spokojenost s Bibliometrickými službami dle frekvence návštěv NTK 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Z analýzy spokojenosti s Bibliometrickými službami dle afiliace (viz Grafy 447 a 448) je vidět, že 

nejčastěji tuto službu hodnotili respondenti z ČZU (21,8 % hodnotilo), naopak ani jeden 

respondent z UK této služby nevyužívá nebo ji nemohl hodnotit. Z hlediska průměrného 

hodnocení jsou nejvíce spokojeni respondenti z ČVUT (průměrná spokojenost 1,80), 

spokojenost respondentů z VŠCHT a ČZU je pak na úrovni průměrného hodnocení za celý 

vzorek (2,25 a 2,3). 
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Graf 447: Rozdělení spokojenosti s Bibliometrickými službami dle afiliace 

 
 

Graf 448: Průměrná spokojenost s Bibliometrickými službami dle afiliace 

 
Poznámka – škála 1 – velmi spokojen(a) až 5 – velmi nespokojen(a), z výpočtů jsou vynechány odpovědi Nemohu 

hodnotit, nevyužívám. 

 

Komentáře respondentů – spokojenost se službami 

Respondenti měli možnost doplnit svůj komentář ke službám NTK. Komentář vyplnilo 28 

respondentů. Komentáře týkající se konkrétních služeb byly uvedeny v kapitolách, které se 



521 

těmto službám přímo věnují (viz 8.3.1.1.–8.3.2.3.). Zde jsou uvedeny komentáře respondentů, 

které nebylo možné přiřadit ke konkrétní službě či se vztahovaly ke všem službám celkově. 

Tabulka 54: Komentáře respondentů ke službám NTK139 

 Četnost 

Obecné 

O řadě nabízených služeb nevěděli, ale nyní, když se o nich prostřednictvím 
dotazníku dozvěděli, je budou využívat 

3 

Spokojenost s nabízenými službami, oceňuje samoobslužný provoz 1 

Nedostatečná kapacita knihovny o zkouškovém a víkendech – otevřít více 
pater a všechny studovny pro navýšení kapacity  

1 

Služby NTK nevyužívá, pouze se chodí do budovy NTK učit 1 

Kritika nutnosti každoročního obnovování registrace (obtěžuje, zavést 
možnost online obnovení registrace)  

1 

Kritika ruchu v knihovně (kvůli hluku přestal NTK navštěvovat, pracovníci 
nesjednávají ticho a pořádek)  

1 

Problémy s přístupem do IS  1 

Uvítal by více akcí pro studenty/mladé lidi (večery deskových her, kvízy, 
přednášky, promítání, debaty) 

1 

Pro své potřeby využívá pracovníky VŠCHT působící v NTK 1 

8.4. Klíčové závěry 

Celkově byli respondenti se službami v NTK spokojeni. Průměrná celková spokojenost 

respondentů (898, kteří navštěvují budovu) byla 1,55 (na škále 1–5), přičemž více než 

polovina z nich uvedla, že je se službami v NTK spokojena velmi. Nespokojených bylo 

pouze 2,1 % (18) respondentů a dalších 6,2 % (56) uvedlo, že služeb NTK nevyužívá. Nejvíce 

spokojeni byli respondenti z VŠCHT (průměrná spokojenost 1,45) a UK (1,44), respondenti 

z ČVUT (1,68) a z ČZU (1,63) byli spokojeni méně. Výsledky hodnocení konkrétních služeb 

rovněž ukazují, že jsou s nimi respondenti spokojeni. U některých z nich nicméně službu 

ohodnotil poměrně malý podíl dotázaných respondentů (ostatní zvolili možnost Nemohu 

hodnotit, nevyužívám). 

                                                
139 Každý respondent mohl uvést více komentářů. 
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Tabulka 55: Spokojenost se službami NTK – průměrná spokojenost a % respondentů 
kteří služby hodnotili/využívají 

Název služby Průměrná spokojenost  % respondentů, kteří 
danou službu 

hodnotili/využívají 

Samoobslužné půjčování 
a vracení dokumentů 

1,40 
Pozn. nejvíce spokojeni velmi 

častí a častí návštěvníci – 
1,35; dále pak respondenti 
z VŠCHT – 1,30, ČVUT – 

1,37 

55,5 % 
Pozn. nejčastěji 

hodnotili/využívají 
respondenti z VŠCHT – 

64,1 % a ČVUT – 60,4 % 

Pomoc pracovníků na pultech 1,64 53,6 % 

Služba dodávání knih a 
článků z jiných knihoven 
(MVS) 

1,79 18,7 % 

Individuální konzultace 1,77 17,0 % 

Workshopy a kurzy 1,84 14,9 % 

Bibliometrické služby 2,27 8,2 % (26)  

 z respondentů z kategorie 

doktorandi, učitelé na SŠ, 

vyučující na VŠ a vědečtí 

pracovníci  

Zajímavé je, že 27,1 % respondentů (243) zvolilo možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám 

u všech 6ti sledovaných služeb. Z hlediska kategorií v této skupině se jednalo především 

o studenty různých VŠ (53,1 % bakalářského stupně, 26,3 % magisterského stupně; což jsou 

o něco větší podíly než zaujímaly tyto kategorie v souboru návštěvníků NTK, tj.43,1 % 

a 25,1 %). Z hlediska frekvence návštěv budovy měli v této skupině velké zastoupení častí 

návštěvníci NTK (25,1 % navštěvujících NTK velmi často a 22,2 % často). Vzhledem k tomu, že 

se podíl těch, kteří nehodnotili ani jednu ze sledovaných služeb (27,1 %), značně lišil od podílu 

těch, kteří služby nehodnotili v otázce na celkovou spokojenost (6,2 %), dá se předpokládat, že 

předdefinovaný výčet služeb NTK nezahrnoval vše, co respondenti považují za službu (např. 

využívání studijních prostor apod.). 

Výsledky rovněž ukázaly, že 16,5 % z celkového počtu respondentů (z 898, kteří navštěvují 

budovu NTK) nevyužívá ani informační fondy NTK, ani pomoc pracovníků na pultech. 

Velká část z těchto respondentů (106, tedy 71,6 %) přitom navštěvuje budovu NTK nejméně 1x 

za měsíc (70, tj. 47,3 % z nich dokonce nejméně 1x za týden). 
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9. Příležitosti pro investice z pohledu 

respondentů 

V rámci dotazníku byli respondenti také požádáni o názor ohledně toho, jakým směrem by se 

měly ubírat budoucí možné investice do vybavení knihovny. Následující kapitola je rozdělena na 

dvě části. V první podkapitole jsou analyzovány odpovědi na otázku „Představte si, že máte 

možnost podpořit NTK libovolnou částkou. Co byste koupil(a)?“, která byla zaměřena spíše 

obecněji. Druhá otázka „Co z následujícího byste uvítal(a) v NTK?“ se zaměřovala na 

konkrétnější, především technické vybavení.  

9.1. Představte si, že máte možnost podpořit NTK 

libovolnou částkou. Co byste koupil(a)? 

Respondenti (898, kteří budovu NTK navštěvují) mohli v odpovědi na otázku vybírat 

z 10 předdefinovaných odpovědí, včetně možností Nevím a Jiné (možnost komentáře). 

Maximálně bylo možné zvolit 3 varianty, v průměru každý respondent zvolil 2,06 odpovědi. 

● Největší podíl respondentů (46,5 %) uvedl, že by investovali do Nábytku (židle, stoly).  

● Druhou populární odpovědí byly Tištěné knihy a časopisy (34,4 %) a třetí E-knihy a e-

časopisy (32,2 %). 

● Dále následovalo:  

○ Rekonstrukce toalet (19,1 %); 

○ 3D tiskárny (18,4 %); 

○ Laboratoř virtuální reality (16,4 %); 

○ Nové počítače, tiskárny (15,0 %); 

○ Studovny pro pořádání videokonferencí a webinářů (14,4 %). 

● 9,8 % respondentů Neví, do čeho by v NTK investovali. 

● 9,7 % respondentů zvolilo možnost Jiné a napsalo komentář. 

Přes určitý zájem o investice do nových technologií u respondentů převažoval zájem 

o potenciální investice do stávajících funkcí knihovny – tedy míst ke studiu 

a informačních zdrojů. Přestože poměrně velké množství respondentů zvolilo možnost 

investice do informačních zdrojů, tak statistická závislost mezi spokojeností/nespokojeností 

s fondem NTK a ochotou investovat do informačních zdrojů nebyla prokázána. 

9.1.1. Příležitosti pro investice – dle kategorie respondentů 

Analýza příležitostí pro investice dle kategorie respondentů je provedena pro následující 

agregované skupiny (viz Graf 449): 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 
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Z Grafu 449 je vidět, že studenti, v porovnání s jinými kategoriemi, mnohem častěji uváděli, že 

by v NTK investovali do Nábytku (54,3 %). Ostatní kategorie preferují (oproti studentům) 

investice do informačních zdrojů, přičemž doktorandi, učitelé a vědci jsou pro nákup 

Elektronických zdrojů (57,4 %) a ostatní veřejnost preferuje Tištěné zdroje (44,7 %). Z investicí 

do technických zařízení (3D tiskárny, Laboratoř virtuální reality, Počítače, tiskárny) se dá říci, že 

v porovnání s ostatními kategoriemi o ně má mírně větší zájem ostatní veřejnost. Větší rozdíly 

mezi kategoriemi jsou viditelné u Studoven pro pořádání videokonferencí a webinářů, které by 

ocenili zejména respondenti z kategorií ostatní veřejnost (20,4 %) a doktorandi, učitelé a vědci 

(26,2 %), zatímco u studentů byly preference nižší (10,8 %).  
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Graf 449: Příležitosti pro investice dle agregovaných kategorií respondentů 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, max. 3. 
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9.1.2. Příležitosti pro investice – dle frekvence návštěv NTK 

Graf 450 ukazuje, jaké příležitosti pro investice volili respondenti s různou frekvencí návštěv 

budovy NTK. Je vidět, že s růstem frekvence návštěv roste i podíl respondentů, kteří by 

investovali do Nábytku140 – mezi velmi častými návštěvníky je jich 60,8 %. Respondenti s větší 

frekvencí návštěv také častěji volili Rekonstrukci toalet141 a psali vlastní návrhy pod možností 

Jiné. Investice do informačních zdrojů naopak častěji volili respondenti navštěvující NTK méně 

často, zatímco respondenti navštěvující NTK velmi často a často investice do Tištěných a El. 

informačních zdrojů zajímaly výrazně méně. To lze vysvětlit buď menším zájmem o fond NTK 

v této skupině nebo optimálním složením fondu. S vyšší frekvencí návštěv se zároveň snižuje 

počet respondentů, kteří Nevědí, co by se v NTK dalo vylepšit.   

  

                                                
140 Závislost na 1 % a 5 % hladinách významnosti byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, 

závislost je slabá, Cramérovo V se rovná 0,232. 
141 Statisticky potvrzena závislost – růst frekvence návštěv a preference rekonstrukce toalet – závislost na 

1 % a 5 % hladinách významnosti byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu o nezávislosti, závislost je 
slabá, Cramérovo V se rovná 0,116. 
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Graf 450: Příležitosti pro investice dle frekvence návštěv budovy NTK 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, max. 3. 
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9.1.3. Příležitosti pro investice – dle afiliace 

Na Grafu 451 je vidět investiční preference respondentů s různou afiliací. Do Nábytku by chtělo 

investovat 57,0 % respondentů z VŠCHT a 67,7 % respondentů z UK. Respondenti z VŠCHT 

častěji volili investice do Elektronických informačních zdrojů (42,4 %). Respondenti z ČVUT byli 

v porovnání s ostatními respondenty častěji pro 3D tiskárny (23,4 %), Laboratoř virtuální reality 

(19,2 %) nebo Nové počítače či tiskárny (17,6 %). Respondenti z ČZU častěji než jiní 

respondenti volili Tištěné zdroje (37,4 %), Elektronické zdroje (37,9 %) a Nové počítače, 

tiskárny (18,7 %). Respondenti z UK deklarovali výrazně menší zájem o nákup informačních 

zdrojů (Tištěné 16,1 %, Elektronické 18,3 %) nežli respondenti z ostatních afiliací. 
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Graf 451: Příležitosti pro investice dle afiliace 

 
Poznámka – respondenti mohli zvolit více odpovědí, max. 3. Ve skupině Celkem jsou zahrnuti všichni respondenti, 

kteří navštěvují NTK.   
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Komentáře respondentů – příležitosti pro investice 

Možnosti doplnit vlastní nápady pro investice v NTK využilo 86 respondentů. Tabulka 56 

zobrazuje komentáře od těch nejčastějších, přičemž ojedinělé komentáře byly pro větší 

přehlednost spojeny do tématických skupin. 

Tabulka 56: Návrhy respondentů – investice v NTK142 

 Četnost 

Externí HD monitory pro připojení k vlastnímu počítači HDMI kabely 11 

Kuchyňka/jídelní místnost s tekoucí vodou, dřezem, mikrovlnkou a varnou 
konvicí  

9 

Více elektrických zásuvek  6 

Individuální studijní místa a studovny, zástěnné pracovní stanice 6 

Více židlí/pracovních/studijních míst k sezení  5 

Další prostory pro knihovnu (patro navíc, další NTK vedle) 4 

Whiteboardy (i ve veřejné části) 4 

Automaty se zdravým jídlem a dobrou kávou  4 

Relaxační zóna (s gauči, sedací vaky, spací kabinky) 4 

Cvičební místnost (jóga, protažení) 3 

Ticho (obecně, odhlučnění týmových studoven) 3 

Více funkčních zamykatelných boxů (nyní řada nefunguje, bylo by vhodné mít 
uzamykatelný box i blízko u pracovního místa, pro případ, že si člověk musí 
odskočit) 

2 

Více zeleně (vertikální zahrada, přírodní prvky) 2 

Sprcha 2 

                                                
142 Každý respondent mohl uvést více komentářů. 
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Pítka (nenapouštět pitnou vodu na WC) nebo várnici s čajem 2 

Nábytek apod. (jednotlivé komentáře) 
● koberce (aspoň někde) 
● lampičky ke stolům  
● méně tradiční sezení (na zemi se stolem) 
● nové sedačky (místo ošoupaných) 
● odstranění desktopů a velkých stolů a jejich nahrazení stoly pro 2–4 

uživatele 
● posuvná stupátka pod nohy 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Knihovní služby a zdroje (jednotlivé komentáře) 
● moderní web pro práci s fondem 
● více personálu 
● volný přístup k normám a vyhláškám 
● zachování a doplňování fondů starší odborné literatury 
● zlevnění MVS 
● zrušit budovu a mít jen elektronickou knihovnu 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Technika (jednotlivé komentáře) 
● lepší internetové připojení 
● vybavení pro pořádání videokonferencí a webinářů 
● půjčovna fototechniky 

 
1 
1 
1 

Prostory (jednotlivé komentáře) 
● více toalet na patře 
● bistro/jídelna 
● šatna 

 
1 
1 
1 

Vzduch a teplota (jednotlivé komentáře) 
● měřák CO2 (více větrat, dodržovat normu pro čistotu vzduchu) 
● lepší klimatizaci 

 
1 
1 

Rychlejší výtah 1 

Vzdělávací a kulturní aktivity 1 

9.2. Co z následujícího byste uvítal(a) v NTK? 

Respondentům (898, kteří navštěvují budovu NTK) bylo v této otázce nabídnuto k posouzení 

9 technických zařízení a typů vybavení. U jednotlivých zařízení mohli vybírat ze tří možností: 

Ano, určitě bych využil(a), přesně to potřebuji, Ano, možná bych využil(a) a Ne, tohle vybavení 

nepotřebuji. Respondenti mohli také dodat vlastní návrhy. 

Na Grafu 452 je vidět, že cca polovina respondentů za celý soubor by uvítala Obrazovky 

HD, které je možné připojit k vlastnímu zařízení (15,3 % určitě by využili, 37,4 % možná by 

využili) a Týmové studovny s projektorem (11,4 % určitě by využili, 40,5 % možná by využili).  
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O ostatní zařízení nebo vybavení v nabídce byl zájem respondentů nižší (zájem o ně má 30,7–

38,4 % respondentů). 

Graf 452: Co by respondenti uvítali v NTK, celkový počet respondentů 898 

 

9.2.1. Co by respondenti uvítali v NTK – dle kategorie respondentů 

Následující analýza jednotlivých typů zařízení dle kategorie využívá agregovaných skupin 

respondentů: 

● studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně; 

● učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, vědečtí pracovníci; 

● ostatní veřejnost. 

Analýza preferencí respondentů dle kategorie (viz Tabulka 57, podrobněji viz Příloha 24) 

naznačuje, že jednotlivé skupiny se liší v tom, čemu by v případě investic dávali přednost. 

V tabulce je pro zjednodušení uveden součet podílů respondentů, kteří o danou položku 

projevili velký a mírný zájem (těch, kteří projevili velký zájem, je obvykle cca ⅓). 

Preference ve skupině studentů, vzhledem k jejímu dominantnímu postavení v celkovém 

souboru respondentů, odpovídají rozložení za celý soubor (viz Tabulka 57), tj. studenti by uvítali 
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zejména Obrazovky HD, které lze připojit k vlastnímu zařízení (16,0 % by využilo určitě; 36,3 % 

možná) a Týmové studovny vybavené projektorem (8,7 % určitě; 42,7 % možná). Oproti 

ostatním kategoriím studenti méně často vybírali Studovny pro pořádání videokonferencí 

a webinářů a Pronájem pomůcek na natáčení videa. 

Tabulka 57: Zařízení, která by respondenti v NTK určitě či možná využili, dle kategorie 
respondentů 

Poznámka – uvedený podíl respondentů je součet těch, kteří zvolili možnost Ano, určitě bych využil(a), přesně to 
potřebuji a Ano, možná bych využil(a), ostatní respondenti uvedli, že dané vybavení nepotřebují. 

Skupina učitelů, doktorandů a vědců vykazuje o něco odlišné preference –  nejvíce z nich, 

cca 2/3 respondentů má zájem o Týmové studovny vybavené projektorem (18,2 % by využilo 

určitě; 45,4 % možná) a 56,6 % by využilo Studovny pro pořádání videokonferencí a webinářů 

(18,2 % určitě; 38,4 % možná). Zároveň ale u této skupiny přetrvává zájem o Obrazovky HD, 

které lze připojit k vlastnímu zařízení (16,1 % určitě, 41,2 % možná). Respondenti z této skupiny 

také projevili oproti ostatním skupinám větší zájem o Statistický software (18,2 % by využilo 

určitě; 32,1 % možná) a Úložiště pro data z výzkumu (12,6 % určitě; 30,8 % možná). 

Respondenti z řad ostatní veřejnosti rovněž často volili Obrazovky HD, které lze připojit 

k vlastnímu zařízení (48,5 %, z toho 9,7 % by je využilo určitě a 38,8 % možná) a Týmové 

studovny vybavené projektorem (18,4 % určitě; 20,4 % možná). Oproti jiným skupinám ale 
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častěji uváděli, že by využili 3D tisk (9,7 % určitě; 32,0 % možná) a Studovny pro pořádání 

videokonferencí a webinářů (12,6 % by využilo určitě; 28,2 % možná). 

Počet kladných hodnocení (určitě/možná využiji) nebyl omezen a tak jsou mezi jednotlivými 

agregovanými skupinami patrné rozdíly v zájmu o nabídnutá zařízení obecně. Respondenti 

z řad učitelů, doktorandů a vědců volili v průměru více zařízení – 2,44, o něco méně potom 

ostatní veřejnost ((2,39). Studenti pak v průměru volili spíše méně možností – 2,05. 

9.2.2. Co by respondenti uvítali v NTK – dle frekvence návštěv budovy NTK 

Tabulka 58 (podrobněji v Příloze 25) ukazuje preference respondentů s různou frekvencí 

návštěvy budovy NTK. Ve všech skupinách byly nejpopulárnějšími odpověďmi Obrazovky HD, 

které lze připojit k vlastnímu zařízení a Týmové studovny vybavené projektorem. Rozdíly 

v preferencích u ostatních zařízení a vybavení jsou velmi malé. Velmi častí a častí návštěvníci 

NTK méně často volili Studovny pro pořádání videokonferencí a webinářů. Respondenti 

s nižšími frekvencemi návštěv NTK naopak častěji než jiné skupiny respondentů volili Statistický 

software, 3D tisk nebo Studovny pro pořádání videokonferencí a webinářů.  
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Tabulka 58: Zařízení, která by respondenti v NTK určitě či možná využili, dle frekvence 
návštěv NTK 

Poznámka –  uvedený podíl respondentů je součet těch, kteří zvolili možnost Ano, určitě bych využil(a), přesně to 
potřebuji a Ano, možná bych využil(a), ostatní respondenti uvedli, že dané vybavení nepotřebují. 

9.2.3. Co by respondenti uvítali v NTK – dle afiliace 

Analýza odpovědí respondentů dle afiliace (viz Tabulka 59, případně podrobněji Příloha 26) 

ukazuje značné rozdíly v preferencích respondentů. Respondenti z VŠCHT by podobně jako 

respondenti v celkovém souboru nejčastěji uvítali Týmové studovny s projektorem (8,4 % určitě 

by využili, 41,9 % možná by využili) a Obrazovky HD, které lze připojit k vlastnímu zařízení 

(11,4 % určitě by využili, 30,5 % možná by využili), které ale v porovnání s celkem volili méně 

často. Zároveň lze říci, že ve srovnání s celkovým souborem respondenti z VŠCHT vykazují 

o něco menší zájem o většinu zařízení a vybavení. 

Respondenti z ČVUT nejvíce ze všech sledovaných afiliací volili Obrazovky HD, které lze 

připojit k vlastnímu zařízení (22,2 % určitě by využili, 44,1 % možná by využili) a Týmové 

studovny vybavené projektorem (11,1 % by využili určitě, 46,9 % možná), 3D Tisk (12,8 % 

určitě by využili, 32,9 % možná by využili). 
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Přibližně polovina respondentů z ČZU by kromě Obrazovek HD, které lze připojit k vlastnímu 

zařízení (11,8 % určitě by využili, 42,0 % možná by využili) a Týmových studoven s projektorem 

(10,2 % určitě by využili, 47,3 % možná by využili) uvítala také Interaktivní dotykové obrazovky 

(9,1 % určitě by využili, 42,5 % možná by využili), Úložiště pro data z výzkumu (11,8 % určitě by 

využili, 37,1 % možná by využili) a Statistický software (16,7 % určitě by využili, 36,5 % možná 

by využili). 

Respondenti z UK nejméně ze všech sledovaných afiliací volili nová technická zařízení nebo 

vybavení NTK. Nejčastěji volili Týmové studovny s projektorem (5,9 % určitě by využili, 32,3 % 

možná by využili). 

Tabulka 59: Zařízení, která by respondenti v NTK určitě či možná využili, dle afiliace 
respondentů 

Poznámka – uvedený podíl respondentů je součet těch, kteří zvolili možnost Ano, určitě bych využil(a), přesně to 

potřebuji a Ano, možná bych využil(a), ostatní respondenti uvedli, že dané vybavení nepotřebují. Ve skupině Celkem 

jsou zahrnuti všichni respondenti navštěvující budovu NTK (nejen z uvedených institucí). 
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Komentáře k zařízením a vybavení, které by respondenti uvítali 

V komentářích k otázce respondenti psali své podněty a připomínky k vybavení, které by v NTK 

uvítali. Celkem komentář vyplnilo 45 respondentů.  

Nejčastěji uváděný podnět se týkal možnosti připojení externích HD monitorů (i vícero) 

k vlastnímu laptopu, což by uvítalo 12 respondentů. Další častější připomínka se týkala 

softwarového vybavení (5), přičemž konkrétní návrhy se lišily. 

Tabulka 60 zobrazuje komentáře od těch nejčastějších, přičemž ojedinělé komentáře byly pro 

větší přehlednost spojeny do tématických skupin. 3 respondenti uvedli, že nemají žádné 

podněty/připomínky k technologiím a 1 je spokojen s tím, co v knihovně je v tuto chvíli. 

Tabulka 60: Návrhy respondentů – investice v NTK143 

 Četnost 
(počet 

respondentů) 

Externí HD monitory pro připojení k vlastnímu počítači HDMI kabely (uvítali 
by) 

12 

Softwarové vybavení – různé konkrétní návrhy (někteří respondenti uvedli 
více návrhů) 

● MS Windows s tradičními programy 
● Statistický software 
● Matlab 
● Python 
● C 
● SW pro editaci a střih videa a úpravu fotografií 

5 
 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

3D scanner a tisk – samoobslužný, za minimální náklady 4 

VR 4 

Scanner pro papírové dokumenty (s návodem, jak se dostat, k uloženým 
datům) 

2 

Externí myš k použití s vlastním laptopem  2 

Odhlučněnou studovnu s audiovybavením (HW, SW) a whiteboardy 2 

Vybavení knihovny (jednotlivé komentáře) 
● info displeje s informacemi o obsazenosti jednotlivých pater, počítačů 

na patrech, venkovní teplotou a předpovědí 
● funkční a dobře ovladatelné dotykové terminály 

 
1 
 
1 

                                                
143 Každý respondent mohl uvést více komentářů. 
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 Četnost 
(počet 

respondentů) 

● interaktivní tabule  
● klasické tabule (černé i whiteboardy – několik tabulí v jedné 

studovně) 
● nahradit desktopy menšími zařízeními, i s dotykovými obrazovkami  
● větší skříňky pro uchování věcí 
● skříňky pro delší (1 týden) uložení věcí (těžkých knih např.) 

1 
1 
1 
1 
1 

Prostory (jednotlivé komentáře) 
● zázemí pro týmové události  
● prostor typu FabLab, MakerSpace (dílna s vybavením pro tvůrčí 

činnost –  laser cutter, potisk předmětů, šicí stroj, …) 
● spací kabinky (s polštáři, dekami, sandbagy)  
● možnost rezervovat si studovnu (individuální) na 1 den (nyní většinu 

času prázdné ač rezervované) 

 
1 
1 
 
1 
1 
 

Technika (k zapůjčení) (jednotlivé komentáře) 

● možnost zapůjčení a využití nástrojů pro videokonference  

● externí klávesnice pro připojení k vlastnímu laptopu  

● půjčování sluchátek 

Služby a přístupy (jednotlivé komentáře) 

● zavést vzdálený přístup k normám ČSN  

● možnost vidět (po kliknutí na ikonku) své heslo – password – při 

přihlašování na počítači  

● nahradit v knihovních systémech slovo/ikonku „Budiž“ standardním 

„OK“ 

● uchovávat uložená data na uživatelském účtu i po vypršení registrace 

(aspoň několik měsíců + upozornit mailem na vypršení registrace) 

 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 

Možnosti občerstvení 

● mikrovlnka 

● stanice na doplňování vody do vlastních lahví (jako Filtermac na FSv) 

● větší výběr jídla v kavárně 

 
1 
1 
1 

Žádné podněty/připomínky k technologiím v NTK nemá (spokojen s tím, co 

v knihovně v tuto chvíli je) 

4 

9.3. Klíčové závěry 

Příležitosti pro investice z pohledu respondentů 

Respondentům (898, kteří budovu NTK navštěvují) byla položena otázka, co by koupili do NTK, 

pokud by měli k dispozici libovolnou částku. Respondenti mohli vybírat max. 3 možnosti 

z 10 předdefinovaných odpovědí, v průměru každý respondent zvolil 2,06 odpovědi.  
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Tabulka 61: Potenciální investice do NTK 

Nejčastěji volené Méně často volené 

● Nábytek – židle, stoly (46,5 %) 

● Tištěné knihy a časopisy (34,4 %) 

● E-knihy a e-časopisy (32,2 %) 

● Rekonstrukce toalet (19,1 %) 
● 3D tiskárny (18,4, %) 
● Laboratoř virtuální reality (16,4 %) 
● Nové počítače, tiskárny (15,0 %) 
● Studovny pro pořádání videokonferencí 

a webinářů (14,4 %) 

Dalších 9,8 % respondentů uvedlo, že neví, do čeho by v NTK investovali a 9,7 % respondentů 

(86) zvolilo možnost Jiné a napsalo komentář. V komentářích se nejčastěji objevoval požadavek 

na externí HD monitory pro připojení k vlastnímu počítači, lepší vybavení kuchyňky (tekoucí 

voda, dřez, mikrovlnka, varná konvice), více elektrických zásuvek a individuálních studijních 

míst a také více pracovních míst. 

Přes určitý zájem o investice do nových technologií převažoval u respondentů zájem 

o potenciální investice do stávajících funkcí knihovny – tedy míst ke studiu 

a informačních zdrojů (tištěných i elektronických). Z pohledu kategorií studenti uváděli 

nejčastěji investice do nábytku, zatímco ostatní kategorie by investovaly spíše do informačních 

zdrojů (učitelé a vědci v elektronické formě, ostatní veřejnost v tištěné). 

Respondenti, kteří navštěvují NTK velmi často a často, ve srovnání s ostatními skupinami 

výrazně častěji volili investice do nábytku v NTK (60,8 % a 53,3 %) nežli do tištěných (30,4 % 

a 33,7 %) a el. informačních zdrojů (19,3 % a 30,4 %). To si lze vysvětlovat například tím, že 

respondenti v těchto skupinách mají menší zájem o fond NTK, nebo optimálním složením fondu. 

Investice do informačních zdrojů naopak častěji volili respondenti navštěvující NTK méně často.  

Z pohledu afiliací pro všechny skupiny platí, že by nejčastěji investovali do nábytku (především 

uživatelé z UK a VŠCHT). Respondenti z VŠCHT také často volili investice do E-knih a e-

časopisů, zatímco studenti z ČVUT preferují spíše tištěnou formu. Respondenti z ČZU by 

investovali do obou typů informačních zdrojů. 

Co by respondenti uvítali v NTK? 

Respondenti (898, kteří navštěvují budovu NTK osobně) se v dotazníku mohli vyjádřit i k tomu, 

jaké novinky (technická zařízení, vybavení) by uvítali v NTK. Respondenti mohli vybírat 

z 9 předdefinovaných odpovědí a také napsat slovní komentář s vlastními návrhy. U každé 

odpovědi respondenti měli na výběr možnosti Ano, určitě bych využil(a)/přesně to potřebuji, 

Ano, možná bych využil(a) a Ne, tohle vybavení nepotřebuji. 

Cca polovina respondentů by uvítala Obrazovky HD, které je možné připojit k vlastnímu 

zařízení (15,3 % určitě by využili, 37,4 % možná by využili) a Týmové studovny 

s projektorem (11,4 % určitě by využili, 40,5 % možná by využili). O ostatní zařízení nebo 

vybavení v nabídce byl zájem respondentů nižší (30,7–38,4 % respondentů). 
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Preference se lišily dle kategorií respondentů. 

Tabulka 62: Preferované možnosti z nabídky, dle kategorie respondentů (% respondentů 
z dané kategorie, kteří zvolili Určitě bych využil nebo Možná bych využil) 

Studenti Učitelé, doktorandi a vědci Ostatní veřejnost 

● Obrazovky HD, které 
lze připojit k vlastnímu 
zařízení (52,3 %) 

● Týmové studovny 
vybavené projektorem 
(51,4 %) 

● Interaktivní dotykové 
obrazovky a tabule 
(39,6 %) 

● Úložiště pro data 
z výzkumu (38,0 %) 

● Týmové studovny 
vybavené projektorem 
(63,6 %) 

● Obrazovky HD, které 
lze připojit k vlastnímu 
zařízení (57,3 %) 

● Studovny pro 
pořádání 
videokonferencí 
a webinářů (56,6 %) 

● Statistický software 

(50,3 %) 

● Úložiště pro data 

z výzkumu (43,4 %)  

● Obrazovky HD, které 
lze připojit k vlastnímu 
zařízení (48,5 %) 

● 3D tisk (41,7 %) 
● Studovny pro 

pořádání 

videokonferencí 

a webinářů (40,8 %)  

● Týmové studovny 

vybavené projektorem 

(38,8 %) 

 

V komentářích k oběma otázkám respondenti nejčastěji zmiňovali, že by v NTK uvítali externí 

HD monitory pro připojení k vlastnímu počítači; kuchyňku/jídelní místnost s tekoucí vodou (nebo 

automaty s pitnou vodou), dřezem, mikrovlnkou a varnou konvicí; více elektrických zásuvek; 

individuální studijní místa a studovny, zástěnné pracovní stanice; více 

židlí/pracovních/studijních míst k sezení.  
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10. Co mají respondenti v NTK nejraději  

Na závěr dotazníku měli respondenti (898, kteří navštěvují budovu NTK) možnost doplnit, co 

mají v NTK nejraději. Svůj komentář napsalo 480 respondentů a celkem uvedli 868 věcí. 

Nejčastěji byla zmiňována atmosféra uvnitř NTK (153), prostory NTK a její interiér obecně 

(103x), klid na práci/studium a ticho (63); tištěné informační zdroje – knihy, skripta, 

časopisy, obsah fondu a možnost volného výběru (61), celková architektura a design budovy 

(45), gauče (43), kresby na zdech a barevné podlahy (36). 

Tabulka 63: Co mají respondenti v NTK nejraději144 

 Kolikrát 

zmíněno 

Atmosféra uvnitř NTK: inspirující, motivující ke studiu, stimulující, klidná, 

příjemná, s pozitivní studijní energií, relaxovaná, mezinárodní, respektující, 

bezpečná, odrazující od prokrastinace, elitní 

153 

Prostor NTK a její interiér obecně: pohodlný, příjemný, čistý, přátelský, 

vzdušný, multifunkční, hezký, inspirativní, stimulující, s rozmanitými studijními 

místy, přehledný, volný 

103 

Klid na práci/studium a ticho 63 

Tištěné informační zdroje – knihy, skripta, časopisy: obsah fondu, možnost 

volného výběru, možnost mít knihy po ruce, procházet si regály a volně si 

brát/půjčovat publikace (zrychluje práci a zároveň je to pro některé inspirativní 

(narazí na knihy, které by jinak nenašli)) 

61 

Celková architektura a design budovy: důstojný, hezký, cool, ever-fresh 45 

Tichá studijní místa/patra/zóny (23 – 3. a 6. NP) a další uvedli přímo 6. NP 

(22 – tiché patro s átrii) 

45 

Gauče: většinou uváděné bez bližší polohy, někdy byla určena i jejich poloha 

(ve vyšších patrech, v přízemí, ve 2. NP v rohu, po stranách pater, v 6. NP) 

43 

                                                
144 Věci zmíněné méně než 10 respondenty jsou uvedeny v kompletní verzi této tabulky v Příloze 27. 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Kresby na zdech a barevné podlahy 36 

Kavárna: výborná káva, motivující prostředí 26 

Velké pracovní stoly 23 

Otevírací doba NTK: otevřená nonstop a existuje zde noční studovna 19 

Světlo v NTK: jeho dostatek a přítomnost denního světla 18 

Samoobslužné půjčování/vracení knih: pohodlné, jednoduché, bez kontaktu 

s personálem, možnost rezervací a prodlužování bez asistence 

16 

Átria v 6. NP 16 

Personál: příjemný, přátelský, profesně kvalitní, vstřícný 15 

Elektronické informační zdroje a možnost vzdáleného online přístupu do 

knihovny.  

12 

Veřejné počítače s přístupem na internet: je jich dostatek a jsou kvalitní 11 

3. NP 10 

Dalších 153 komentářů, které uvedlo vždy méně než 10 respondentů, v 

Příloze 27 

153 

CELKEM 868 



543 

11. Jaké místo a proč se respondentům v NTK 

nelíbí 

Respondenti (898, kteří navštěvují budovu NTK) mohli rovněž odpovědět na otázku, zda je 

v NTK nějaké místo, které se jim nelíbí a proč. Svůj komentář vyplnilo 312 respondentů 

a celkem zmínili přibližně 398 věcí. 

Nejčastěji respondenti uváděli, že se jim v NTK nelíbí toalety obecně (57) a toalety v přízemí 

(50), řada respondentů uvedla, že je žádné neoblíbené místo nenapadá (41), někteří uváděli 

1. NP (34), „ohradu“ kolem NTK (28) a prostory ve 3. NP (25). Zmíněn byl i hluk (17), místnosti 

s občerstvovacími automaty (14) a nedostatek míst v knihovně (13).  

Tabulka 64: Jaké místo se respondentům v NTK nelíbí a proč145 

 Kolikrát 

zmíněno 

Toalety obecně: čistota, zápach, technický stav, chybí toaletní papír, nefunkční a 

hlasitý sušák na ruce – je slyšet až ven a je nehygienický – dát papírové ručníky; 

málo WC na počet lidí – 3. NP, 4. NP, překližky mezi kabinkami a krátké dveře 

neposkytují soukromí, studená voda 

57 

Toalety v přízemí: špinavé, pokreslené, tmavé, divná individua dělající divné věci 

(onanie, krev), nebezpečné místo, plíseň 

50 

Žádné neoblíbené místo je nenapadá či neví. 41 

1. NP (parter, přízemí): tmavé, nepříjemné, není vzdušné, obtížná orientace, 

podivná individua, zápach, špína 

34 

„Ohrada“ kolem NTK, dřevěné konstrukce před vchody a opadávající vnější 

plášť: pocit nebezpečí a frustrace 

28 

Prostory ve 3. NP: moc hluku (např. z 4. NP); moc dlouhých stolů s velkým 

počtem lidí; není tam místo; o víkendech přecpáno; obtěžující návštěvníci 

využívající veřejné počítače k nepovoleným činnostem (např. pouštění porna) 

25 

                                                
145 Věci zmíněné méně než 5 respondenty jsou uvedeny v Příloze 28. 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Hluk: z pater se nese všude (klidové zóny nejsou klidové), chybí místa na 

telefonování/videohovory; hlučné zavírání dveří (WC) 

17 

Místnosti s automaty s občerstvením: stejný sortiment po celý rok, malý výběr, 

vysoké ceny, hodně plastu; místnosti, které nejsou kuchyňkami (hluk, ostré 

světlo, zápach, přeplněné koše, sterilní, málo místa k sezení) 

14 

Nedostatek míst a přeplněnost prostor knihovny ve zkouškovém období 13 

Prostor NTK celkově: prosklená, neútulná, špatná orientace, nedostatek 

soukromí, interiér se nelíbí, open space brání koncentraci, šedé zdi; nelíbí se 

beton; rány statickou elektřinou (při otevírání dveří) 

9 

Vstupní prostor s turnikety a otáčivými dveřmi: přílišná kontrola + pracovníci 

ochranky – nepřívětivé, otočné dveře brání v pohybu, turnikety časté poruchy, 

zdržují, lidé se při východu hromadí před otočnými dveřmi a nemají kam jít 

9 

Café Prostoru: omšelé zařízení, potrhané gauče, akustika – hluk, je špatně 

rozumět, nevyužitý potenciál, není komfortní pro studium, nezajímavé tématické 

večery 

8 

2. NP: nevyužitý prostor, neútulný, zabraný nepoužívanými konzolemi 8 

4. NP: zejména z důvodu hluku (hluční lidé)  8 

5. NP: hlučné, malý počet funkčních terminálů (odpojují je lidé s laptopy) 7 

Gauče v knihovně: opotřebované, nepohodlné, neefektivně využité místo 

(obsazené věcmi a spáči), nehygienické  

6 

Noční studovna: nehostinná, zima, nedostatek míst 6 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Centrální volný prostor v knihovně a místa okolo něj: prázdný, neútulný, omezuje 

a snižuje funkčnost NTK (zvuk + nedostatek místa); okolo ochozu nepřívětivé k 

sezení – ruch (chodí lidé na WC), chybí zástěny pro větší soukromí; chybí 

zásuvky. 

5 

Dalších 53 komentářů, které uvedlo vždy méně než 5 respondentů, v Příloze 28. 53 

CELKEM 398 
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12. Závěrečné sdělení pro NTK 

Úplně na konci mohli všichni respondenti (1030) napsat své závěrečné sdělení pro NTK. 

Celkem ho napsalo 321 respondentů.  

Nejčastěji závěrečné sdělení obsahovalo poděkování a vyjádření spokojenosti s knihovnou 

(148). Druhé nejčastější sdělení souviselo s nedostatkem studijních míst (67), kdy 

respondenti buďto přímo žádali o navýšení počtu studijních míst (38), či navrhovali, jak tuto 

situaci řešit (omezení volného vstupu, či vstupu pro určité skupiny uživatelů, mít otevřeno více 

pater ve večerních hodinách a o víkendech, více zpřístupnit studovny, atd.). Třetí nejčastější 

sdělení se týkalo občerstvení v budově NTK (42), kdy uživatelé navrhovali různá zlepšení 

v této oblasti (automaty s potravinami – lepší, zdravější sortiment, placení kartami, možnost 

natočit si pitnou vodu, umístit mikrovlnku...). 

Tabulka 65: Závěrečné sdělení pro NTK 

 
Četnost 

Poděkování a vyjádření spokojenosti s knihovnou: jedna z nejlepších, super 
samoobslužný provoz, dlouhá otevírací doba 

148 

Požadavky související s nedostatkem studijních míst (celkem) 
 

● Požadavek na navýšení počtu studijních míst (obecně) 
● Požadavek na omezení volného vstupu či vstupu pro určité skupiny 

uživatelů (studenti SŠ, nekampusových VŠ, cizinců – zabírají studijní 
místa) či vyčlenit některá patra jen pro studenty kampusových VŠ (nemají 
jinou možnost, kde studovat odbornou literaturu) 

● Otevřít více pater/prostor o víkendech, večer, ve zkouškovém období 
● Navýšit počet individuálních studijních míst a studoven, případně změnit 

podmínky pro jejich využívání: často prázdné, umožnit krátkodobý 
pronájem i pro nedoktorandy, umožnit používání pro 2 osoby 

● Využít prostor střechy: příklad OC Smíchov 
● Zvětšit prostor Noční studovny  

67 
 

38 
11 
 
 
 
7 
 
7 
 
3 
1 

Požadavky týkající se občerstvení v budově NTK (celkem): 

● Obecně: zavést automaty s kvalitními potravinami, možnost mít zdravý 
oběd i večeři, doplňovat levnější sortiment v aut., občerstvení typu 
bageterie v 1. NP 

● Umístit mikrovlnku do knihovny  

42 
 

16 
 
 
9 
6 
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Četnost 

● Café Prostoru, zlepšit: není vhodná pro studium, obsluha nestíhá, uvádět 
online denní nabídku, drahá 

● Zavést možnosti platit kartou v automatech 
● Umožnit natočit si pitnou vodu (případně i horkou vodu) jinde než na WC 
● Umožnit legálně jíst u učení: nyní hlídač vynadá i když jí nad svými sešity, 

místnost s automaty není vhodná na jídlo  
● Zakázat konzumaci jídla a pití v knihovně: jako v MHD 
● Omezit plasty v automatech na jídlo 
● Umožnit nosit si skleněné lahve (mít uvnitř i koše na sklo) 

4 
2 
2 
 
1 
1 
1 

Podněty pro IT/služby (celkem) 

● Uvítali by možnost připojit si ke svému notebooku externí monitor knihovny, 
případně i klávesnici a myš 

● Vyhledávání na webu zlepšit, je těžké najít info o studovnách  
● Nainstalovat programy MS Windows na veřejné počítače   
● Chvála Linuxu   
● Zlepšit funkčnost vracečky  
● U placených místností zjednodušit účtování s VŠCHT  
● Reagovat, ozvat se zpět uživatelům, jejichž problém řešili 
● E-zdroje – zlepšit propojení e-článků ve vyhledávání NTK  
● E-mailová upozornění – zlepšit, informovat o všech změnách na účtu  
● Počítačový systém – na stránce „Vaše aktuální výpůjčky“ 

(https://vufind.techlib.cz/MyResearch/Home?lng=cs) ukazovat počet 
výpůjček (abych věděl, jestli mám naplněný limit 15 výpůjček) + zvýšení 
limitu z 15 na 20 + u výpůjčky ukazovat počet prodloužení i když je nula  

● Zlepšit rezervační systém 
● Počítače – vadí omezení užívání USB disků 
● Dát vyhledávací kiosky do všech pater 

18 
 

6 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 

Vzkazy pro vedení (celkem): 

● Doufá, že se bude NTK dále zlepšovat (i na základě tohoto dotazníku) 
● Soustředit se i nadále zejména na informace a jejich šíření (investice do 

databází, e-knih), nenechat se strhnout boomem 3D tiskáren a virtuální 
reality apod. 

● Zlepšit správu a využívání NTK, nevyužitý potenciál 
● Koncepce, směřování NTK nejasné – není jasné, zda chce být knihovnou 

s půjčováním knih (časopisů, skript, e-knih …) nebo pobočnou studovnou 
vysokých škol nebo multimediálním prostorem 

● Najmout více lidí: více nároků na údržbu a úklid 

16 
 

8 
5 
 
 
1 
 
1 
 
1 
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Četnost 

Požadavek zajištění ticha/klidu v tichých patrech: tichá patra nejsou tichá, je slyšet 
hovor z jiných pater, zajistit kontrolu dodržování pravidel, dát tichá patra k sobě, 
není dost tichých zón 

15 

Komentáře k nábytku (celkem): 

● Gauče: nahradit kvalitnějšími potahy, vyměnit, dát jich více 
● Nedostatek židlí  
● Pohodlnost sezení: důležité; nyní nízké stoly; nepohodlné židle 
● Pořídit věšáky vedle stolů  
● Více a větší odpadkové koše a koše na tříděný odpad, na každé patro  
● Umožnit přesuny židlí/křesílek  
● Méně velkých stolů: zabírají moc místa 

15 
 

3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

Není nic, co by chtěli na závěr sdělit  
15 

Komentáře k personálu knihovny (celkem) 

● Nespokojenost s prací ochranky: hrubé až agresivní chování 
● Personál knihovny: skvělý, ochotný, vstřícný 
● Personál knihovny: neochotný, nekvalitní, líný (odchází 15 min. před 

koncem pracovní doby) 
● Zlepšit informovanost pracovníků 

14 
 

5 
4 
4 
 
1 

Odstranit ohradu kolem NTK a dřevěné vstupy: velmi nepěkný prvek (ostuda)  
14 

Požadavky týkající se otevírací doby (celkem) 

● Rozšířit otevírací dobu knihovny, zejména o víkendech a svátcích: otevírat 
dříve než v 10 h, zavírat 3. – 6. NP až ve 24 h. – aspoň ve zkouškovém 
období, zavést 24 h provoz ve 3. NP  

● Rozšířit otevírací dobu Studovny časopisů: mít možnost studovat časopisy 
v otevírací době knihovny (nejen studovny), prodloužit otevírací dobu 
studovny (od 8 h. min.) 

12 
 

10 
 
 
2 
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Četnost 

Podněty pro služby (celkem): 

● Podněty ke zvukovým hlášením: nevysílat, ruší, nahradit cedulemi 
s pracovní dobou 

● Zavést možnost jednoduché zpětné vazby  
● Zlepšit spolupráci s učiteli VŠ: seznamy literatury pro zkoušky, e–skripta, e-

knihy, seznam volně dostupné odborné literatury, publikace poznámek, 
výukových materiálů, rozcestník na fakulty 

● Normy – umožnit kopírování a tisk i za poplatek srovnatelný s cenou nové 
normy  

● Prodloužit defaultní dobu výpůjčky na 2–3 měsíce (učebnice programování) 
● Umožnit využívání týmových studoven všem   
● Online přístup ke knihám z domova  
● Odstranit nerovný přístup k cizincům: omezené výpůjčky  
● Nezavádět zákaz nošení batohů do knihovny    
● Zajistit tichý úklid pater nebo až po 22 h.  

11 
 

2 
 
1 
1 
 

 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Podněty pro akvizici a správu fondu (celkem): 

● Podněty pro akvizici: 
○ Pořídit více kopií žádaných knih (Effective Java, Effective C++) 
○ Přístup do amerických fyzikálních a chemických časopisů Science, 

Physical Review, Reviews of Modern Physics, Physics Today atd. 
○ Více knih vydaných ČVUT (řada jich chybí nebo malý počet kopií) 
○ Nedostatek aktualizovaných skript/ knih pro konkrétní předměty 

(sledovat aktuální vydání celofakultních předmětů, doplňovat i na 
základě poptávky z knihkupectví dole) 

● Podněty pro správu fondu:  
○ Zřetelně označit, co je pouze prezenčně  
○ Skriptům dát na hřbet aspoň zkrácené označení, ať je nemusí 

člověk otevírat  
○ Regály – dát tématický popis na regály  
○ U svázaných časopisů dát název časopisu přímo na lištu regálu 
○ Fond stále se zmenšuje, nevyhazovat staré knihy, dělat e-kopie, 

zajistit přístup k mikrofilmům s fondy dizertací z Harvardu (byly 
v Klementinu, kde jsou teď?) 

9 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Komentáře k procesu registrací (celkem) 

● Kritika procesu obnovování/prodlužování registrací a požadavek zavedení 
online možnosti: zaplatit online, odsouhlasit své údaje online – posílání 

8 
 

 
6 
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Četnost 

poštou, nebo čekání na knihovníka a pokladní – i 2 h. je nedůstojné 21.st., 
viz systém v Městské knihovně 

● Stížnost na fronty na začátku školního roku: spoluprací s kampusovými VŠ 
odstranit nutnost stát frontu na registraci, automatická registrace studentů – 
výměna dat se studijním odd. 

● Proces vzdálené registrace: fajn, že je, ale je to tak drahý proces, že až 
nedává smysl 

 
 
1 
 
 
1 

Kritika výskytu bezdomovců a podivných individuí v knihovně: zápach, ruší 
8 

Nedostatek zásuvek v NTK 
7 

Podněty pro PR a marketing (celkem):    

● Nutnost zlepšit marketing služeb/možností v NTK: nevěděli o nich, udělat 
leták, plakáty  

● Zavést prezentace odborných knih jejich autory  
● Podpořit fungování knihovny jako společenského místa, místa setkávání 

nových lidí  

6 
 

3 
 
1 
2 

Nedostatky se světlem v NTK (celkem): 

● Obecně: nedostatek světla, tma, automatická čidla nefungují 
● Nedostatek světla v noční studovně 
● Rolety: zatahují se automaticky a nepředvídatelně 

6 
 

3 
2 
1 

Podněty k WC (celkem) 

● Zlepšit čistotu, zejména přízemí pánské  
● Zavést teplou vodu 
● Instalovat bidet, bidetové prkénko či spršku na WC (aspoň na dámské) 

5 
 

3 
1 
1 

Uvítali by tichou odpočinkovou místnost či místnost pro jógu 
4 
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Četnost 

Špatná kvalita vzduchu: špatný vzduch, více větrat, instalovat display ukazující 
množství CO2  

3 

Nízká teplota (chlad)  
3 

Omezit obtěžování cizinci rekrutujícími studenty do různých církví v prostoru 
parteru  

3 

Chybí posezení venku  
2 

Vybudovat VR laboratoř a další inovativní místa (VR pro cvičení prezentací, 
designu) 

2 

Odstranit část veřejných počítačů: zabírají místo  
2 

Umožnit použití žlutých skříněk na 24 h. či přes noc 
2 

Odstranit otočné dveře – nepraktické, kumulují se lidé 
1 

Šatna – více využívat, není využívána, místo toho kabáty na židlích (zabírají místo 
jiným) 

1 

Umožnit venkovní rychlé parkování s hodinou zdarma pro vrácení a vypůjčení knih  
1 

Při koncertech před NTK zavřít okna: ruší 
1 
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Četnost 

Výtahy – přidat páternostery  
1 

Udělat něco se statickou elektřinou v NTK    
1 

Nabídka pomoci, dobrovolnictví 
1 

Při rekonstrukci zachovat jednotný styl budovy i v detailech: spolupráce 
s původními architekty) 

1 
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Přílohy 

Příloha 1: Průměrná spokojenost s jednotlivými 

položkami sledovanými v průzkumu 

Průměrná spokojenost se 

sledovanými položkami 

Počet 

responde

ntů, kteří 

hodnotili 

Průměrná 

spokojenost (škála 

1 - velmi spokojen 

až 5 - velmi 

nespokojen) 

% těch, 

kteří 

nehodnotili/

nevyužívají 

100 % 

(oslovení 

responde

nti) 

Prostory a interiér NTK 

celkově 

898 1,68 0,0 898 

Jednotlivé parametry 

prostor NTK 

        

Osvětlení 818 1,71 8,9 898 

Čistota 828 1,81 7,8 898 

Kvalita Wi-Fi 741 1,83 17,4 898 

Pohodlnost a funkčnost 

nábytku 

815 1,94 9,2 898 

Teplota v budově 811 2,03 9,7 898 

Kvalita vzduchu 808 2,15 10,0 898 

Počet a čistota toalet 786 2,32 10,4 898 

Počet a dostupnost el. 

zásuvek 

725 2,72 19,3 898 

Dostatek studijních míst 793 3,53 11,8 898 
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Průměrná spokojenost se 

sledovanými položkami 

Počet 

responde

ntů, kteří 

hodnotili 

Průměrná 

spokojenost (škála 

1 - velmi spokojen 

až 5 - velmi 

nespokojen) 

% těch, 

kteří 

nehodnotili/

nevyužívají 

100 % 

(oslovení 

responde

nti) 

Jednotlivé prostory NTK         

Otevřená átria 485 1,56 46,0 898 

Týmové studovny ve 4.-

6.NP 

219 1,78 75,6 898 

Tichá studovna ve 3. NP 220 1,80 75,5 898 

Studijní místa ve 2.-6.NP 751 1,85 16,4 898 

Kavárna v přízemí budovy 664 1,90 26,1 898 

Individuální studovny v 

6.NP 

95 1,93 88,1 795 

Badatelna historického 

fondu ve 3.NP 

71 1,96 92,1 898 

Studovna časopisů ve 3.NP 422 1,99 53,0 898 

Akademická studovna 

Alexandria 

20 2,00 86,0 143 

Noční studovna 228 2,12 71,3 795 

Místnosti s automaty s 

občerstvením a nápoji 

709 2,16 21,0 898 

Místa v 1.NP  572 2,47 36,3 898 

Jednotlivá technická 

zařízení 
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Průměrná spokojenost se 

sledovanými položkami 

Počet 

responde

ntů, kteří 

hodnotili 

Průměrná 

spokojenost (škála 

1 - velmi spokojen 

až 5 - velmi 

nespokojen) 

% těch, 

kteří 

nehodnotili/

nevyužívají 

100 % 

(oslovení 

responde

nti) 

Samoobslužné návratové 

zařízení (vracečka) 

446 1,39 50,4 898 

Samoobslužná výpůjční 

zařízení (selfchecky) 

432 1,42 51,8 898 

Automat na špunty do uší 

(špuntomat) ve 3.NP 

204 1,76 77,2 898 

Automat s kancelářskými 

potřebami ve 3.NP 

253 1,82 71,8 898 

Doplňkový sortiment 

knihovny (čtečka, iPad, 

sluchátka, aj.) 

98 1,99 89,1 898 

Herní kiosky ve 2.NP 200 1,99 77,8 898 

Veřejně přístupné počítače 356 1,99 60,4 898 

Multifunkční zařízení 

(tiskárna/kopírka) 

309 2,14 65,6 898 

Jídelní a nápojové automaty 678 2,15 24,5 898 

Vyhledávací kiosky ve 2.NP 394 2,17 67,3 898 

Kopírka Robocopy 260 2,47 71,0 898 

Jednotlivé informační 

zdroje 

        

Tištěné knihy 620 1,70 31,1 898 
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Průměrná spokojenost se 

sledovanými položkami 

Počet 

responde

ntů, kteří 

hodnotili 

Průměrná 

spokojenost (škála 

1 - velmi spokojen 

až 5 - velmi 

nespokojen) 

% těch, 

kteří 

nehodnotili/

nevyužívají 

100 % 

(oslovení 

responde

nti) 

Tištěné učebnice a skripta 588 1,74 34,5 898 

E-časopisy a e-články 431 1,77 52,0 898 

Tištěné časopisy 374 1,77 50,9 898 

Normy a patenty 256 1,89 58,4 898 

E-knihy 441 1,91 71,5 898 

Další info zdroje 208 1,93 76,8 898 

Služby celkově 842 1,55 6,2 898 

Jednotlivé služby         

Samoobslužné půjčování a 

vracení dokumentů 

498 1,40 44,5 898 

Pomoc pracovníků NTK na 

pultech 

482 1,64 46,4 898 

Dodávání knih a článků z 

jiných knihoven 

 

167 1,79 81,3 898 

Individuální konzultace s 

pracovníky NTK 

154 1,77 83,0 898 

Workshopy a kurzy v NTK 134 1,84 85,1 898 

Bibliometrické služby 26 2,27 81,8 898 
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Průměrná spokojenost se 

sledovanými položkami 

Počet 

responde

ntů, kteří 

hodnotili 

Průměrná 

spokojenost (škála 

1 - velmi spokojen 

až 5 - velmi 

nespokojen) 

% těch, 

kteří 

nehodnotili/

nevyužívají 

100 % 

(oslovení 

responde

nti) 

vysoká míra spokojenosti 

<1,5 

    

nižší míra spokojenosti >2,0 

a < 2,5 

    

nejnižší spokojenost >2,5     

 

  



559 

Příloha 2: Dotazník v českém jazyce „NTK pro příští 

desetiletí – uživatelský průzkum“ 

Je uvedeno úplné znění všech otázek. Délka a struktura dotazníku u každého respondenta však 

byla podmíněna kategorií daného respondenta a jeho předchozími odpověďmi (viz také Kapitola 

2.). 
 

A. Filtrovací otázky  

A1 Vyberte z následujících možností, do které kategorie patříte: Zvolte jednu odpověď.*146 

● Student(ka) střední školy či gymnázia 

● Student(ka) vysoké školy – bakalářské studium 

● Student(ka) vysoké školy – magisterské studium 

● Student(ka) vysoké školy – doktorandské studium 

● Student(ka) vyšší odborné školy 

● Učitel na střední škole 

● Vyučující na vysoké škole, vědecký pracovník 

● Nic z výše uvedeného 

A2 Vyberte ze seznamu školu, kterou studujete: Zvolte jednu odpověď, nebo doplňte svoji.* 

● ČVUT 

● VŠCHT 

● ČZU 

● Univerzita Karlova 

● VŠE 

● Jiná pražská vysoká škola 

● Jiná vysoká škola mimo Prahu 

● Vysoká škola v zahraničí 

● Jiné: __________ 

A3 Jaká je forma vašeho studia? Zvolte jednu odpověď.* 

● Prezenční 

● Kombinovaná 

● Jiné 

A4 Vyberte ze seznamu školu, kterou studujete: Zvolte jednu odpověď, nebo doplňte svoji.* 

● Rakouské gymnázium v Praze (OEGP) 

● Anglické gymnázium v Praze (The English College in Prague) 

● Park Lane International School 

● Waldorfské lyceum 

● Gymnázium Arabská 

● Nový PORG 

● Gymnázium Na Zatlance 

● Jiné: __________ 

A5 Kde pracujete? Zvolte instituci, kterou byste označili za svou primární. Zvolte jednu 

odpověď.* 

                                                
146 Otázky s * jsou povinné. 
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● ČVUT 

● VŠCHT 

● ČZU 

● Univerzita Karlova 

● Jiná vysoká škola 

● ÚOCHB 

● AV ČR nebo jiný výzkumný ústav 

● Jiné: __________ 

A6 V případě afiliace k více institucím doplňte do komentáře: __________ 

A7 Kde studujete v doktorském studiu? Zvolte instituci, kterou byste označili za svou primární. 

Zvolte jednu odpověď.* 

● ČVUT 

● VŠCHT 

● ČZU 

● Univerzita Karlova 

● Jiná vysoká škola 

● ÚOCHB 

● AV ČR nebo jiný výzkumný ústav 

● Jiné: __________ 

A8 V případě afiliace k více institucím doplňte do komentáře: __________ 

A9 Kde pracujete? Zvolte jednu odpověď, nebo doplňte svoji.* 

● Rakouské gymnázium v Praze (OEGP) 

● Anglické gymnázium v Praze (The English College in Prague) 

● Park Lane International School 

● Waldorfské lyceum 

● Gymnázium Arabská 

● Nový PORG 

● Gymnázium Na Zatlance 

● Jiné: __________ 

A10 Pokud nejste z akademického prostředí, čím se zabýváte? Zvolte jednu odpověď.* 

● Jsem zaměstnanec (na dohodu nebo pracovní poměr) 

● Jsem živnostník 

● Jiné: __________ 
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A11 Jak často využíváte NTK? Zvolte u každého z bodů jednu možnost.* 
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Budovu NTK       

Web NTK a vzdálený 
přístup k elektronickým 
informačním zdrojům 
knihovny 

      

 

B. Otázky na studijní zvyklosti – studenti 

B1 Kde a jak často se připravujete do školy (studium na testy a zkoušky, psaní úkolů a práce na 

školních projektech)? U každého z bodů zvolte jednu možnost.* 
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Doma, na koleji nebo 
u spolužáků 

      

V prostorech školy (chodby, 
učebny, školní kavárna aj.) 

      

Ve veřejných prostorách 
(kavárna, park, dopravní 
prostředky aj.) 

      

V budově NTK       

V jiné knihovně než v NTK       

Mimo domov – jinde       

B2 Doplňte, v jaké knihovně mimo NTK se připravujete: __________ 

B3 Doplňte, kde všude se ještě připravujete: __________ 
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B4 Z čeho se učíte na školní testy a zkoušky a jak jsou pro vás jednotlivé zdroje důležité? U 

každého zdroje určete jeho důležitost z vašeho pohledu.* 

 1 – velmi 
důležité 

2 3 4 5 – 
nedůležité 

nemohu 
hodnotit, 
nevyužívám 
 

Vlastní poznámky       

Materiály od učitelů 
(přednášky, 
prezentace, videa 
a jiné dokumenty) 

      

Materiály od jiných 
studentů (vypracované 
otázky, poznámky, 
diskuzní fóra aj.) 

      

Skripta a učebnice 
v elektronické podobě 

      

Skripta a učebnice 
v tištěné podobě 

      

Jiné studijní a odborné 
materiály elektronické 
(online články, e-
knihy) 

      

Jiné studijní a odborné 
materiály tištěné 
(knihy, časopisy, 
sborniky) 

      

Studijní materiály ve 
formě videa na 
Youtube 

      

On-line encyklopedie 
(Wikipedie, Britannica 
aj.) 

      

B5 Doplňte, jaké jiné zdroje využíváte při přípravě na testy a zkoušky: __________ 
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B6 Co používáte při psaní úkolů a školních prací (seminárních, ročníkových, projektových, 

bakalářských, diplomových) a jak jsou pro vás jednotlivé zdroje důležité? U každého zdroje 

určete jeho důležitost z vašeho pohledu.* 

 1 – velmi 
důležité 

2 3 4 5 – 
nedůležité 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 
 

Vlastní poznámky       

Materiály od učitelů 
(přednášky, 
prezentace, videa a jiné 
dokumenty) 

      

Materiály od jiných 
studentů (vypracované 
otázky, poznámky, 
diskuzní fóra aj.) 

      

Skripta a učebnice 
v elektronické podobě 

      

Skripta a učebnice 
v tištěné podobě 

      

Práce jiných studentů 
(bakalářské, diplomové 
aj.) 

      

Jiné studijní a odborné 
materiály elektronické 
(online články, e-knihy) 

      

Jiné studijní a odborné 
materiály tištěné (knihy, 
časopisy, sborniky) 

      

Normy ČSN aj.       

On-line encyklopedie 
(Wikipedie, Britannica 
aj.) 

      

Webové stránky, 
obecné informace na 
webu 

      

B7 Doplňte, jaké jiné zdroje využíváte při psaní školních prací: __________ 

B8 Pokud využíváte elektronické zdroje (materiály od učitelů, e-skripta, e-knihy aj.), jak s nimi 

nejčastěji pracujete? Zvolte jednu odpověď, nebo doplňte svoji.* 
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● Vytisknu si je a pracuji s tištěnými dokumenty. 

● Pracuji přímo s elektronickou verzí. 

● Jiné: __________ 

B9 Když začínáte psát školní práci nebo pracovat na projektu, jak vyhledáváte odborné 

informace? Zvolte max. 3 nejdůležitější možnosti, nebo doplňte svoje.* 

● Zeptám se učitele/školitele. 

● Zeptám se kamarádů/spolužáků. 

● Zeptám se knihovníka, příp. se k němu objednám na konzultaci. 

● Podívám se na jiné závěrečné práce na podobné téma. 

● Vyhledávám informace v Googlu nebo jiném vyhledávači. 

● Vyhledávám informace v Google Scholaru. 

● Vyhledávám informace na Wikipedii. 

● Vyhledávám informace ve vyhledávači knihovny. 

● Vyhledávám informace v odborných databázích (např. Web of Science, IEEE, PubChem 

aj.). 

● Jiné: __________ 

B10 Jaké prostředí a vybavení je pro vás důležité, když se připravujete do školy? U každého 

řádku určete, jak je pro vás důležitý.* 

 1 – velmi důležité 2 3 4 5 – nedůležité, 
nepotřebuji 

Místo pro studium 
o samotě 

     

Místo pro studium ve 
skupině 

     

Tiché studijní prostředí      

Místo pro spolupráci 
a hlasitý hovor 

     

Notebook nebo počítač      

Dobré připojení na internet, 
Wi-Fi 

     

Tiskárna, kopírka, skener      

Speciální on-line pomůcky 
či software (CAD, 
MATLAB, GIS aj.) 

     

Speciální offline pomůcky 
(whiteboard, projektor, 
kvalitní papír, fixy aj.) 

     

Jídlo a pití      
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 1 – velmi důležité 2 3 4 5 – nedůležité, 
nepotřebuji 

Velký pracovní stůl a židle      

Neformální sezení (gauč, 
křeslo, sezení na zemi aj.) 

     

Dobře osvětlená místnost      

Tlumené světlo v místnosti      

Vlastní stolní lampa      

B11 Doplňte, jaké jiné prostředí a vybavení je pro vás důležité: __________ 

B12 Jak často se do školy připravujete ve skupinách? Zvolte jednu odpověď.* 

● Velmi často (častěji než 1x za týden) 

● Často (alespoň 1x za týden) 

● Občas (alespoň 1x za měsíc) 

● Příležitostně (6-9x za rok) 

● Výjimečně (1-5x za rok) 

● Nikdy 

B13 Pokud se připravujete do školy ve skupinách, v jak velkých skupinách nejčastěji pracujete? 

Zvolte jednu odpověď.* 

● 2-3 osoby 

● 4-6 osob 

● 7-10 osob 

● Více než 10 osob 

B. Otázky na studijní zvyklosti – učitelé 

B14 Učil(a) jste za poslední dva školní/akademické roky na střední nebo vysoké škole? Zvolte 

jednu odpověď.* 

● Ano 

● Ne 

B15 Jaké metody a formy výuky využíváte ve své praxi? Můžete zvolit více odpovědí a doplnit 

svoji.* 

● Frontální výuka (přednáška, prezentace aj.) 

● Skupinová výuka (intenzivní práce s malou skupinou studentů) 

● Projektová výuka 

● Individuální výuka (individuální konzultace, mentoring) 

● Samostatná práce studentů 

● Brainstorming 

● Převrácená třída (flipped classroom) 

● Distanční a on-line výuka 

● Výuka podporovaná počítačem 

● Jiné: __________ 
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B16 Jaké znalosti a dovednosti související s používáním informací jsou dle vašeho názoru 

důležité pro vaše studenty? Zvolte u každého z bodů jednu možnost.* 

 1 – velmi 
důležité 

2 3 4 5 – 
nedůležité 

nemohu 
hodnotit 

 

Vyhledávání informací       

Hodnocení informací 
a zdrojů 
(důvěryhodnost, 
relevantnost, 
aktuálnost) 

      

Organizace vlastního 
výzkumu (včetně 
diplomových projektů) 

      

Správná práce 
s citacemi 

      

Etické používání 
informací (autorská 
právo, duševní 
vlastnictví) 

      

Prezentační 
dovednosti 

      

Akademické psaní 
(tvorba srozumitelných 
odborných textů) 

      

Sběr, čištění, 
zpracování 
a vizualizace dat 

      

B17 Doplňte, jaké jiné znalosti a dovednosti související s používáním informací jsou dle vašeho 

názoru důležité pro vaše studenty: __________ 

B18 Odpovídají prostory a vybavení prostorů pro výuku na vaší škole potřebám studentů 

a učitelů? Zvolte jednu odpověď.* 

● Ano 

● Ne 

● Nevím 

B19 Popište prostor, který vám z hlediska výuky nejvíce vyhovuje, co tento prostor obsahuje – 

jak si představujete ideální místo pro výuku? __________ 

 

C. Otázky pro ty, kteří budovu NTK nevyužívají 

C1 Proč nenavštěvujete NTK osobně? Můžete zvolit více odpovědí, nebo doplnit svoji.* 

● Je to moc daleko. 
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● Raději pracuji z domova/práce. 

● Je tam moc lidí. 

● Nevyhovuje mi otevírací doba. 

● Nemám potřebu. 

● Jiné: __________ 

C2 Je něco, co by vás motivovalo k osobní návštěvě knihovny? Například běžně nedostupné 

prostory a informační zdroje, technické vybavení, služby, vzdělávací a kulturní programy a akce 

aj. __________ 

 

C. Otázky pro uživatele budovy knihovny 

C3 Jak jste celkově spokojen(a) s prostory a interiérem NTK? Zvolte jednu odpověď.* 

● Velmi spokojen(a) 

● Mírně spokojen(a) 

● Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 

● Mírně nespokojen(a) 

● Velmi nespokojen(a) 

C4 Váš komentář: __________ 

C5 Ohodnoťte, jak na vás prostory NTK celkově působí? V každém řádku zvolte políčko, které 

odpovídá tomu, jak prostory vnímáte.* 

 1 2 3 4 5  

Bezpečné      Nebezpečné 

Motivující      Demotivující 

Příjemné      Nehostinné 

Uklidňující      Stresující 

Tiché      Rušivé 

Svobodné      Restriktivní 

Čisté      Špinavé 
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C6 Jak hodnotíte prostory NTK z následujících hledisek (zejména během zkouškového období, 

kdy je budova zaplněná)? U každého řádku určete, jak jste s daným bodem v NTK 

spokojen(a).* 

 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 
nevím 

 

Osvětlení       

Kvalita vzduchu       

Teplota v budově       

Čistota       

C7 Jak jste spokojen(a) s vybavením NTK? Zejména během zkouškového období, kdy je 

budova zaplněná. U každého řádku určete, jak jste s daným bodem v NTK spokojen(a).* 

 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 
nevím 

 

Dostatek volných 
studijních míst 

      

Počet a čistota toalet       

Pohodlnost a 
funkčnost nábytku 

      

Kvalita Wi-Fi       

Počet a dostupnost 
zásuvek 

      

C8 Váš komentář k prostorům NTK: __________ 

C9 Jaké činnosti v budově NTK děláte? Můžete zvolit více odpovědí, nebo doplnit svoji.* 

● Připravuji se na zkoušky, testy, cvičení – sám/sama 

● Připravuji se na zkoušky, testy, cvičení – ve skupině 

● Pracuji na školních pracích, projektech – sám/sama 

● Pracuji na školních pracích, projektech – ve skupině 

● Kreslím, rýsuji 

● Připravuji se na výuku 

● Pracuji na vlastní odborné práci 

● Chodím na přednášky, workshopy 

● Účastním se doučování, studijních nebo pracovních schůzek 

● Vykonávám činnost spojenou s mou profesí 

● Účastním se studijních nebo pracovních schůzek 



569 

● Vykonávám činnost spojenou s mými zálibami 

● Surfuji na internetu (bez ohledu za jakým účelem) 

● Relaxuji – čtu si, dívám se na video, poslouchám audio, odpočívám 

● Setkávám se s přáteli 

● Setkávám se s kolegy z jiných škol a pracovišť 

● Setkávám se s kolegy 

C10 Jaká jsou Vaše nejoblíbenější studijní/pracovní místa v NTK? Můžete zvolit více odpovědí, 

nebo doplnit svoji.* 

Velké stoly pro 10-20 lidí 

 

Menší stoly pro 4-8 lidí 

 

Pohovky 

 

Místa pro jednotlivce 
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Stoly s veřejnými počítači 

 

Nevyužívám studijní/pracovní 
místa. 

 

Je mi to jedno.  

Jiné: __________  

 

C11 Kde v NTK studujte a pracujete a jak jste tam spokojen(a)? U každého řádku určete, jak 

jste s daným bodem v NTK spokojen(a).* 

 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 
 

Studijní místa ve 2. - 
6. NP 
 

      

 

 
Studovna časopisů ve 
3.NP 
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 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 
 

Týmové studovny ve 
4.- 6.NP 

      

 

Individuální studovny 
v 6.NP 

      

 

Tichá studovna ve 
3.NP 

      

 

Badatelna historického 
fondu ve 3.NP 
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 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 
 

Noční studovna       

 

Místa v 1. NP (přízemí 
knihovny) 

      

 

C12 Váš komentář: __________ 

C13 Jak jste spokojen(a) s dalšími prostory v budově NTK? U každého řádku určete, jak jste 

s daným bodem v NTK spokojen(a).  

 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 
 

Kavárna v přízemí 
budovy 

      

Místnosti s automaty 
s občerstvením 
a nápoji 
 

      

Otevřená atria v 6.NP 
 
 
 

      



573 

 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 
 

Akademická klubovna 
Alexandria 

      

C14 Váš komentář k ostatním prostorům: __________ 

C15 Uvedl(a) jste, že využíváte týmové studovny. Jak vám vyhovují dle následujících úkonů? 

U každého řádku určete, jak jste spokojen(a) s jednotlivými aspekty využíváním týmových 

studoven.* 

 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nevím 
 

Proces rezervace       

Přístup do studovny 
pomocí karty 

      

Dostatek volných 
týmových studoven 

      

Cena za pronájem       

Nábytek       

Vybavení (např. 
whiteboardy 
a flipcharty) 

      

Osvětlení       

Zvuková izolace       

Počet míst ve 
studovnách 

      

Časová dostupnost 
studoven 

      

C16 Vaše podněty a připomínky, jak poskytování týmových studoven zlepšit: __________ 
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C17 Uvedl(a) jste, že nevyužíváte týmové studovny. Můžete nám sdělit proč? Můžete zvolit více 

odpovědí a doplnit svoji.* 

● Nepotřebuji takovou místnost. 

● Nedostatečné nebo neodpovídající zařízení. 

● Nepracuji ve skupinách. 

● Nevím, jak to funguje. 

● Nevím, že tato možnost existuje. 

● Cena pronájmu je příliš vysoká. 

● Jiné: __________ 

C18 Uvedl(a) jste, že nevyužíváte Tichou studovnu ve 3. NP. Můžete nám sdělit proč? Zvolte 

jednu odpověď, nebo doplňte svoji.* 

● Nevím, co je tichá studovna, nikdy jsem o ní neslyšel(a). 

● O studovně jsem slyšel(a), ale nevím, kde je nebo jak se využívá. 

● Nevyužívám ji, protože tam většinou není místo. 

● Nemám zájem využívat tichou studovnu. 

● Jiné: __________ 

C19 Uvedl(a) jste, že nevyužíváte Akademickou klubovnu Alexandria. Můžete nám sdělit proč? 

Zvolte jednu odpověď, nebo doplňte svoji.* 

● Nevím, co je Akademická klubovna, nikdy jsem o ní neslyšel(a). 

● O klubovně jsem slyšel(a), ale nevím, kde je nebo jak se využívá. 

● O klubovně jsem slyšel(a), ale nevím, zda ji mohu využívat. 

● Nemám zájem využívat Akademickou klubovnu. 

● Jiné: __________ 

C20 Jaké typy místností byste rád(a) využíval(a) a v NTK vám nyní chybí? Můžete zvolit více 

odpovědí a doplnit svoji.* 

Studovny pro skupinovou práci 
pro více než 10 lidí 

 
Pikist 

Studovny pro skupinovou práci 
pro 5-7 lidí 

 
Nashua Public Library 

https://www.pikist.com/free-photo-xknpd
https://www.nashualibrary.org/services/meeting-rooms/medium-meeting-room-empty/


575 

Studovny pro skupinovou práci 
pro 2-4 lidi 

 
Berkeley Library 

Místa pro společenské posezení 

 
GVSU Mary Idema Pew Library Learning 
& Information Commons 

Soukromá místa, kde můžu 
telefonovat, skypovat aj. 

 
Indiana University Bloomington 

Přednáškové místnosti 

 
University Libraries University of 
Washington 

Místa, kde si můžu trénovat 
prezentace 

 
University of Wisconsin-Madison Libraries 

Studovny, kde se dá hýbat 
s nábytkem 

 
Northeastern University Library 

https://www.lib.berkeley.edu/using-the-libraries/find-study-space
https://soilsandstructures.com/gvsu-mary-idema-pew-library-learning-information-commons/
https://soilsandstructures.com/gvsu-mary-idema-pew-library-learning-information-commons/
https://libraries.indiana.edu/rooms/interview-room
https://www.lib.washington.edu/services/facilities/meetingrooms
https://www.lib.washington.edu/services/facilities/meetingrooms
https://www.library.wisc.edu/memorial/spaces/study-places/graduate-study-room/presentation-practice-room-464a/
https://library.northeastern.edu/services/digital-media-commons
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Relaxační místnosti (meditace, 
jóga) 

 
Brandeis University Library 

Žádné, nevím  

Jiné: __________  

 

С21 Když studujete/pracujete v NTK, jak často potřebujete ticho nebo naopak mluvit nahlas? 

Zvolte u každého bodu jednu možnost.* 
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Absolutní ticho       

Ticho (šeptání)       

Tlumená konverzace       

Netlumená běžná 
konverzace (2-3 lidé) 

      

Netlumená konverzace ve 
větší skupině 

      

Přehrávání médií nahlas       

С22 Váš komentář: __________ 

C23 Jaký máte názor na klidové zóny ve 3.NP a 6.NP v knihovně (místa, kde se nesmí 

telefonovat, mluvit nahlas). Zvolte jednu odpověď, nebo doplňte svoji.* 

● Fungují 

● Nefungují 

● Obtěžují 

● Nevím, že existují klidové zóny. 

● Jiné: __________ 

 

  

https://www.brandeis.edu/library/about/spaces/meditation.html
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C24 Která zařízení v NTK využíváte a jak jste s nimi spokojen(a)? U každého řádku určete, jak 

jste s daným bodem v NTK spokojen(a).* 

 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 

Veřejně přístupné 
počítače 

      

Multifunkční zařízení 
(tiskárna/kopírka) 

      

Samoobslužná 
výpůjční zařízení 
(selfchecky) 

      

Samoobslužné 
návratové zařízení 
(vracečka) 

      

Vyhledávací kiosky ve 
2.NP 

      

Herní kiosky ve 2.NP       

Doplňkový sortiment 
knihovny (čtečka knih, 
iPad, sluchátka aj.) 

      

Kopírka Robocopy       

Automat s 
kancelářskými 
potřebami ve 3.NP 

      

Jídelní a nápojové 
automaty 

      

Automat na špunty do 
uší (špuntomat) ve 
3.NP 

      

C25 Váš komentář k zařízením v NTK: __________ 

C26 Uvedl(a) jste, že nevyužíváte veřejné počítače NTK, proč tomu tak je? Můžete zvolit více 

odpovědí a doplnit svoji.* 

● Mám své vlastní zařízení. 

● Nepotřebuji žádný počítač. 
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● Nevím, že jsou k dispozici. 

● Nevím, jak je využívat. 

● Není na nich nainstalován software, který potřebuji k práci. 

● Nejsem registrován(a) v NTK, nemůžu využívat počítače. 

● Jiné: __________ 

C27 Doplňte, jaký software potřebujete pro plnění školních a pracovních povinností: _________ 

C28 Uvedl(a) jste, že využíváte tiskárny v NTK. Kde je dle vašeho názoru optimální místo pro 

umístění tiskáren? Můžete zvolit více odpovědí nebo doplnit svoji.* 

● Blízko studijních míst. 

● Aspoň jedna tiskárna na každém patře umístěná dále od studijních míst, aby nerušila 

návštěvníky. 

● Všechny v jedné místnosti, tj. samoobslužné reprocentrum, které by nerušilo ostatní 

návštěvníky. 

● Je mi to jedno. 

● Jiné: __________ 

C29 Co z následujícího byste uvítal(a) v NTK? Zvolte jednu odpověď u každého z bodů.* 

 Ano, určitě bych využil(a), 
přesně to potřebuji 

Ano, možná bych 
využil(a) 

Ne, tohle vybavení 
nepotřebuji 

Obrazovky HD, které si 
můžete připojit k 
vlastnímu zařízení 

   

Interaktivní dotykové 
obrazovky a tabule 

   

Pronájem pomůcek na 
natáčení videa, 
software pro střih videa 

   

3D tisk    

Týmové studovny 
vybavené projektorem 

   

Úložiště pro data 
z výzkumu nebo 
studijních projektů 

   

Statistický software    

Studovny pro pořádání 
videokonferencí 
a webinářů 

   

Počítače se dvěma 
monitory 

   

C30 Podělte se o vaše podněty a připomínky k technologiím, které byste v NTK uvítal(a): _____ 
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C31 Jak jste spokojen(a) s nabídkou odborných zdrojů v NTK? U každého řádku určete, jak jste 

s daným bodem v NTK spokojen(a).* 

 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 

E-knihy       

E-časopisy a e-články       

Tištěné knihy       

Tištěné časopisy       

Tištěné učebnice 
a skripta 

      

Normy a patenty       

Další zdroje       

C32 Váš komentář: __________ 

C33 Jak jste celkově spokojen(a) se službami poskytovanými v knihovně NTK? Zvolte jednu 

odpověď.* 

● Velmi spokojen(a) 

● Mírně spokojen(a) 

● Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 

● Mírně nespokojen(a) 

● Velmi nespokojen(a) 

● Nevyužívám služeb NTK 

 

C34 Jaké služby v NTK využíváte a jak jste s nimi spokojen(a)? U každého řádku určete, jestli 

využíváte uvedené služby NTK a jak jste s nimi spokojen(a).* 

 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 

Samoobslužné 
půjčování a vracení 
dokumentů 
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 1 – velmi 
spokojen(a) 

2 3 4 5 – velmi 
nespokojen(a) 

nemohu 
hodnotit, 

nevyužívám 

Pomoc pracovníků 
NTK na pultech 

      

Individuální konzultace 
s pracovníky NTK 
(vyhledávání, citování 
aj.) 
 

      

Workshopy a kurzy 
pořádané NTK 
(vyhledávání, citování 
aj.) 

      

Dodávání knih 
a článků z jiných 
knihoven 

      

Pokročilé akademické 
konzultace 
(vyhledávání, citování, 
publikování, 
akademické psaní aj.) 

      

Workshopy pro 
začínající výzkumníky 
(pokročilé 
vyhledávání, 
publikování aj.)  

      

Bibliometrické služby       

C35 Váš komentář k službám NTK: __________ 

C36 Představte si, že máte možnost podpořit NTK  s libovolnou částkou. Co byte koupil(a)? 

Zvolte max. 3 možnosti nebo doplňte svoji.* 

● E-knihy, e-časopisy 

● Tištěné knihy, časopisy 

● Nové počítače, tiskárny 

● 3D tiskárny 

● Laboratoř virtuální reality 

● Studovny pro pořádání videokonferencí a webinářů 

● Nábytek (židle, stoly) 

● Rekonstrukce toalet 

● Nevím 
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● Jiné: __________ 

C37 Kde si v NTK odkládáte své oblečení a věci? Můžete zvolit více odpovědí a doplnit svoji.* 

● V šatně 

● Do žlutých skříněk 

● Vedle sebe (na stůl, židli, gauč, podlahu) 

● Jiné: __________ 

C38 Co máte v NTK nejraději? __________ 

C39 Je nějaké místo, které se vám v NTK nelíbí? Pokud ano, které a proč? __________ 

C40 Chtěl(a) byste nám na závěr ještě něco sdělit? __________ 

 

D. Demografie a poděkování 

D1 Kde bydlíte (resp. kde se nacházíte většinu času – například v průběhu studia, práce)? 

Zvolte jednu odpověď.* 

● Hlavní město Praha 

● Středočeský kraj 

● Jihočeský kraj 

● Plzeňský kraj 

● Karlovarský kraj 

● Ústecký kraj 

● Liberecký kraj 

● Královéhradecký kraj 

● Pardubický kraj 

● Kraj Vysočina 

● Jihomoravský kraj 

● Olomoucký kraj 

● Zlínský kraj 

● Moravskoslezský kraj 

● Bydlím v zahraničí 

D2 Jaké je vaše pohlaví? Zvolte jednu odpověď.* 

● Muž 

● Žena 

● Jiné 

● Nechci uvést. 

D3 Do jaké věkové kategorie patříte? Zvolte jednu odpověď.* 

● Do 19 let 

● 20-29 let 

● 30-39 let 

● 40-49 let 

● 50-59 let 

● Nad 60 let 

● Nechci uvést. 

D4 Mockrát vám děkujeme za vaši ochotu a čas! Pokud byste se chtěl(a) zúčastnit hloubkových 

šetření (focus group, rozhovory s pracovníky NTK) a pomoci nám naplánovat prostory knihovny, 

sdělte nám prosím svůj e-mail. Budeme vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu. 
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Předem děkujeme za spolupráci! Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu 

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

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH. Pokud o to nemáte zájem, můžete 

dokončit dotazník kliknutím na tlačítko "Odeslat". 

● Chci se zúčastnit hloubkových šetření a můžete mě kontaktovat na e-mailu: __________  
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Příloha 3: Dotazník v anglickém jazyce „NTK in the Next 

Decade: a User Survey“ 

Je uvedeno úplné znění všech otázek. Délka a struktura dotazníku u každého respondenta však 

byla podmíněna kategorií daného respondenta a jeho předchozími odpověďmi (viz také Kapitola 

2.). 
 

A. Filtrovací otázky  

A1  From the following options, check the one that applies to you: Select one option.*147 

● High school/Grammar school student 

● University student: Undergraduate 

● University student: Graduate 

● University student: Postgraduate 

● College student 

● High school teacher 

● University lecturer, academic worker 

● None of the above 

A2 Select where you study: Check one of the options, or add your own.* 

● CTU 

● UCT 

● CZU 

● Charles University 

● University of Economics, Prague 

● Other university in Prague 

● Other university in the Czech Republic 

● Foreign university 

● Other: __________ 

A3 What kind of program are you enrolled in? Select one option.* 

● Full-time 

● Combined 

● Other 

A4 Select where you study: Select one of the options, or add your own.* 

● OEGP 

● The English College in Prague 

● Park Lane International School 

● Waldorf lyceum 

● Grammar school Arabská 

● High school New PORG 

● Grammar school Na Zatlance 

● Other: __________ 

A5 Where do you work? Choose your primary institutional affiliation. Select one option.* 

● CTU 

                                                
147 Otázky s * jsou povinné. 
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● UCT 

● CZU 

● Charles University 

● Other university 

● IOCB Prague 

● Czech Academy of Sciences or other research institute 

● Other: __________ 

A6 If you are affiliated with more than one institution, please add it here: __________ 

A7 Where are you conducting your doctoral studies?  Choose your primary institutional 

affiliation. Select one option.* 

● CTU 

● UCT 

● CZU 

● Charles University 

● Other university 

● IOCB Prague 

● Czech Academy of Sciences or other research institute 

● Other: __________ 

A8 If you are affiliated with more than one institution, please add it here: __________ 

A9 Where do you work? Select one option, or add your own.* 

● OEGP 

● The English College in Prague 

● Park Lane International School 

● Waldorf lyceum 

● Grammar school Arabská 

● High school New PORG 

● Grammar school Na Zatlance 

● Other: __________ 

A10 If you are not employed in academia, what do you do? Select one option.* 

● Employee 

● Self-employed person 

● Other: __________ 
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A11 How often do you use NTK? Select one option for each item.* 
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NTK spaces       

Library website and remote 
access to library electronic 
resources 

      

 

B. Otázky na studijní zvyklosti – studenti 

B1 Where and how often do you prepare for your studies (i.e., studying for exams and tests, 

writing essays) throughout the academic year? Select one option for each item.* 
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At home, in the dorms, or 
with peers 

      

On campus premises 
(hallways, classrooms, 
cafés) 

      

In public places (cafés, 
parks, public transportation) 

      

In NTK spaces       

In a different library (not 
NTK) 

      

Somewhere else       

B2 Fill in the library where you study: __________ 

B3 Fill in where else you do study/work: __________ 

  



586 

B4 What kind of resources do you use for studying? How important are these resources for 

you? Select how important each resource is for you. Select one option for each item.* 

 1 – very 
important 

2 3 4 5 – not 
important 

I do not use 
this 

 

Own notes       

Materials provided by 
lecturers (lectures, 
presentations, videos, 
and other documents) 

      

Materials from other 
students (including 
materials from online 
discussions or social 
media) 

      

Electronic course 
books and textbooks 

      

Paper course books 
and textbooks 

      

Other study and 
subject related 
eMaterials (online 
articles, eBooks) 

      

Other study and 
subject related print 
materials (online 
articles, eBooks and 
chapter books) 

      

Study materials from 
YouTube 

      

Online encyclopedia 
(i.e., Britannica, 
Wikipedia) 

      

B5 Fill in other resources you use for studying: __________ 
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B6 What kind of resources do you use for writing (seminar papers, essays, projects, bachelor 

thesis, master thesis)? How important are these resources for you?  Select how important each 

resource is for you.Select one option for each item.* 

 1 – very 
important 

2 3 4 5 – not 
important 

I do not use 
this 

 

Own notes       

Materials provided by 
lecturers (lectures, 
presentations, videos, 
and other documents) 

      

Materials from other 
students (including 
materials from online 
discussions or social 
media) 

      

Electronic course 
books and textbooks 

      

Paper course books 
and textbooks 

      

Theses by other 
Bachelor or Master 
students 

      

Other study and 
subject related 
eMaterials (online 
articles, eBooks) 

      

Other study and 
subject related print 
materials (online 
articles, eBooks and 
chapter books) 

      

Technical or other 
standards 

      

Online encyclopedia 
(i.e., Britannica, 
Wikipedia) 

      

Websites, general 
information on 
websites 
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B7 Fill in other resources you use for writing: __________ 

B8 If you use electronic resources (such as materials provided by lecturers, textbooks, books), 

how do you usually work with them? Select one option, or add your own.* 

● I print the resources and work with the print versions. 

● I work directly with the electronic version. 

● Other: __________ 

B9 When you start to write a paper or work on a project, where you do begin? Select up to three 

options you consider to be the most important, or add your own.* 

● I ask my teacher/lecturer. 

● I ask my friends/peers. 

● I ask a librarian or schedule a consultation with them. 

● I read other theses written on a topic similar to my own. 

● I search for information on Google. 

● I search for information on Google Scholar. 

● I search for information on Wikipedia. 

● I search for information on the Internet or on a library website. 

● I search for information in subscription, fee-based databases (i.e., Web of Science, 

IEEE, PubChem). 

● Other: __________ 

B10 What kind of environment and equipment is important for you in getting ready for classes? 

Select how important each item is for you. Select one option for each item.* 

 1 – very 
important 

2 3 4 5 – not important, 
I do not need this 

Individual study spaces      

Group study spaces      

Quiet study areas      

Collaborative and team (non-
quiet) study areas 

     

Laptop or computer      

Good Internet connection, 
WiFi 

     

Printer, copier, scanner      

Special online tools or special 
software (CAT, MATLAB, GIS) 

     

Special offline tools (board, 
projector, paper, markers) 

     

Food and drink      
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 1 – very 
important 

2 3 4 5 – not important, 
I do not need this 

Large desk and chairs      

Informal seating (couches, 
armchairs, sitting on the floor) 

     

Good lighting in the room      

Dim light in the room      

Own lamp on the table      

B11 Fill in what other equipment is important for you: __________ 

B12 How often do you study in groups? Select one option.* 

● Very often (more than once a week) 

● Often (at least once a week) 

● Sometimes (at least once a month) 

● Occasionally (6-9 times per year) 

● Rarely (1-5 times per year) 

● Never 

B13 If you work in groups, how many people usually are there? Select one option.* 

● 2-3 people 

● 4-6 people 

● 7-10 people 

● More than 10 people 

B. Otázky na studijní zvyklosti – učitelé 

B14 Did you teach at a high school or university in the past two academic years? Select one 

option.* 

● Yes 

● No 

B15 What methods and forms of teaching do you use? You can select multiple options and add 

your own.* 

● Face-to-face teaching (lectures, presentations) 

● Group teaching (intensive work with a small group of students) 

● Project teaching 

● Individual teaching (individual consultations, mentoring) 

● Individual work with students 

● Brainstorming 

● Flipped classroom 

● Remote and online teaching 

● Computer-assisted learning 

● Other: __________ 
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B16 In your opinion, what knowledge and skills connected to use of information are important 

for your students? Select one option for each item.* 

 1 – very 
important 

2 3 4 5 – not 
important 

I cannot 
evaluate 

 

Searching skills       

Evaluation of 
information and 
resources (credibility, 
relevance, currency) 

      

Research 
organizational skills 
(including for thesis 
projects) 

      

Citation, referencing 
skills 

      

Ethical use of 
information, copyright, 
plagiarism 

      

Presentation skills       

Scientific writing 
(creating 
comprehensible texts) 

      

Collecting, cleaning, 
processing, and 
visualizing data 

      

B17 Fill in what other knowledge and skills connected to use of information are important for 

your students: __________ 

B18 Do your teaching premises and equipment meet the needs of students and instructors? 

Select one option.* 

● Yes 

● No 

● I don’t know 

B19 Describe the optimal space you would prefer or find optimal for your teaching: the room, the 

furniture, the equipment. __________ 

 

C. Otázky pro ty, kteří budovu NTK nevyužívají 

C1 Why don’t you visit NTK in person? You can select multiple options, or add your own.* 

● It is too far away. 
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● I prefer to work from my home/office. 

● There are too many people. 

● The opening hours do not suit me. 

● I do not need to visit. 

● Other: __________ 

C2 Is there anything that would motivate you to visit the library in person? For example: special 

and rare collections; access to specialized, otherwise inaccessible or elsewhere hard to find 

study and teaching venues, equipment, labs, eResources, educational and social events. 

__________ 

 

C. Otázky pro uživatele budovy knihovny 

C3 How satisfied are you with NTK’s interior spaces? Select one option.* 

● Very satisfied 

● Somewhat satisfied 

● Neither satisfied nor dissatisfied 

● Somewhat dissatisfied 

● Very dissatisfied 

C4 Your comments: __________ 

C5 How do you feel about the interior spaces? For each item, select the option that corresponds 

to the impression the spaces give to you.* 

 1 2 3 4 5  

Safe      Dangerous 

Motivating      Demotivating 

Pleasant      Inhospitable 

Calming      Stressful 

Peaceful      Disturbing 

Free      Restrictive 

Clean      Dirty 

C6 How would you evaluate NTK spaces with regards to the following points (especially during 

the examination period, when the library is full)? For each item, select how satisfied you are with 

NTK.* 

 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I 
cannot 

evaluate 

Lighting       

Air quality       
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 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I 
cannot 

evaluate 

Temperature inside 
the building 

      

Cleanliness       

C7 How satisfied are you with NTK equipment? Especially during the examination period, when 

the library is full. For each item, select how satisfied you are with NTK.* 

 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, 

I cannot 
evaluate 

Availability of study 
spaces and seats 

      

Number and 
cleanliness of toilets 

      

Comfort and 
functionality of the 
furniture 

      

WiFi quality       

Number and 
accessibility of 
electrical outlets 

      

C8 Your comments about NTK spaces: __________ 

C9 What activities do you perform at NTK? Select as many options as you want, or add your 

own.* 

● I prepare for exams and tests alone 

● I prepare for exams and tests in a group 

● I work on study projects alone (seminar papers, projects, theses) 

● I work on study projects in a group (seminar papers, projects, theses) 

● I sketch/draw 

● I prepare for lectures 

● I work on my own research 

● I attend lectures, workshops 

● I attend tutoring lectures, study or work meetings 

● I do activities related to my job 

● I attend study or work meetings 

● I do activities related to my hobbies 

● I browse the Internet (no matter what purpose) 
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● I relax: read, watch videos, listen to music 

● I meet my friends 

● I meet my colleagues from other institutions 

● I meet my colleagues 

C10 What are your favorite study/work places at NTK? Select as many options as you want, or 

add your own.* 

Big tables for 10-20 people 

 

Smaller tables for 4-8 people 

 

Sofas 

 

Individual places 
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Tables with desktop computers 

 

I do not care.  

Other: __________  

 

C11 Which of the following library areas/spaces do you use and how satisfied are you with 

them? Select one option for each item.* 

 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I do 

not use this 

 
 
Study places on Floors 
2-6 
 

      

 

 

Periodicals Reading 
Room on Floor 3 
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 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I do 

not use this 

Team Study Rooms 
on Floors 4-6 

      

 

Individual study carrels 
on Floor 6 

      

 

Quiet Study Room on 
Floor 3 

      

 

Rare Books & Special 
Collections Reading 
Room 
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 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I do 

not use this 

After Hours Study 
Room 

      

 

Places on the ground 
floor 

      

 

C12 Your comments: __________ 

 

C13 How satisfied are you with other NTK spaces? Select one option for each item.* 

 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I do 

not use this 
 

Café on the ground 
floor of the building 
 
 

      

Snack lounges 
 
 
 

      

Open air atria on Floor 
6 
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 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I do 

not use this 
 

NTK Academic 
Lounge  

      

C14 Your comments about other NTK spaces: __________ 

C15 You have stated that you use team study rooms. Can you comment on the following? For 

each item, select how satisfied you are with NTK team study rooms.* 

 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I do 

not use this 

Reservation process       

Team study room 
access via card 
pomocí karty 

      

Number of team study 
rooms 

      

Rental price       

Furniture       

Whiteboard, flipchart, 
markers 

      

Lighting       

Soundproofing       

Number of seats in 
a study room 

      

Time accessibility of 
study rooms 

      

C16 Your ideas and comments on how to improve team study rooms: __________ 
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C17 You have stated that you do not use team study rooms. Can you share with us why? Select 

as many options as you want, or add your own.* 

● I do not need such rooms. 

● Insufficient, non-functional, or inadequate equipment 

● I do not work in groups. 

● I do not know how it works. 

● I did not know there is such an option. 

● The price is too high 

● Other: __________ 

C18 You have stated that you do not use the quiet study room on Floor 3. Can you share with 

us why? Select one option, or add your own.* 

● I do not know what a quiet study room is/have never heard of it. 

● I have heard of the study room, but I do not know where it is or how to use it. 

● I do not use it because there is usually no space. 

● I am not interested in using the quiet study room. 

● Other:  __________ 

C19 You have stated that you do not use the NTK Academic Lounge. Can you share with us 

why? Select one option, or add your own.* 

● I do not know what the Academic Lounge is/have never heard about it. 

● I have heard about the Academic Lounge, but I do not know where it is or how to use it. 

● I have heard of the Academic Lounge, but I do not know if I can use it. 

● I am not interested in using the Academic Lounge. 

● Other: __________ 

C20 What types of rooms would you like to use at NTK that are not there now? You can select 

multiple options, or add your own.* 

Study rooms for groups (more 
than 10 people 

 
Pikist 

Study rooms for groups (5-7 
people) 

 
Nashua Public Library 

https://www.pikist.com/free-photo-xknpd
https://www.nashualibrary.org/services/meeting-rooms/medium-meeting-room-empty/
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Study rooms for groups (2-4 
people) 

 
Berkeley Library 

Places to get-together 

 
GVSU Mary Idema Pew Library Learning 
& Information Commons 

Private places where I can talk 
on the phone, conduct a video 
conference, and so on 

 
Indiana University Bloomington 

Lecture rooms 

 
University Libraries University of 
Washington 

Places where I can practice 
my presentations 

 
University of Wisconsin-Madison Libraries 

Study rooms with movable 
furniture 

 
Northeastern University Library 

https://www.lib.berkeley.edu/using-the-libraries/find-study-space
https://soilsandstructures.com/gvsu-mary-idema-pew-library-learning-information-commons/
https://soilsandstructures.com/gvsu-mary-idema-pew-library-learning-information-commons/
https://libraries.indiana.edu/rooms/interview-room
https://www.lib.washington.edu/services/facilities/meetingrooms
https://www.lib.washington.edu/services/facilities/meetingrooms
https://www.library.wisc.edu/memorial/spaces/study-places/graduate-study-room/presentation-practice-room-464a/
https://library.northeastern.edu/services/digital-media-commons
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Rooms for relax (meditation, 
yoga) 

 
Brandeis University Library 

None, I do not know  

Other: __________  

С21 If you study or work at NTK, how often do you need to stay silent or, on the contrary, to talk 

out loud? Select one option for each item.* 
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Absolute silence       

Silence (whispering)       

Hushed conversation       

Normal conversation (2-
3 people) 

      

Normal conversation in 
a group 

      

Playing media out loud       

С22 Your comments: __________ 

C23 What is your opinion on the library’s existing Quiet Study Areas on Floors 3 and 6? Select 

one option, or add your own.* 

● They work fine. 

● They don’t work. 

● They are distractive. 

● I’m unaware of any quiet study areas at NTK. 

● Other: __________ 

  

https://www.brandeis.edu/library/about/spaces/meditation.html
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C24 What equipment at NTK do you use and how satisfied are you with it? Select one option for 

each item.* 

 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I do 

not use this 

Public desktop 
workstations 

      

Print/scan/copy 
machines 

      

Self-check borrowing 
machines 

      

Self-service return 
machines 

      

Searching kiosks on 
Floor 2/Atrium 

      

Game kiosks on Floor 
2/Atrium 

      

Assorted materials 
(i.e., eBook readers, 
iPads, headphones, 
chargers) 

      

Robocopy machine       

The office supply 
vending machine on 
Floor 3 

      

Food/drink vending 
machine throughout 
the library 

      

Ear-plug machine on 
Floor 3 

      

C25 Your comments about equipment at NTK: __________ 

C26 You have stated that you do not use NTK public desktop workstations. Can you share with 

us why? You can select several options, or add your own.* 

● I have my own device. 

● I do not need a computer. 
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● I do not know I can use them. 

● I do not know how to use them. 

● They do not have the software I need to work with. 

● I am not registered with NTK, so I cannot use the workstations. 

● Other: __________ 

C27 Please let us know what additional software you would like to have installed on the public 

desktop workstations: _________ 

C28 You have stated that you use NTK’s public printers. Where is, in your opinion, the optimal 

location for them? You can select several options, or add your own.* 

● Close to study places 

● At least one printer per floor, farther away from study places in order not to disturb other 

patrons 

● All the printers should be located in one room with a self-service reprographic center in 

order not to disturb patrons. 

● I do not care. 

● Other: __________ 

C29 Which of the following would you like to have at NTK? Select one option for each item.* 

 Yes, I would definitely use it, 
this is exactly what I need 

Yes, I might 
use it 

No, I do not need 
this equipment 

HD screens where you 
can connect to your 
own device 

   

Interactive touch 
screens and boards 

   

Rental of video 
recording tools, video 
editing software 

   

3D printer    

Team study rooms with 
a projector 

   

Data repository for 
research or projects 

   

Statistical software    

Study rooms for video 
conferences and 
webinars 

   

Computers with two 
screens 
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C30 Share with us your ideas or comments about other equipment, software, or tech tools you 

would like to have at NTK: _____ 

C31 How much are you satisfied with the library collections and information resources? Select 

one option for each item.* 

 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I do 

not use this 

eBooks       

 eJournals and articles       

Print books       

Print journals       

Paper course books 
and textbooks 

      

Technical standards       

Other resources       

C32 Your comments: __________ 

C33 Overall, how satisfied are you with the services provided by NTK? Select one option.* 

● Very satisfied 

● Somewhat satisfied 

● Neither satisfied nor dissatisfied 

● Somewhat dissatisfied 

● Very dissatisfied 

● I do not use NTK services 
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C34 What NTK services do you use? How satisfied are you with them? For each item, select 

which NTK services you use and how satisfied you are with them.* 

 1 – very 
satisfied 

2 3 4 5 – very 
dissatisfied 

I do not 
know, I do 

not use this 

Self-service 
(borrowing books, 
textbooks) 

      

Information/patron 
services at desks 

      

Individual 
consultations with 
library specialists 

      

NTK workshops and 
courses (i.e., 
searching, citing, 
thesis writing) 

      

Document delivery 
from other libraries’ 
collections 

      

Advanced academic 
consultations (i.e., 
searching, citing, 
publishing, scientific 
writing)  

      

Advanced workshops 
for the early career 
researchers (i.e., 
academic writing, 
presenting, grant 
proposal writing)  

      

Bibliometric services       

C35 Your comments about NTK services: __________ 

C36 Imagine that you had the chance to support NTK. What would you choose to support? 

Select up to three options, or add your own.* 

● eBooks, eJournals 

● Print books, journals 

● New computers, printers 

● 3D printers 
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● Virtual reality laboratory 

● Study rooms for video conferences and webinars 

● Furniture (tables, chairs) 

● Toilet reconstruction 

● I do not know 

● Other: __________ 

C37 Where do you put your clothes and belongings at NTK? You can select multiple options, or 

add your own.* 

● In the cloakroom 

● In yellow lockers 

● Next to me (on a table, chair, sofa, floor) 

● Other: __________ 

C38 What do you like the most about NTK? __________ 

C39 Is there a place you do not like at NTK? If so, where and why? __________ 

C40 Anything else you would like to say to/about NTK? __________ 

 

D. Demografie a poděkování 

D1 Where do you live (i.e., your residence)? Select one option* 

● Prague 

● Central Bohemian region 

● South Bohemian region 

● Plzeň region 

● Karlovy Vary region 

● Ústí nad Labem region 

● Liberec region 

● Hradec Králové region 

● Pardubice region 

● Vysočina region 

● South Moravian region 

● Olomouc region 

● Zlín region 

● Moravian-Silesian region 

● I live abroad 

D2 What is your gender? Select one option.* 

● Man 

● Woman 

● Other 

● I do not want to say. 

D3 How old are you? Select one option.* 

● Up to 19 years 

● 20-29 years 

● 30-39 years 

● 40-49 years 

● 50-59 years 
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● 60+ years 

● I do not want to say. 

D4 We want to thank you very much for your time and willingness to fill out the questionnaire. If 

you would like to participate in the in-depth surveys (focus group, interviews with NTK 

employees) and help us to plan the remodeling of NTK’s public spaces, please share with us 

your email address. We will contact you to discuss next steps. Thank you in advance for your 

cooperation. When processing personal data, NTK is acting in accordance with Czech legal 

regulations, Regulation (EU) 2016/679 of the EP and of the Council of 27 April 2016, regarding 

the protection of natural persons in regard to the processing of personal data and the free 

movement of such data (repealing Directive 95/46/EC, and the Integrated Library Rules), and 

with the Internal Directive No. 2/2018 of the Director of the NTK. If you are not interested, you 

can complete the questionnaire by clicking “Submit”. 

● I want to take part in additional surveys and give you permission to contact me at the 

following email address: __________ 
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Příloha 4: Rozdělení respondentů dle jazyka dotazníku, 

kategorie a afiliace  

Počty a podíly respondentů na celkovém souboru dle kategorie 

Kategorie respondentů Jazyk dotazníku 

Čeština Angličtina 

Student SŠ 39 (88,6 %) 5 (11,4 %) 

Student VŠ bakalářského stupně 420 (95,9 %) 18 (4,1 %) 

Student VŠ magisterského stupně 243 (93,8 %) 16 (6,2 %) 

Student VŠ doktorského stupně 57 (79,2 %) 15 (20,8 %) 

Učitel na SŠ 7 (58,3 %) 5 (41,7 %) 

Vyučující na VŠ, vědecký pracovník 87 (93,5 %) 6 (6,5 %) 

Ostatní veřejnost 105 (93,8 %) 7 (6,2 %) 

 

Počty a podíly respondentů na celkovém souboru dle afiliace 

Afiliace respondentů Jazyk dotazníku 

Čeština Angličtina 

VŠCHT 168 (97,1 %) 5 (2,9 %) 

ČVUT 232 (95,1 %) 12 (4,9 %) 

ČZU 258 (92,1 %) 22 (7,9 %) 

UK 92 (87,6 %) 13 (11,4 %) 

Jiné VŠ 43 (97,7 %) 1 (2,3 %) 

SŠ 25 (71,4 %) 10 (28,6 %) 

AV ČR nebo jiný výzkumný ústav 10 (83,3 %) 2 (16,7 %) 

Jiné 130 (94,9 %) 7 (5,1 %) 
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Příloha 5: Bydliště respondentů 

Počty a podíly respondentů na celkovém souboru dle místa bydlení 

Bydliště respondentů (resp. kde se respondenti 
nachází většinu času) 

Počet Podíl mezi 
respondenty 

výběrového souboru 

Hlavní město Praha 798 77,3 % 

Středočeský kraj 129 12,4 % 

Ústecký kraj 17 1,7 % 

Plzeňský kraj 14 1,4 % 

Bydlím v zahraničí 10 1,0 % 

Královéhradecký kraj 9 0,9 % 

Pardubický kraj 9 0,9 % 

Liberecký kraj 8 0,8 % 

Kraj Vysočina 8 0,8 % 

Karlovarský kraj 7 0,7 % 

Moravskoslezský kraj 7 0,7 % 

Jihomoravský kraj 6 0,6 % 

Jihočeský kraj 5 0,5 % 

Zlínský kraj 2 0,2 % 

Olomoucký kraj 1 0,1 % 

Celkem 1030 100,0 % 
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Příloha 6: Kontingenční tabulka absolutních četností 

(počty respondentů) pro frekvenci návštěvy budovy NTK 

a využití webu NTK a vzdáleného přístupu k EIZ 

 Jak často využíváte web NTK a vzdálený přístup k elektronickým 
informačním zdrojům NTK? 
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Jak často 
využíváte 
Budovu 
NTK? 

Velmi 
často 
(častěji 
než 1x za 
týden) 

26 21 48 18 42 34 

Často 
(alespoň 
1x za 
týden) 

17 18 47 39 34 34 

Občas 
(alespoň 
1x za 
měsíc) 

13 28 42 38 52 42 

Příležitost
ně (6-9x 
za rok) 

8 10 31 36 47 30 

Výjimečn
ě (1-5x za 
rok) 

5 9 31 25 40 43 

Nenavště
vuji/nevy
užívám 
vůbec 

4 8 9 8 27 76 
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Příloha 7: Příprava do školy v různých typech míst dle 

četnosti přípravy (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského 

a magisterského studia) 

 Velmi 
často 

(častěj
i než 
1x za 

týden) 

Často 
(alespoň 

1x za 
týden) 

Občas 
(alespoň 

1x za 
měsíc) 

Příležitostně 
(6–9x za 

rok) 

Výjimečně 
(1–5x za 

rok) 

Nenavštěvuji 
/nevyužívám 

vůbec 

 

Doma, na koleji nebo u spolužáků  

Celkem (741 
respondentů) 

67,6 % 20,5 % 6,8 % 3,2 % 1,5 % 0,4 % 100,0 % 

Studenti 
bakalářského 
stupně 
(438 
respondentů) 

68,0 % 19,2 % 6,2 % 4,3 % 1,6 % 0,7 % 100,0 % 

Studenti 
magisterskéh
o stupně 
(259 
respondentů) 

66,0 % 22,8 % 7,8 % 1,9 % 1,5 % 0,0 % 100,0 % 

V prostorech školy  

Celkem (741 
respondentů) 

16,1 % 26,2 % 23,4 % 13,4 % 14,2 % 6,7 % 100,0 % 

Studenti 
bakalářského 
stupně 
(438 
respondentů) 

16,9 % 26,0 % 24,2 % 12,6 % 13,5 % 6,8 % 100,0 % 

Studenti 
magisterskéh
o stupně 
(259 
respondentů) 

11,2 % 27,4 % 23,9 % 14,7 % 15,9 % 6,9 %  100,0 % 

V budově NTK  

Celkem (741 
respondentů) 

21,6 % 18,4 % 17,8 % 14,6 % 10,2 % 17,4 % 100,0 % 
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 Velmi 
často 

(častěj
i než 
1x za 

týden) 

Často 
(alespoň 

1x za 
týden) 

Občas 
(alespoň 

1x za 
měsíc) 

Příležitostně 
(6–9x za 

rok) 

Výjimečně 
(1–5x za 

rok) 

Nenavštěvuji 
/nevyužívám 

vůbec 

 

Studenti 
bakalářského 
stupně 
(438 
respondentů) 

22,4 % 19,2 % 19,9 % 13,9 % 8,4 % 16,2 % 100,0 % 

Studenti 
magisterskéh
o stupně 
(259 
respondentů) 

21,2 % 19,3 % 16,2 % 15,8 % 12,4 % 15,1 % 100,0 % 

Ve veřejných prostorech  

Celkem (741 
respondentů) 

7,6 % 15,0 % 22,9 % 16,9 % 21,4 % 16,2 % 100,0 % 

Studenti 
bakalářského 
stupně 
(438 
respondentů) 

6,4 % 15,8 % 25,3 % 16,0 % 21,0 % 15,5 % 100,0 % 

Studenti 
magisterskéh
o stupně 
(259 
respondentů) 

6,2 % 14,3 % 19,3 % 18,5 % 22,8 % 18,9 % 100,0 % 

V jiné knihovně než v NTK  

Celkem (741 
respondentů) 

2,4 % 3,2 % 6,3 % 7,7 % 13,5 % 66,9 % 100,0 % 

Studenti 
bakalářského 
stupně 
(438 
respondentů) 

1,8 % 3,0 % 5,9 % 8,2 % 12,6 % 68,5 % 100,0 % 

Studenti 
magisterskéh
o stupně 
(259 
respondentů) 

3,1 % 3,0 % 5,9 % 8,2 % 12,6 % 68,5 % 100,0 % 
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 Velmi 
často 

(častěj
i než 
1x za 

týden) 

Často 
(alespoň 

1x za 
týden) 

Občas 
(alespoň 

1x za 
měsíc) 

Příležitostně 
(6–9x za 

rok) 

Výjimečně 
(1–5x za 

rok) 

Nenavštěvuji 
/nevyužívám 

vůbec 

 

Mimo domov – jinde  

Celkem (741 
respondentů) 

3,3 % 3,0 % 8,8 % 9,7 % 14,8 % 60,4 % 100,0 % 

Studenti 
bakalářského 
stupně 
(438 
respondentů) 

3,7 % 3,2 % 8,9 % 10,7 % 14,4 % 59,1 % 100,0 % 

Studenti 
magisterskéh
o stupně 
(259 
respondentů) 

2,3 % 1,9 % 8,5 % 8,9 % 13,9 % 64,5 % 100,0 % 
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Příloha 8: Kontingenční tabulka absolutních četností 

(počty respondentů) pro návštěvy jiných knihoven 

a budovy NTK  

 Jak často navštěvujete NTK (budovu)? 

Využívání jiných 
knihoven vs. Jak 
často navštěvujete 
NTK (budovu)? 
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(žádnou jinou knihovnu 
nenavštěvuji) 

102 100 112 78 43 61 534 1030 

 

        

Městská knihovna 
Praha (MKP) 

9 11 13 7 9 8  57 

Fakultní (školní) 
knihovna (vyjma ČZU) 

10 10 17 4 2 2  45 

Knihovna ČZU 1 4 1 3 5 8  22 

Národní knihovna 
Praha (NK) 

2 6 5 4 1   18 

Knihovna AV ČR 5 4 2 2    13 

Ostatní knihovny 
(městské, krajské) 
mimo Prahu 

2 3 4 2 4 5  20 

z toho KVK Liberec 1  1  1   3 

Ostatní knihovny v 
Praze (vyjma Ústřední 
zemědělské knihovny 
A.Švehly) 

   1    1 

Ústřední zemědělská 
knihovna A.Švehly 

    2 2  4 

Celkem* 131 138 154 101 66 86 534 1210 

Počet respondentů 189 189 215 162 143 132 534  

* – někteří respondenti navštěvují kromě NTK více než jednu další knihovnu. 
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Příloha 9: Počty respondentů, kteří ohodnotili důležitost 

vybraných informačních zdrojů v kontextu přípravy na 

testy a zkoušky, dle kategorie/stupně studia (studenti SŠ, 

studenti VŠ bakalářského a magisterského studia) 

 Celkem 
respondent

ů* 

Studenti 
SŠ 

Studenti 
bakalářskéh

o stupně 

Studenti 
magisterskéh

o stupně 

Materiály od učitelů (přednášky, 
prezentace, videa a jiné dokumenty) 

738 43 438 257 

Vlastní poznámky 728 44 431 253 

Materiály od jiných studentů 
(vypracované otázky, poznámky aj.) 

726 41 431 254 

Skripta a učebnice v tištěné podobě 689 41 405 243 

Skripta a učebnice v elektronické 
podobě 

695 35 415 245 

Studijní materiály ve formě videa na 
Youtube 

665 39 401 225 

Online encyklopedie (Wikipedie, 
Britannica aj.) 

684 43 407 234 

Jiné studijní a odborné materiály 
elektronické (online články, e-knihy) 

656 38 379 239 

Jiné studijní a odborné materiály 
tištěné (knihy, časopisy, sborniky) 

586 33 336 217 

*Nezahrnuje ty, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. 
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Příloha 10: Počty respondentů, kteří ohodnotili důležitost 

vybraných informačních zdrojů v kontextu přípravy na 

testy a zkoušky, dle afiliace (studenti SŠ, studenti VŠ 

bakalářského a magisterského studia) 

 Celkem 
respondentů* 

VŠCHT ČVUT ČZU UK 

Materiály od učitelů (přednášky, 
prezentace, videa a jiné 
dokumenty) 

738 142 203 214 95 

Vlastní poznámky 728 140 196 213 94 

Materiály od jiných studentů 
(vypracované otázky, 
poznámky aj.) 

726 138 199 213 94 

Skripta a učebnice v tištěné 
podobě 

689 134 185 205 85 

Skripta a učebnice 
v elektronické podobě 

695 139 190 206 85 

Studijní materiály ve formě 
videa na Youtube 

665 129 186 183 89 

Online encyklopedie 
(Wikipedie, Britannica aj.) 

684 134 189 184 95 

Jiné studijní a odborné 
materiály elektronické (online 
články, e-knihy) 

656 121 179 194 85 

Jiné studijní a odborné 
materiály tištěné (knihy, 
časopisy, sborniky) 

586 101 156 181 77 

*Nezahrnuje ty, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. 
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Příloha 11: Počty respondentů, kteří ohodnotili důležitost 

vybraných informačních zdrojů v kontextu psaní prací, 

dle kategorie/stupně studia (studenti SŠ, studenti VŠ 

bakalářského a magisterského studia) 

 Celkem 
respondentů* 

Studenti 
SŠ 

Studenti 
bakalářskéh

o stupně 

Studenti 
magisterskéh

o stupně 

Jiné studijní a odborné materiály 
elektronické (online články, e-knihy) 

689 41 402 246 

Materiály od učitelů (přednášky, 
prezentace, videa a jiné dokumenty) 

718 43 426 249 

Skripta a učebnice v elektronické 
podobě 

689 35 411 243 

Skripta a učebnice v tištěné podobě 677 38 398 241 

Vlastní poznámky 707 42 419 246 

Webové stránky, obecné informace 
na webu 

703 44 416 243 

Jiné studijní a odborné materiály 
tištěné (knihy, časopisy, sborniky) 

646 36 378 232 

Práce jiných studentů (bakalářské, 
diplomové aj.) 

670 40 388 242 

Materiály od jiných studentů 
(vypracované otázky, poznámky aj.) 

681 39 406 236 

Online encyklopedie (Wikipedie, 
Britannica aj.) 

667 44 394 229 

Normy ČSN aj. 477 15 277 185 

*Nezahrnuje ty, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. 
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Příloha 12: Počty respondentů, kteří ohodnotili důležitost 

vybraných informačních zdrojů v kontextu psaní prací, 

dle afiliace (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a 

magisterského studia) 

 Celkem 
respondentů* 

VŠCHT ČVUT ČZU UK 

Jiné studijní a odborné 
materiály elektronické (online 
články, e-knihy) 

689 127 183 211 87 

Materiály od učitelů 
(přednášky, prezentace, videa 
a jiné dokumenty) 

718 136 202 212 85 

Skripta a učebnice v 
elektronické podobě 

689 130 192 209 83 

Skripta a učebnice v tištěné 
podobě 

677 127 188 205 80 

Vlastní poznámky 707 135 195 208 87 

Webové stránky, obecné 
informace na webu 

703 129 199 206 85 

Jiné studijní a odborné 
materiály tištěné (knihy, 
časopisy, sborniky) 

646 119 147 203 81 

Práce jiných studentů 
(bakalářské, diplomové aj.) 

670 122 187 197 83 

Materiály od jiných studentů 
(vypracované otázky, 
poznámky aj.) 

681 126 195 202 78 

Online encyklopedie 
(Wikipedie, Britannica aj.) 

667 124 189 186 85 

Normy ČSN aj. 477 78 146 155 54 

*Nezahrnuje ty, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. 
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Příloha 13: Počty respondentů, kteří ohodnotili důležitost 

informačních dovedností a znalostí pro studenty dle 

kategorie (vyučující doktorandi, učitelé SŠ, vyučující na 

VŠ, vyučující vědečtí pracovníci) 

 Celkem 
respondentů* 

Studenti VŠ 
doktorského 

stupně 

Učitelé na 
SŠ 

Vyučující na 
VŠ, vědečtí 
pracovníci 

Hodnocení informací a zdrojů 
(důvěryhodnost, relevantnost, 
aktuálnost) 

130 45 10 75 

Vyhledávání informací 131 46 10 75 

Organizace vlastního výzkumu 
(včetně diplomových projektů) 

126 45 9 72 

Etické používání informací 
(autorská práva, duševní vlastnictví) 

126 43 10 73 

Akademické psaní (tvorba 
srozumitelných odborných textů) 

130 45 10 75 

Prezentační dovednosti 130 45 10 75 

Sběr, čištění, zpracování 
a vizualizace dat 

129 45 9 75 

Správná práce s citacemi 128 45 9 74 

*Nezahrnuje ty, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. 
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Příloha 14: Počty respondentů, kteří ohodnotili důležitost 

informačních dovedností a znalostí pro studenty, dle 

afiliace (vyučující doktorandi, učitelé SŠ, vyučující na VŠ, 

vyučující vědečtí pracovníci) 

 Celkem 
respondentů* 

VŠCHT ČVUT ČZU 

Hodnocení informací a zdrojů 
(důvěryhodnost, relevantnost, 
aktuálnost) 

130 26 33 49 

Vyhledávání informací 131 26 34 49 

Organizace vlastního výzkumu 
(včetně diplomových projektů) 

126 25 33 48 

Etické používání informací 
(autorská práva, duševní vlastnictví) 

126 25 33 47 

Akademické psaní (tvorba 
srozumitelných odborných textů) 

130 26 33 49 

Prezentační dovednosti 130 26 33 49 

Sběr, čištění, zpracování 
a vizualizace dat 

129 26 33 49 

Správná práce s citacemi 128 26 33 48 

*Nezahrnuje ty, kteří zvolili možnost Nemohu hodnotit, nevyužívám. 
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Příloha 15: Rozdělení četností hodnocení prostorů NTK 

dle kategorie respondentů (agregované skupiny), kteří 

budovu NTK navštěvují 

 Bezpečné 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Nebezpečné 
5 

Celkem (898 respondentů) 66,8 % 25,5 % 5,9 % 1,2 % 0,6 % 

Studenti SŠ, studenti VŠ 
bakalářského a magisterského 
stupně 
(652 respondentů) 

68,9 % 24,7 % 5,0 % 0,9 % 0,5 % 

Učitelé na SŠ, studenti VŠ 
doktorského stupně, vyučující 
na VŠ, vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

58,7 % 30,8 % 7,7 % 1,4 % 1,4 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

65,0 % 23,3 % 8,7 % 2,9 % 0,0 % 

 Motivující 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Demotivující 
5 

Celkem (898 respondentů) 47.3 % 33.1 % 16.1 % 2.6 % 0.9 % 

Studenti SŠ, studenti VŠ 
bakalářského a magisterského 
stupně 
(652 respondentů) 

50,6 % 32,0 % 15,0 % 2,1 % 0,3 % 

Učitelé na SŠ, studenti VŠ 
doktorského stupně, vyučující 
na VŠ, vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

33,6 % 36,4 % 24,4 % 3,5 % 2,1 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

45,6 % 35,0 % 12,6 % 3,9 % 2,9 % 

 Příjemné 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Nehostinné 
5 

Celkem (898 respondentů) 46.0 % 38.4 % 11.6 % 3.0 % 1.0 % 

Studenti SŠ, studenti VŠ 
bakalářského a magisterského 
stupně 
(652 respondentů) 
 

49,4 % 36,5 % 10,8 % 2,5 % 0,8 % 
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Učitelé na SŠ, studenti VŠ 
doktorského stupně, vyučující 
na VŠ, vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

34,3 % 45,5 % 15,3 % 3,5 % 1,4 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

40,8 % 40,8 % 10,7 % 5,8 % 1,9 % 

 Uklidňující 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Stresující 
5 

Celkem (898 respondentů) 27.7 % 33.5 % 30.7 % 6.5 % 1.6 % 

Studenti SŠ, studenti VŠ 
bakalářského a magisterského 
stupně 
(652 respondentů) 

27,8 % 33,7 % 30,4 % 6,7 % 1,4 % 

Učitelé na SŠ, studenti VŠ 
doktorského stupně, vyučující 
na VŠ, vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

24,5 % 32,9 % 33,5 % 7,0 % 2,1 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

32,0 % 33,0 % 29,2 % 3,9 % 1,9 % 

 Tiché 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Rušivé 
5 

Celkem (898 respondentů) 23.4 % 40.2 % 26.0 % 8.1 % 2.3 % 

Studenti SŠ, studenti VŠ 
bakalářského a magisterského 
stupně 
(652 respondentů) 

24,4 % 40,5 % 25,3 % 7,8 % 2,0 % 

Učitelé na SŠ, studenti VŠ 
doktorského stupně, vyučující 
na VŠ, vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

19,6 % 42,0 % 27,2 % 7,0 % 4,2 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

22,3 % 35,9 % 28,2 % 11,7 
% 

1,9 % 

 Svobodné 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Restriktivní 
5 

Celkem (898 respondentů) 44,0 % 34,0 % 16,1 % 4,8 % 1,1 % 

Studenti SŠ, studenti VŠ 
bakalářského a magisterského 
stupně 
(652 respondentů) 
 

43,3 % 34,7 % 15,7 % 5,1 % 1,2 % 
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Učitelé na SŠ, studenti VŠ 
doktorského stupně, vyučující 
na VŠ, vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

44,1 % 35,0 % 18,8 % 0,7 % 1,4 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

48,5 % 28,2 % 14,6 % 8,7 % 0,0 % 

 Čisté 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Špinavé 
5 

Celkem (898 respondentů) 52,5 % 34,7 % 9,8 % 2,3 % 0,7 % 

Studenti SŠ, studenti VŠ 
bakalářského a magisterského 
stupně 
(652 respondentů) 

54,6 % 35,3 % 7,5 % 2,1 % 0,5 % 

Učitelé na SŠ, studenti VŠ 
doktorského stupně, vyučující 
na VŠ, vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

44,8 % 37,8 % 13,9 % 2,8 % 0,7 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

49,5 % 27,2 % 19,4 % 2,9 % 1,0 % 

 

Jak působí na respondenty prostory NTK dle kategorie, průměrné hodnocení, celkový 

počet respondentů (studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně) 652 
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Jak působí na respondenty prostory NTK dle kategorie, průměrné hodnocení, celkový 

počet respondentů (učitelé na SŠ, studenti VŠ doktorského stupně, vyučující na VŠ, 

vědečtí pracovníci) 143 

 
 

Jak působí na respondenty prostory NTK dle kategorie, průměrné hodnocení, celkový 

počet respondentů (ostatní veřejnost) 103 
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Příloha 16: Rozdělení četností hodnocení prostorů NTK 

respondenty, kteří budovu NTK navštěvují, dle frekvence 

návštěvnosti 

 Bezpečné 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Nebezpečné 
5 

Celkem (898 respondentů) 66,8 % 25,5 % 5,9 % 1,2 % 0,6 % 

Velmi často, častěji než 1x za 
týden 
(189 respondentů) 

73,5 % 19,0 % 5,4 % 1,6 % 0,5 % 

Často, alespoň 1x za týden 
(189 respondentů) 

67,2 % 27,0 % 5,3 % 0,0 % 0,5 % 

Občas, alespoň 1x za měsíc 
(215 respondentů) 

71,2 % 21,9 % 4,5 % 1,9 % 0,5 % 

Příležitostně, 6–9x za rok 
(162 respondentů) 

63,0 % 30,2 % 6,2 % 0,6 % 0,0 % 

Výjimečně, 1–5x za rok 
(143 respondentů) 

55,2 % 32,2 % 9,1 % 2,1 % 1,4 % 

 Motivující 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Demotivující 
5 

Celkem (898 respondentů) 47.3 % 33.1 % 16.1 % 2.6 % 0.9 % 

Velmi často, častěji než 1x za 
týden 
(189 respondentů) 

64,0 % 29,6 % 5,9 % 0,5 % 0,0 % 

Často, alespoň 1x za týden 
(189 respondentů) 

52,4 % 33,9 % 10,5 % 2,1 % 1,1 % 

Občas, alespoň 1x za měsíc 
(215 respondentů) 

44,7 % 34,9 % 16,2 % 2,8 % 1,4 % 

Příležitostně, 6–9x za rok 
(162 respondentů) 

42,0 % 30,9 % 23,4 % 3,1 % 0,6 % 

Výjimečně, 1–5x za rok 
(143 respondentů) 

28,7 % 36,4 % 28,6 % 4,9 % 1,4 % 

 Příjemné 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Nehostinné 
5 

Celkem (898 respondentů) 46.0 % 38.4 % 11.6 % 3.0 % 1.0 % 
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Velmi často, častěji než 1x za 
týden 
(189 respondentů) 

59,3 % 31,7 % 5,9 % 2,6 % 0,5 % 

Často, alespoň 1x za týden 
(189 respondentů) 

45,0 % 40,7 % 11,2 % 2,6 % 0,5 % 

Občas, alespoň 1x za měsíc 
(215 respondentů) 

45,1 % 39,5 % 12,1 % 2,8 % 0,5 % 

Příležitostně, 6–9x za rok 
(162 respondentů) 

41,4 % 42,0 % 12,3 % 3,1 % 1,2 % 

Výjimečně, 1–5x za rok 
(143 respondentů) 

36,4 % 38,5 % 18,1 % 4,2 % 2,8 % 

 Uklidňující 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Stresující 
5 

Celkem (898 respondentů) 27.7 % 33.5 % 30.7 % 6.5 % 1.6 % 

Velmi často, častěji než 1x za 
týden 
(189 respondentů) 

35,4 % 33,3 % 25,5 % 4,2 % 1,6 % 

Často, alespoň 1x za týden 
(189 respondentů) 

28,0 % 32,8 % 28,6 % 9,5 % 1,1 % 

Občas, alespoň 1x za měsíc 
(215 respondentů) 

27,0 % 34,0 % 32,5 % 5,1 % 1,4 % 

Příležitostně, 6–9x za rok 
(162 respondentů) 

24,1 % 35,8 % 29,6 % 8,0 % 2,5 % 

Výjimečně, 1–5x za rok 
(143 respondentů) 

22,4 % 31,5 % 39,1 % 5,6 % 1,4 % 

 Tiché 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Rušivé 
5 

Celkem (898 respondentů) 23.4 % 40.2 % 26.0 % 8.1 % 2.3 % 

Velmi často, častěji než 1x za 
týden 
(189 respondentů) 

24,9 % 38,6 % 31,2 % 3,7 % 1,6 % 

Často, alespoň 1x za týden 
(189 respondentů) 

18,0 % 36,5 % 30,7 % 11,1 
% 

3,7 % 

Občas, alespoň 1x za měsíc 
(215 respondentů) 

24,7 % 40,5 % 22,3 % 10,2 
% 

2,3 % 

Příležitostně, 6–9x za rok 
(162 respondentů) 
 

24,1 % 43,8 % 23,4 % 6,8 % 1,9 % 
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Výjimečně, 1–5x za rok 
(143 respondentů) 

25,9 % 42,7 % 20,9 % 8,4 % 2,1 % 

 Svobodné 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Restriktivní 
5 

Celkem (898 respondentů) 44,0 % 34,0 % 16,1 % 4,8 % 1,1 % 

Velmi často, častěji než 1x za 
týden 
(189 respondentů) 

48,1 % 29,6 % 17,6 % 2,6 % 2,1 % 

Často, alespoň 1x za týden 
(189 respondentů) 

42,9 % 38,6 % 11,6 % 5,8 % 1,1 % 

Občas, alespoň 1x za měsíc 
(215 respondentů) 

41,9 % 37,2 % 16,2 % 4,2 % 0,5 % 

Příležitostně, 6–9x za rok 
(162 respondentů) 

46,3 % 30,2 % 16,7 % 5,6 % 1,2 % 

Výjimečně, 1–5x za rok 
(143 respondentů) 

40,6 % 32,9 % 19,5 % 6,3 % 0,7 % 

 Čisté 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Špinavé 
5 

Celkem (898 respondentů) 52,5 % 34,7 % 9,8 % 2,3 % 0,7 % 

Velmi často, častěji než 1x za 
týden 
(189 respondentů) 

49,7 % 36,5 % 10,6 % 2,1 % 1,1 % 

Často, alespoň 1x za týden 
(189 respondentů) 

47,1 % 36,5 % 9,5 % 5,8 % 1,1 % 

Občas, alespoň 1x za měsíc 
(215 respondentů) 

54,9 % 34,0 % 8,7 % 1,9 % 0,5 % 

Příležitostně, 6–9x za rok 
(162 respondentů) 

56,8 % 35,2 % 8,0 % 0,0 % 0,0 % 

Výjimečně, 1–5x za rok 
(143 respondentů) 

54,5 % 30,8 % 12,6 % 1,4 % 0,7 % 
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Jak působí na respondenty prostory NTK, rozdělení četností, celkový počet respondentů 

(respondenti navštěvující budovu NTK velmi často, častěji než 1x za týden) 189 

 
 

Jak působí na respondenty prostory NTK, rozdělení četností, celkový počet respondentů 

(respondenti navštěvující budovu NTK často, alespoň 1x za týden) 189 

 
  



628 

Jak působí na respondenty prostory NTK, rozdělení četností, celkový počet respondentů 

(respondenti navštěvující budovu NTK občas, alespoň 1x za měsíc) 215 

 
 

Jak působí na respondenty prostory NTK, rozdělení četností, celkový počet respondentů 

(respondenti navštěvující budovu NTK příležitostně, 6–9x za rok) 162 
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Jak působí na respondenty prostory NTK, rozdělení četností, celkový počet respondentů 

(respondenti navštěvující budovu NTK výjimečně, 1–5x za rok) 143 
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Příloha 17: Rozdělení četností hodnocení prostorů NTK 

respondenty, kteří budovu NTK navštěvují, dle afiliace 

 Bezpečné 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Nebezpečné 
5 

Celkem (898 respondentů) 66,8 % 25,5 % 5,9 % 1,2 % 0,6 % 

VŠCHT (167 respondentů) 68,9 % 25,7 % 4,2 % 0,6 % 0,6 % 

ČVUT (243 respondentů) 69,1 % 26,3 % 3,4 % 0,8 % 0,4 % 

ČZU (186 respondentů) 65,1 % 25,3 % 8,5 % 0,0 % 1,1 % 

UK (102 respondentů) 63,7 % 28,4 % 4,0 % 2,9 % 1,0 % 

 Motivující 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Demotivující 
5 

Celkem (898 respondentů) 47.3 % 33.1 % 16.1 % 2.6 % 0.9 % 

VŠCHT (167 respondentů) 43,7 % 36,5 % 17,4 % 1,8 % 0,6 % 

ČVUT (243 respondentů) 49,8 % 28,8 % 17,7 % 3,7 % 0,0 % 

ČZU (186 respondentů) 36,6 % 40,3 % 19,9 % 2,7 % 0,5 % 

UK (102 respondentů) 61,8 % 29,4 % 6,9 % 1,0 % 1,0 % 

 Příjemné 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Nehostinné 
5 

Celkem (898 respondentů) 46.0 % 38.4 % 11.6 % 3.0 % 1.0 % 

VŠCHT (167 respondentů) 47,3 % 40,7 % 9,0 % 1,8 % 1,2 % 

ČVUT (243 respondentů) 46,9 % 35,4 % 14,4 % 3,3 % 0,0 % 

ČZU (186 respondentů) 41,4 % 41,4 % 14,0 % 1,6 % 1,6 % 

UK (102 respondentů) 52,9 % 33,3 % 7,9 % 4,9 % 1,0 % 

 Uklidňující 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Stresující 
5 

Celkem (898 respondentů) 27.7 % 33.5 % 30.7 % 6.5 % 1.6 % 

VŠCHT (167 respondentů) 22,8 % 36,5 % 31,1 % 6,6 % 3,0 % 

ČVUT (243 respondentů) 29,6 % 28,4 % 32,5 % 9,1 % 0,4 % 

ČZU (186 respondentů) 23,1 % 33,9 % 37,6 % 3,8 % 1,6 % 
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UK (102 respondentů) 34,3 % 33,3 % 23,5 % 6,9 % 2,0 % 

 Tiché 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Rušivé 
5 

Celkem (898 respondentů) 23.4 % 40.2 % 26.0 % 8.1 % 2.3 % 

VŠCHT (167 respondentů) 18,6 % 41,3 % 30,5 % 9,0 % 0,6 % 

ČVUT (243 respondentů) 22,2 % 44,0 % 22,7 % 7,8 % 3,3 % 

ČZU (186 respondentů) 26,3 % 41,4 % 25,3 % 4,3 % 2,7 % 

UK (102 respondentů) 22,5 % 34,3 % 29,5 % 12,7 
% 

1,0 % 

 Svobodné 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Restriktivní 
5 

Celkem (898 respondentů) 44,0 % 34,0 % 16,1 % 4,8 % 1,1 % 

VŠCHT (167 respondentů) 43,7 % 34,7 % 16,2 % 3,6 % 1,8 % 

ČVUT (243 respondentů) 39,9 % 34,6 % 17,6 % 5,8 % 2,1 % 

ČZU (186 respondentů) 44,6 % 33,9 % 16,2 % 4,8 % 0,5 % 

UK (102 respondentů) 44,1 % 38,2 % 15,7 % 2,0 % 0,0 % 

 Čisté 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Špinavé 
5 

Celkem (898 respondentů) 52,5 % 34,7 % 9,8 % 2,3 % 0,7 % 

VŠCHT (167 respondentů) 49,7 % 38,9 % 6,6 % 4,8 % 0,0 % 

ČVUT (243 respondentů) 51,4 % 37,0 % 8,7 % 2,5 % 0,4 % 

ČZU (186 respondentů) 55,4 % 33,9 % 10,2 % 0,0 % 0,5 % 

UK (102 respondentů) 52,0 % 37,3 % 6,7 % 2,0 % 2,0 % 
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Jak působí na respondenty prostory NTK dle afiliace, rozdělení četností, celkový počet 

respondentů (respondenti z VŠCHT) 167 

 
 

Jak působí na respondenty prostory NTK dle afiliace, rozdělení četností, celkový počet 

respondentů (respondenti z ČVUT) 243 
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Jak působí na respondenty prostory NTK dle afiliace, rozdělení četností, celkový počet 

respondentů (respondenti z ČZU) 186 

 
 

Jak působí na respondenty prostory NTK dle afiliace, rozdělení četností, celkový počet 

respondentů (respondenti z UK) 102 
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Příloha 18: Půdorysy podlaží budovy NTK 

1.NP 
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2.NP 
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3.NP  
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4.NP  
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5.NP 
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6.NP 
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Příloha 19: Počty a podíly kategorií respondentů na 

celkovém souboru a na souboru návštěvníků NTK 

Kategorie Počet ve 
výběrovém 

souboru 

Podíl na 
výběrovém 

souboru (1030 
respondentů) 

Počet ve 
skupině 

návštěvníků 

Podíl na skupině 
návštěvníků 

(898 respondent
ů) 

Student VŠ bakalářského 
stupně 

438 42,5 % 387 43,1 % 

Student VŠ 
magisterského stupně 

259 25,1 % 233 25,9 % 

Student SŠ 44 4,3 % 32 3,6 % 

Student VŠ doktorského 
stupně 

72 7,0 % 66 7,3 % 

Učitel na SŠ 12 1,2 % 9 1,0 % 

Vyučující na VŠ, vědecký 
pracovník 

93 9,0 % 68 7,6 % 

Ostatní veřejnost 112 10,9 103 11,5 % 

Celkem 1030 100,0 % 898 100,0 % 

 

  



641 

Příloha 20: Počty a podíly respondentů různých afiliací na 

celkovém souboru a na souboru návštěvníků NTK 

Afiliace Počet ve 
výběrovém 

souboru 

Podíl na 
výběrovém 

souboru (1030 
respondentů) 

Počet ve 
skupině 

návštěvníků 

Podíl na skupině 
návštěvníků 

(898 respondent
ů) 

VŠCHT 173 16,8 % 167 18,6 % 

ČVUT 244 23,7 % 243 27,1 % 

ČZU 280 27,2 % 186 20,7 % 

UK 105 10,2 % 102 11,3 % 

Jiné VŠ 44 4,3 % 42 4,7 % 

SŠ 56 5,4 % 41 4,6 % 

Ostatní 128 12,4 % 117 13,0 % 

Celkem 1030 100,0 % 898 100,0 % 

Poznámka – Ostatní – zahrnuje vědecké pracovníky z jiných institucí než VŠ a ostatní veřejnost. 
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Příloha 21: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při 

studiu/práci v NTK dle kategorií respondentů 

Kategorie Když studujete/pracujete v NTK, jak často potřebujete ticho nebo naopak 
mluvit nahlas? 
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Absolutní ticho 

Celkem (898 
respondentů) 

25,7 % 15,6 % 15,9 % 8,4 % 12,2 % 22,2 % 

Studenti SŠ, studenti 

VŠ bakalářského 

a magisterského 

stupně (652 

respondentů) 

29,1 % 16,6 % 17,9 % 8,1 % 12,3 % 16,0 % 

Učitelé na SŠ, 
studenti VŠ 
doktorského stupně, 
vyučující na VŠ, 
vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

18,2 % 15,4 % 11,2 % 7,7 % 11,2 % 36,3 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

14,6 % 9,7 % 9,7 % 10,7 % 13,6 % 41,7 % 

Ticho (šeptání) 

Celkem (898 
respondentů) 

20,5 % 27,3 % 15,5 % 9,8 % 9,6 % 17,3 % 

Studenti SŠ, studenti 

VŠ bakalářského 

a magisterského 

stupně (652 

respondentů) 

 

23,2 % 29,4 % 16,1 % 9,0 % 9,4 % 12,9 % 
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Učitelé na SŠ, 
studenti VŠ 
doktorského stupně, 
vyučující na VŠ, 
vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

12,6 % 20,3 % 12,6 % 12,6 % 11,2 % 30,7 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

14,6 % 23,3 % 15,5 % 10,7 % 8,7 % 27,2 % 

Tlumená konverzace 

Celkem (898 
respondentů) 

12,9 % 25,3 % 22,2 % 12,9 % 10,8 % 15,9 % 

Studenti SŠ, studenti 

VŠ bakalářského 

a magisterského 

stupně (652 

respondentů) 

14,3 % 28,1 % 25,0 % 11,8 % 10,3 % 10,5 % 

Učitelé na SŠ, 
studenti VŠ 
doktorského stupně, 
vyučující na VŠ, 
vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

9,1 % 15,4 % 10,5 % 18,9 % 11,2 % 34,9 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

9,7 % 21,4 % 20,4 % 11,7 % 13,6 % 23,2 % 

Netlumená běžná konverzace (2–3 lidé) 

Celkem (898 
respondentů) 

10,4 % 16,7 % 19,2 % 16,5 % 16,0 % 21,2 % 

Studenti SŠ, studenti 

VŠ bakalářského 

a magisterského 

stupně (652 

respondentů) 

12,1 % 18,7 % 21,8 % 17,9 % 16,0 % 13,5 % 

Učitelé na SŠ, 
studenti VŠ 
doktorského stupně, 
vyučující na VŠ, 
vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

4,2 % 11,2 % 14,0 % 13,3 % 18,2 % 39,1 % 
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Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 
 

7,8 % 11,7 % 9,7 % 11,7 % 13,6 % 45,5 % 

Netlumená konverzace ve větší skupině 

Celkem (898 
respondentů) 

4,5 % 6,1 % 11,9 % 15,5 % 21,7 % 40,3 % 

Studenti SŠ, studenti 

VŠ bakalářského 

a magisterského 

stupně (652 

respondentů) 

4,9 % 6,4 % 13,3 % 18,6 % 23,0 % 33,8 % 

Učitelé na SŠ, 
studenti VŠ 
doktorského stupně, 
vyučující na VŠ, 
vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

2,8 % 5,6 % 8,4 % 7,0 % 19,6 % 19,6 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

3,9 % 4,9 % 7,8 % 7,8 % 16,5 % 59,1 % 

Přehrávání médií nahlas 

Celkem (898 
respondentů) 

1,4 % 2,4 % 3,5 % 6,5 % 22,2 % 64,0 % 

Studenti SŠ, studenti 

VŠ bakalářského 

a magisterského 

stupně (652 

respondentů) 

1,5 % 2,1 % 3,7 % 7,1 % 25,0 % 60,6 % 

Učitelé na SŠ, 
studenti VŠ 
doktorského stupně, 
vyučující na VŠ, 
vědečtí pracovníci 
(143 respondentů) 

1,4 % 3,5 % 3,5 % 4,9 % 15,4 % 71,3 % 

Ostatní veřejnost 
(103 respondentů) 

1,0 % 2,9 % 1,9 % 4,9 % 13,6 % 75,7 % 
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Příloha 22: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při 

studiu/práci v NTK dle frekvence návštěv budovy NTK 

Frekvence návštěv 
NTK 
 
 
 
 

Když studujete/pracujete v NTK, jak často potřebujete ticho nebo naopak 
mluvit nahlas? 
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Absolutní ticho 

Celkem (898 
respondentů) 

25,7 % 15,6 % 15,9 % 8,4 % 12,2 % 22,2 % 

Velmi často (častěji 

než 1x za týden) 

189 respondentů 

39,2 % 12,7 % 16,9 % 6,9 % 7,9 % 16,4 % 

Často (alespoň 1x za 
týden)  
189 respondentů 

24,3 % 25,4 % 21,7 % 7,9 % 9,5 % 11,2 % 

Občas (alespoň 1x 
za měsíc) 
215 respondentů 

20,5 % 15,8 % 20,9 % 6,5 % 11,2 % 25,1 % 

Příležitostně (6–9x 
za rok) 
162 respondentů 

21,0 % 13,6 % 7,4 % 17,3 % 16,7 % 24,0 % 

Výjimečně (1–5x za 
rok) 
143 respondentů 

23,1 % 8,4 % 9,1 % 3,5 % 18,2 % 37,7 % 

Ticho (šeptání) 

Celkem (898 
respondentů) 

20,5 % 27,3 % 15,5 % 9,8 % 9,6 % 17,3 % 

Velmi často (častěji 

než 1x za týden) 

189 respondentů 

 

 

36,0 % 32,3 % 11,1 % 5,3 % 7,4 % 7,9 % 
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Často (alespoň 1x za 
týden) 
189 respondentů 

25,9 % 33,3 % 20,1 % 6,9 % 3,7 % 10,1 % 

Občas (alespoň 1x 
za měsíc) 
215 respondentů 

16,3 % 25,6 % 24,7 % 7,4 % 8,4 % 17,6 % 

Příležitostně (6–9x 
za rok) 
162 respondentů 

9,9 % 22,2 % 14,2 % 24,7 % 11,7 % 17,3 % 

Výjimečně (1–5x za 
rok) 
143 respondentů 

11,2 % 21,0 % 2,8 % 6,3 % 19,6 % 39,1 % 

Tlumená konverzace 

Celkem (898 
respondentů) 

12,9 % 25,3 % 22,2 % 12,9 % 10,8 % 15,9 % 

Velmi často (častěji 

než 1x za týden) 

189 respondentů 

22,8 % 31,2 % 23,8 % 5,8 % 7,9 % 8,5 % 

Často (alespoň 1x za 
týden) 
189 respondentů 

13,8 % 36,5 % 23,8 % 8,5 % 7,3 % 10,1 % 

Občas (alespoň 1x 
za měsíc) 
215 respondentů 

12,1 % 23,7 % 30,7 % 10,7 % 8,8 % 14,0 % 

Příležitostně (6–9x 
za rok) 
162 respondentů 

5,6 % 19,1 % 20,4 % 25,3 % 15,4 % 14,2 % 

Výjimečně (1–5x za 
rok) 
143 respondentů 

8,4 % 11,9 % 7,0 % 17,5 % 16,8 % 38,4 % 

Netlumená běžná konverzace (2–3 lidé) 

Celkem (898 
respondentů) 

10,4 % 16,7 % 19,2 % 16,5 % 16,0 % 21,2 % 

Velmi často (častěji 

než 1x za týden) 

189 respondentů 

21,7 % 22,2 % 18,5 % 13,8 % 8,5 % 15,3 % 
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Často (alespoň 1x za 
týden) 
189 respondentů 
 

9,5 % 22,2 % 24,3 % 19,0 % 12,7 % 12,3 % 

Občas (alespoň 1x 
za měsíc) 
215 respondentů 

9,3 % 17,2 % 24,7 % 13,5 % 17,2 % 18,1 % 

Příležitostně (6–9x 
za rok) 
162 respondentů 

4,3 % 7,4 % 16,7 % 21,6 % 23,5 % 26,5 % 

Výjimečně (1–5x za 
rok) 
143 respondentů 

4,9 % 11,9 % 7,7 % 15,4 % 20,3 % 39,8 % 

Netlumená konverzace ve větší skupině 

Celkem (898 
respondentů) 

4,5 % 6,1 % 11,9 % 15,5 % 21,7 % 40,3 % 

Velmi často (častěji 

než 1x za týden) 

189 respondentů 

8,5 % 5,8 % 16,9 % 14,8 % 18,0 % 36,0 % 

Často (alespoň 1x za 
týden) 
189 respondentů 

4,8 % 8,5 % 11,6 % 21,2 % 24,9 % 29,0 % 

Občas (alespoň 1x 
za měsíc) 
215 respondentů 

2,8 % 7,0 % 14,9 % 12,6 % 22,3 % 40,4 % 

Příležitostně (6–9x 
za rok) 
162 respondentů 

3,1 % 6,2 % 5,6 % 17,9 % 23,5 % 43,7 % 

Výjimečně (1–5x za 
rok) 
143 respondentů 

2,8 % 2,1 % 8,4 % 10,5 % 19,6 % 26,6 % 

Přehrávání médií nahlas 

Celkem (898 
respondentů) 

1,4 % 2,4 % 3,5 % 6,5 % 22,2 % 64,0 % 
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Velmi často (častěji 

než 1x za týden) 

189 respondentů 

1,6 % 2,1 % 3,7 % 4,8 % 22,8 % 65,0 % 

Často (alespoň 1x za 
týden) 
189 respondentů 
 

1,6 % 1,6 % 2,6 % 7,9 % 25,9 % 60,4 % 

Občas (alespoň 1x 
za měsíc) 
215 respondentů 

0,0 % 3,3 % 5,1 % 6,0 % 26,0 % 59,6 % 

Příležitostně (6–9x 
za rok) 
162 respondentů 

2,5 % 2,5 % 2,5 % 9,3 % 16,0 % 67,2 % 

Výjimečně (1–5x za 
rok) 
143 respondentů 

2,1 % 2,8 % 2,8 % 4,2 % 17,5 % 70,6 % 
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Příloha 23: Potřeba určité hladiny ticha/hluku při 

studiu/práci v NTK dle afiliace respondentů 

 Když studujete/pracujete v NTK, jak často potřebujete ticho nebo naopak 
mluvit nahlas? 
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Absolutní ticho 

Celkem (898 
respondentů) 

25,7 % 15,6 % 15,9 % 8,4 % 12,2 % 22,2 % 

VŠCHT (167 

respondentů) 

22,8 % 16,8 % 20,4 % 7,8 % 12,6 % 19,6 % 

ČVUT (243 
respondentů) 

21,8 % 14,4 % 19,3 % 9,1 % 12,3 % 23,1 % 

ČZU (186 
respondentů) 

29,0 % 17,2 % 14,0 % 7,5 % 14,5 % 17,8 % 

UK (102 
respondentů) 

45,1 % 19,6 % 12,7 % 5,9 % 6,9 % 9,8 % 

Ticho (šeptání) 

Celkem (898 
respondentů) 

20,5 % 27,3 % 15,5 % 9,8 % 9,6 % 17,3 % 

VŠCHT (167 

respondentů) 

21,0 % 22,2 % 23,4 % 9,0 % 6,6 % 17,8 % 

ČVUT (243 
respondentů) 

21,8 % 28,0 % 11,9 % 9,5 % 10,7 % 18,1 % 

ČZU (186 
respondentů) 

15,1 % 31,2 % 15,1 % 10,8 % 11,8 % 16,0 % 

UK (102 
respondentů) 
 

32,4 % 32,4 % 15,7 % 6,9 % 7,8 % 4,8 % 
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Tlumená konverzace 

Celkem (898 
respondentů) 

12,9 % 25,3 % 22,2 % 12,9 % 10,8 % 15,9 % 

VŠCHT (167 

respondentů) 

14,4 % 25,1 % 28,7 % 12,0 % 7,8 % 12,0 % 

ČVUT (243 
respondentů) 

16,5 % 27,2 % 19,3 % 12,3 % 9,5 % 15,2 % 

ČZU (186 
respondentů) 

12,9 % 22,6 % 19,9 % 13,4 % 13,4 % 17,8 % 

UK (102 
respondentů) 

9,8 % 29,4 % 27,5 % 10,8 % 13,7 % 8,8 % 

Netlumená běžná konverzace (2–3 lidé) 

Celkem (898 
respondentů) 

10,4 % 16,7 % 19,2 % 16,5 % 16,0 % 21,2 % 

VŠCHT (167 

respondentů) 

10,8 % 16,8 % 24,0 % 19,2 % 13,8 % 15,4 % 

ČVUT (243 
respondentů) 

17,3 % 21,0 % 22,6 % 13,6 % 11,1 % 14,4 % 

ČZU (186 
respondentů) 

7,5 % 16,1 % 16,1 % 20,4 % 20,4 % 19,5 % 

UK (102 
respondentů) 

3,9 % 17,6 % 21,6 % 20,6 % 19,6 % 16,7 % 

Netlumená konverzace ve větší skupině 

Celkem (898 
respondentů) 

4,5 % 6,1 % 11,9 % 15,5 % 21,7 % 40,3 % 

VŠCHT (167 

respondentů) 

3,6 % 6,0 % 10,8 % 16,8 % 25,1 % 37,7 % 

ČVUT (243 
respondentů) 
 

9,1 % 6,2 % 16,0 % 18,5 % 18,5 % 31,7 % 
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ČZU (186 
respondentů) 

1,6 % 9,1 % 12,9 % 12,9 % 24,2 % 39,3 % 

UK (102 
respondentů) 

1,0 % 2,9 % 7,8 % 20,6 % 27,5 % 40,2 % 

Přehrávání médií nahlas 

Celkem (898 
respondentů) 

1,4 % 2,4 % 3,5 % 6,5 % 22,2 % 64,0 % 

VŠCHT (167 
respondentů) 

0,0 % 0,6 % 3,0 % 5,4 % 21,6 % 69,4 % 

ČVUT (243 
respondentů) 

2,1 % 1,6 % 4,5 % 6,2 % 25,5 % 60,1 % 

ČZU (186 
respondentů) 

2,7 % 5,4 % 4,3 % 8,6 % 21,5 % 57,5 % 

UK (102 
respondentů) 

0,0 % 2,0 % 0,0 % 5,9 % 26,5 % 65,6 % 
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Příloha 24: Co by respondenti uvítali v NTK dle kategorie 

Co by respondenti uvítali v NTK dle kategorie – studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského 

a magisterského stupně, celkový počet respondentů 652 
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Co by respondenti uvítali v NTK dle kategorie – učitele SŠ, doktorandi, vyučující na VŠ a 

vědečtí pracovníci, celkový počet respondentů 143 
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Co by respondenti uvítali v NTK dle kategorie – ostatní veřejnost, celkový počet 

respondentů 103 
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Příloha 25: Co by respondenti uvítali v NTK dle frekvence 

návštěv budovy NTK 

Co by respondenti uvítali v NTK dle frekvence návštěv budovy NTK – velmi často, 

celkový počet respondentů 189 
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Co by respondenti uvítali v NTK dle frekvence návštěv budovy NTK – často, celkový 

počet respondentů 189 
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Co by respondenti uvítali v NTK dle frekvence návštěv budovy NTK – občas, celkový 

počet respondentů 215 
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Co by respondenti uvítali v NTK dle frekvence návštěv budovy NTK – příležitostně, 

celkový počet respondentů 162 
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Co by respondenti uvítali v NTK dle frekvence návštěv budovy NTK – výjimečně, celkový 

počet respondentů 143 
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Příloha 26: Co by respondenti uvítali v NTK dle afiliace 

Co by respondenti uvítali v NTK dle afiliace – VŠCHT, celkový počet respondentů 167 
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Co by respondenti uvítali v NTK dle afiliace – ČVUT, celkový počet respondentů 243 
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Co by respondenti uvítali v NTK dle afiliace – ČZU, celkový počet respondentů 186 
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Co by respondenti uvítali v NTK dle afiliace – UK, celkový počet respondentů 102 
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Příloha 27: Co mají respondenti v NTK nejraději 

 Kolikrát 

zmíněno 

Atmosféra uvnitř NTK: inspirující, motivující ke studiu, stimulující, klidná, 

příjemná, s pozitivní studijní energií, relaxovaná, mezinárodní, respektující, 

bezpečná, odrazující od prokrastinace, elitní 

153 

Prostor NTK a její interiér obecně: pohodlný, příjemný, čistý, přátelský, 

vzdušný, multifunkční, hezký, inspirativní, stimulující, s rozmanitými studijními 

místy, přehledný, volný 

103 

Klid na práci/studium a ticho 63 

Tištěné informační zdroje – knihy, skripta, časopisy: obsah fondu, možnost 

volného výběru, možnost mít knihy po ruce, procházet si regály a volně si 

brát/půjčovat publikace (zrychluje práci a zároveň je to pro některé inspirativní 

(narazí na knihy, které by jinak nenašli)) 

61 

Celková architektura a design budovy: důstojný, hezký, cool, ever-fresh 45 

Tichá studijní místa/patra/zóny (23 – 3. a 6. NP) a další uvedli přímo .6 NP (22 

– tiché patro s átrii) 

45 

Gauče: většinou uváděné bez bližší polohy, někdy byla určena i jejich poloha 

(ve vyšších patrech, v přízemí, ve 2. NP v rohu, po stranách pater, v 6. NP) 

43 

Kresby na zdech a barevné podlahy 36 

Kavárna: výborná káva, motivující prostředí 26 

Velké pracovní stoly 23 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Otevírací doba NTK: otevřená nonstop a existuje zde noční studovna 19 

Světlo v NTK: jeho dostatek a přítomnost denního světla 18 

Samoobslužné půjčování/vracení knih: pohodlné, jednoduché, bez kontaktu 

s personálem, možnost rezervací a prodlužování bez asistence 

16 

Átria v 6. NP 16 

Personál: příjemný, přátelský, profesně kvalitní, vstřícný 15 

Elektronické informační zdroje a možnost vzdáleného online přístupu do 

knihovny.  

12 

Veřejné počítače s přístupem na internet: je jich dostatek a jsou kvalitní 11 

3. NP 10 

Odpočinkové zóny/neformální sezení 9 

Automaty na kávu a jídlo 9 

Čistotu 9 

Vzduch a klima v knihovně: čistý, příjemná teplota v létě/zimě 9 

Wi-Fi/internet: stabilní, rychlý 8 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Malé stolky pro 2–4 lidi: např. v 5. NP 8 

Centrální otevřený prostor s prosklenou střechou 6 

Poloha NTK: dostupnost, blízkost k VŠ 6 

El. zásuvky 6 

Volný vstup do NTK: možnost využívat prostory zdarma 6 

Vybavení/nábytek: krásný, moderní, přizpůsobivý 6 

Pohodlné židle 5 

Studovnu časopisů 5 

Knihovnu jako celek: vše je fajn, impressed by the facilities 5 

Stoly u ochozu ve 4. NP 4 

Koncerty a akce v NTK 4 

Šatnu v přízemí se skříňkami na věci a její otevírací dobu 4 

Týmové studovny 4 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Neví, co mají v NTK nejraději nebo zde není nic, co by měli nejraději 4 

Možnost vyspat se/odpočinout si 3 

Halu v parteru budovy (místo setkávání s přáteli, sedačky) 3 

Individuální studovny 3 

Stoly (pro 4) podél ochozu 3 

Workshopy/semináře 2 

To, že vůbec je 2 

Tiskárny 2 

Výtah 2 

Stoly se židlemi 2 

Individuální studijní místa: 3. NP a 6. NP, ale nevyhovují vysoké barové židle 2 

Možnost nabrat si čerstvou vodu na WC 2 

Pobočku Městské knihovny 2 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Jednotný grafický styl 1 

Ballingův sál 1 

Pohodlné schodiště 1 

Stoly pro 4–8 lidí v 3B 1 

Útulná zastrčená místa 1 

Bankomat ČS v přízemí 1 

Automat na kancelářské potřeby 1 

Kokosové mýdlo na WC 1 

CELKEM 868 
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Příloha 28: Jaké místo se respondentům v NTK nelíbí 

a proč 

 Kolikrát 

zmíněno 

Toalety obecně: čistota, smrad, technický stav, chybí toaletní papír, nefunkční 

a hlasitý sušák na ruce – je slyšet až ven a je nehygienický – dát papírové 

ručníky; málo WC na počet lidí – 3. NP, 4. NP, překližky mezi kabinkami a krátké 

dveře neposkytují soukromí, studená voda 

57 

Toalety v přízemí: špinavé, pokreslené, tmavé, divná individua dělající divné věci 

(onanie, krev), nebezpečné místo, plíseň 

50 

Žádné neoblíbené místo je nenapadá či neví 41 

1. NP (parter, přízemí): tmavé, nepříjemné, není vzdušné, obtížná orientace, 

podivná individua, zápach, špína 

34 

„Ohrada“ kolem NTK, dřevěné konstrukce před vchody a opadávající vnější plášť: 

pocit nebezpečí a frustrace 

28 

Prostory ve 3. NP: zvláštní individua na veřejných počítačích (někdy dělají divné 

věci – pouštění porna); moc hluku (např. z 4. NP); moc dlouhých stolů s velkým 

počtem lidí; není tam místo; o víkendech přecpáno; zvláštní jedinci využívající 

veřejné počítače k nepovoleným činnostem (např. pouštění porna) 

25 

Hluk: z pater se nese všude (klidové zóny nejsou klidové), chybí místa na 

telefonování/videohovory; hlučné zavírání dveří (WC) 

17 

Místnosti s občerstvovacími automaty: stejný sortiment po celý rok, malý výběr, 

vysoké ceny, hodně plastu; místnosti, které nejsou kuchyňkami (hluk, ostré světlo, 

zápach, přeplněné koše, sterilní, málo místa k sezení) 

14 

Nedostatek míst a přeplněnost prostor knihovny ve zkouškovém období 13 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Prostor NTK celkově: prosklená, neútulná, špatná orientace, nedostatek 

soukromí, interiér se nelíbí, open space brání koncentraci, šedé zdi; nelíbí se 

beton; rány statickou elektřinou (při otevírání dveří) 

9 

Vstupní prostor s turnikety a otáčivými dveřmi: přílišná kontrola + pracovníci 

ochranky – nepřívětivé, otočné dveře brání v pohybu, turnikety časté poruchy, 

zdržují, lidé se při východu hromadí před otočnými dveřmi a nemají kam jít 

9 

Café Prostoru: omšelé zařízení, potrhané gauče, akustika – hluk, je špatně 

rozumět, nevyužitý potenciál, není komfortní pro studium, nezajímavé tématické 

večery 

8 

2. NP: nevyužitý prostor, neútulný, zabraný nepoužívanými konzolemi 8 

4. NP: zejména z důvodu hluku (hluční lidé)  8 

5. NP: hlučné, malý počet funkčních terminálů (odpojují je lidé s laptopy) 7 

Gauče v knihovně: opotřebované, nepohodlné, neefektivně využité místo 

(obsazené věcmi a spáči), nehygienické  

6 

Noční studovna: nehostinná, zima, nedostatek míst 6 

Centrální volný prostor v knihovně a místa okolo něj: prázdný, neútulný, omezuje 

a snižuje funkčnost NTK (zvuk + nedostatek místa); okolo ochozu nepřívětivé 

k sezení – ruch (chodí lidé na WC), chybí zástěny pro větší soukromí; chybí 

zásuvky. 

5 

Prostory, ve kterých je vydýchaný/špatný vzduch 4 

Tichá patra: nejsou tichá, nejsou dostatečně označená 4 

Absence mikrovlnky 3 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Učebny pro kurzy/ větší studovny: nemotivující, je slyšet hluk z dalších prostor 

knihovny, často nevyužité 

3 

Studijní místa pro jednotlivce: špatně využitelná kvůli stínu od zástěn, nepraktická 

velikost a tvar stolku a příliš vysoká židle, špatně osvětlené 

3 

Výtahy: kapacitně podhodnocené, nejasný způsob jejich přivolávání (knoflík 

určuje směr mé budoucí cesty nebo říká stroji, kterým směrem má jet?) 

3 

Gauče vedle toalet a naproti vchodům na WC: hluk z toalet a od dveří toalet 

obtěžuje  

2 

Nábytek v átriích v 6. NP a na střeše: nepohodlný 2 

Ochranka: hlasitá, peskuje lidi za hlouposti (přesun židlí) 2 

Studijní místa bez el. zásuvek 2 

Světlo: některé části příliš prosluněné, některá místa špatně osvětlená 2 

Těžké bariérové vstupní dveře (hned dvoje) 2 

WC v kavárně: technický stav  2 

Herní automaty: nepatří do knihovny 1 

Hlučný úklid v jiných patrech: ruší studující (např. ve večerních hodinách) 1 

Místa, kde je zápach  1 

Mnoho prázdných regálů  1 
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 Kolikrát 

zmíněno 

Nepohodlné židle  1 

Park před NTK 1 

Pomalá Wi-Fi  1 

Prosklené 6. NP 1 

Prostor garáží: obtížná orientace (vchod, východ)  1 

Stolky a sedačky mezi regály: nedostatek soukromí (chodí lidé pro knížky) 1 

Studovna historického fondu/badatelna: zavírá moc brzy 1 

Šatny: nepříjemná obsluha  1 

U selfchecků chybí odkládací plocha 1 

Uzavřená většina prostor o víkendech 1 

Uzavřené, dříve přístupné schodiště  1 

Většina studoven: hluk 1 

Vysoké židle/stoličky: nepohodlné 1 

Zapadlá místa za regály: spí tam bezdomovci a chrápou (ruší hlukem i zápachem)  1 

Zavřené zásuvky ve stolech  1 

CELKEM 398 
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