
Komentář k anketě časopisu DUHA – únor 2015 

Cíl: 

Anketa probíhala od 22. 1. do 20. 2. 2015 elektronickou formou. 

Prvotním cílem bylo zjištění zájmu o zasílání periodika DUHA v jeho různých formátech (elektronický 

– pro čtečky, .pdf formát a tištěný) pro letošní rok.  

Druhým cílem byla aktualizace adresáře pro zasílání tištěné verze časopisu. 

V neposlední řadě také zjištění hodnocení ze strany uživatelů  - hodnocení kvality příspěvků po 

obsahové, formální i tematické stránce. 

Poslední dotaz ankety se zaměřil na tipy, náměty a připomínky ke skladbě časopisu jako takovému. 

Na anketu do 20. 2. 2015, kdy byla uzávěrka odpovědí, odpovědělo 88 respondentů z Jihočeského, 

Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického, Zlínského kraje, Prahy a kraje 

Vysočina. 

Komentář k jednotlivým otázkám ankety: 

Ad1) Čtete elektronickou verzi časopisu? 

 

Elektronickou verzi časopisu preferuje 52 respondentů. 
 
Ad2) Využíváte formát pro čtečky? 

Přestože se jedná o moderní nosič informací, respondenti svou odpovědí dali jasně najevo, že DUHU 

na čtečkách (určitě v letošním roce) nepožadují (85 respondentů z celkových 88). 

Čtete elektronickou verzi časopisu 
DUHA? 

Ano (52)

Ne (35)



 

 

Ad3) Využíváte formát .pdf? 

Formát .pdf si získal velkou oblibu u uživatelů především tím, že umožňuje zachovat obraz stránek 
přesně tak, jak byly vytvořeny (např. odkazy na čísla stránek). 
Tento formát preferuje 46 respondentů, 41 jej nevyžaduje. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Využíváte formát pro čtečky? 

Ano (2)

Ne (85)

Využíváte formát .pdf? 

Ano (46)

Ne (41)



Přehled preferencí jednotlivých formátů časopisu DUHA: 

 

 

Ad 4) Zájem o zasílání tištěné podoby časopisu DUHA: 

 

Zájem o zasílání tištěné podoby časopisu DUHA svou odpovědí potvrdily celkem 44 knihovny. 

 

Ad5) Aktuální adresu pro doručení tištěné podoby časopisu DUHA zaslalo 

Zájem o jednotlivé typy formátů 

Elektronická verze (52)

Formát pro čtečky (2)

Formát .pdf (46)

Zájem o zasílání tištěné podoby časopisu DUHA 

ANO (44)

NE (43)



42 respondentů, z toho 2 knihovny zaslaly e-mailové kontakty, 1 x žádají osobní převzetí v MZK, 1 x 
převzetí v rámci výměnných fondů regionu Hodonín. 
 

Ad6) Hodnocení kvality příspěvků periodika po obsahové stránce:   

Známkou výborně hodnotilo kvalitu příspěvků po obsahové stránce celkem 41 respondentů, 

chvalitebně 31, dobře 8, dostatečně 5 a nedostatečným hodnocením 2 respondenti. 

 

Ad7) Hodnocení kvality příspěvků o formální stránce:   

Kvalita příspěvků po formální stránce byla respondenty oceněna následovně: 

výborně 39 x, chvalitebně 28 x, dobře 6 x, dostatečně 7 x, nedostatečně2 x, neodpovědělo na otázku 

5 respondentů. 

Jak hodnotíte kvalitu příspěvků periodika po 
OBSAHOVÉ stránce? 

Výborně (41)

Chvalitebně (31)

Dobře (8)

Dostatečně (5)

Nedostatečně (2)



 

 

Ad8) Odpovídá tematický rozsah článků a informací z knihoven různých typů Vašim odborným 

potřebám? 

S tematickým rozsahem článků je spokojeno 81 respondentů, což je velmi potěšující zjištění. 

 

Ad9) Náměty, připomínky, témata pro zkvalitnění časopisu DUHA: 

Odpovědi: 

Nemohu posoudit, nevím: 13 

Jak hodnotíte kvalitu příspěvků po 
FORMÁLNÍ stránce? 

Výborně (39)

Chvalitebně (28)

Dobře (6)

Dostatečně (7)

Nedostatečně (2)

Neopovědělo (5)

Odpovídá tematický rozsah článků a 
informací Vašim odborným potřebám? 

ANO (81)

NE (6)



Neodpovědělo: 19 
Vyhovuje, nemám připomínky: 28 
Různé návrhy (27): 

- Akce, nápady, novinky, zajímavosti v městských knihovnách: 1 
- Akčnější obsah: 1 
- Akvizice fondu: 1 
- Audio knihy, periodika: 1 
- Autorské právo a digitalizace: 1 
- Děti a mládež – nabídka služeb pro tuto skupinu, nápady, jak přilákat dětského čtenáře: 1 
- Inspirace z jiných zemí: 2 
- Kalendárium (výročí, spisovatelé): 2 
- Motivace čtenářů: 1 

na akce s konkrétním obsahem: 1 
- Obsah daného čísla zveřejnit na úvodní stránce všech čísel: 1 
- Personální politika knihoven: 1 
-  Právní informace související s problematikou knihoven: 1 
- Rešerše: 1 
- Senioři – nabídka služeb pro tuto skupinu čtenářů a uživatelů: 1 
- Tematika ke zkvalitnění služeb MALÝCH (obecních) knihoven, inspirace, akce a přednášky: 9 
- Ukázky rozboru základního bibliografického záznamu různých dokumentů, převod na formát 

MARC21 pro menší knihovny: 1 
- Více informací z elektronických služeb knihoven a trendů vývoje: 1 
- Více obrázků, rozhovorů se spisovateli, pozvánek na dlouhodobé zajímavé akce, náměty  

 

 
 
Nejvíce odpovědí je se statutem vyhovuje a velmi dobré (28 respondentů), návrh různých zlepšení 

(27 respondentů), neodpovědělo na otázku 19 respondentů, nemohu posoudit, nevím (13 

respondentů). 

 

 

Návrhy, nápady, připomínky ke zkvalitnění 
časopisu DUHA 

Vyhovuje, velmi dobré (28)

Nemohu posoudit, nevím (13)

Neodpovědělo (19)

Různé návrhy zlepšení (27)



Závěr: 

Anketním šetřením byl zjištěn zájem o vydávání periodika DUHA především v elektronické a tištěné 

verzi. 

Poslední dotaz dal důležitý podnět k zamyšlení nad tematickou skladbou DUHY, k doplnění a rozšíření 

stávajících témat. Větší důraz klást na praktickou stránku výkonu regionálních funkcí -   inspirace pro 

malé knihovny, přednášková činnost, odborná knihovnická praxe – převod katalogizačního formátu 

na MARC21 ... Tipy a nápady, jak získat cílovou skupinu dětí a mládeže, seniory… 

Vždy je možné věci zlepšovat, zde máme důležitou zpětnou vazbu od našich čtenářů, kteří konkrétně 

vyjádřili svůj názor i požadavky. 

 

23. 2. 2015, Jana Trubáková 

 

 

 

 

 

 

 


