
Výsledky ankety využívání služeb Městské knihovny v Přerově 
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Odpověď Počet 

Půjčovna pro dospělé (Žerotínovo nám. 211/36) 87 

Studovna (Žerotínovo nám. 211/36) 16 

Hudební oddělení (Žerotínovo nám. 211/36) 6 

Půjčovna pro děti (Palackého 1) 21 

Pobočka Předmostí (Hranická 93/14 - budova bývalé staré školy) 11 

Pobočka Velká Dlážka (Velká Dlážka 44 - budova Poradny pro rodinu) 25 

Pobočka Trávník (Trávník 30 - budova bývalého Chemoprojektu) 21 

Některá z poboček v místních částech Přerova 3 

Do knihovny fyzicky nechodím (půjčuji si přes knihovnu pouze e-knihy) 2 

Do knihovny fyzicky nechodím, účastním se pouze akcí, které se konají mimo prostory 
knihovny (besedy, přednášky, vzdělávací kurzy) 

0 

Ostatní 4 

 

 



 

 

Odpověď Počet 

Možnost si bezpečně odložit bundy, kabáty a tašky 44 

Možnost si někam sednout a v klidu si vybrat nějakou knihu nebo časopis 50 

Málo odkládacích ploch pro vybírané knihy 39 

Ostatní 27 

 

 

  



 

Odpověď Počet 

Vyhledávání v on-line katalogu knihovny 60 

Hledání informací na internetu 14 

Posílání elektronické pošty 7 

Využívání sociálních sítí na internetu (Facebook, Twitter, apod.) 3 

Psaní textových dokumentů nebo tabulek (MS Word, MS Excel, Libre Writer, Libre Calc 
apod.) 

0 

Zpracování fotografií a dalších multimediálních dokumentů 0 

Skenování dokumentů 3 

Tisk dokumentů na připojených tiskárnách 8 

Výpočetní techniku knihovny nevyužívám 42 

Ostatní 3 

 

 

 



 

Odpověď Počet 

Knihy 42 

Časopisy 16 

Hudební CD 5 

CD s mluveným slovem 5 

Hry (půjčovna pro děti, pobočka Předmostí) 5 

E-knihy 19 

Ostatní 32 

 

 

Odpověď Počet 

Červená knihovna 1 

Detektivní romány 10 

Historické romány 11 

Humoristické romány 8 

Komiksy 2 

Lékařské romány 5 

Psychologické romány 13 

Romány o ženách 4 

Sci-fi a fantasy 9 

Severské detektivní romány 8 

Současná česká próza 9 

Thrillery 9 

Válečné romány 6 

Se současnou nabídkou jsem spokojen/a 54 

Ostatní 21 

 

  



 

Odpověď Počet 

Archeologie 3 

Demografie 2 

Ekonomie 4 

Esoterika 2 

Geografie 3 

Filozofie 5 

Historie 8 

Lékařství 3 

Pedagogika 8 

Politika 1 

Právo 2 

Přírodní vědy 7 

Psychologie 11 

Sociální péče 4 

Sociologie 6 

Sport 4 

Statistika 1 

Státní správa 1 

Technika 4 

Výpočetní technika 5 

Výtvarné umění 4 

Jazykověda 4 

Životopisy 6 

Se současnou nabídkou jsem spokojen/a 64 

Ostatní 9 

 

 



 

 

Odpověď Počet 

Hudební CD 9 

CD s mluveným slovem 7 

Knihy s hudební tématikou 1 

Časopisy s hudební tématikou 0 

Ostatní 0 

 

 

  



 

Odpověď Počet 

Dechovka 0 

Chrámová hudba 0 

Jazzová hudba 0 

Lidové písně 0 

Metalová hudba 0 

Mluvené slovo 3 

Populární hudba 1 

Relaxační hudba 1 

Rocková hudba 1 

Vážná hudba 0 

Se současnou nabídkou jsem spokojen/a 10 

Ostatní 0 

 

 

 



 



 



 

 

Odpověď Počet 

Aktuální informace 3 

Informace o akcích 2 

Informace o knihovně 1 

Informace o službách knihovny 1 

Informace o knižních novinkách 12 

Informace o zaměstnancích 6 

Obsah www stránek mi plně vyhovuje 74 

Ostatní 16 

 

  



 

Nemám připomínky, vyhovuje mi přesně tak, jak je  

Budete se asi smát, ale nelíbí se mi ta ocelově modrá barva pod titulky. To je čistě můj subjektivní 
problém, jiným připadá elegantní.  

O vánočních prázdninách mi chyběla informace o vánoční výpůjční době. 

Jen mi nepřijdou vzhledově moderní 

Při hledání v on-line katalozích se složitě vrací na domovskou stránku 

Nelíbí se mi nový katalog Carmen, nedokáže vyhledávat tak dobře jako starý katalog 

Připadá mi dost nepřehledné, když aktuální informace jsou řazeny podle data vložení, je to 
matoucí i když vím, že podle data konání jsou hned na záložce vpravo. 

 

 

 



 

 

 

Lépe se orientuji ve starém katalogu 

Špatně se mi v katalogu orientuje 

Tabulka výsledků hledání ve starém katalogu je více přehledná  

Není intuitivní. Dle mého by mělo vyhledávání vypadat jako třeba vyhledávání aut. 

Při rozkliknutí vlastních vybraných položek je u každé knihy vpravo ihned vidět její dostupnost - 
avšak až po rozkliknutí knihy se objeví dostupnost v jednotlivých pobočkách. Možná by bylo 
praktičtější, kdyby ihned bylo zřetelné, že kniha je dostupná v pobočkách xy. 

Nic, ale nelíbí se mi název katalogu 

Filtrovat pouze knihy dostupné, a potom možnost vyhledat podle "nepřesného zadání, Carmen 
nedokáže vyhledat, není-li hledané slovo v přesně zadaném tvaru/podobě 

U e-výpůjček snadnější a rychlejší možnost výběru - nyní je vždy nutné prolistovat celou nabídku od 
začátku 

Nic, prostě jsem zvyklá na ten starý. 

Lepší přehlednost a často nevyhledá informaci správně (např. jméno autora - pokud není přesné a 
někdy i když je přesně napsané, ale obrácené) 



 

  

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

Budoucnost knihovny, její umístění, kdo co navrhuje a kdo co zamítá, názor kraje 
Nejsou tam pro mne zajímavé akce. Vše je spíše pro důchodce.  

Když mám potřebu, tak se obracím na ochotnou knihovnici! 

 

 

 

Odpověď Počet 

Akce se konají v termínech, které mi nevyhovují 29 

Nabídka přednášek a besed je pro mě nezajímavá 29 

Akce se konají v nevyhovujících prostorách. 4 

Ostatní 18 

 

 

Urbanismus, autorská čtení, literární večery 
O nových knihách, besedy se spisovateli 

Dobrodružné, z cest po světě 

O přírodě 

Besedy s autory knih 

O kulturní politice státu ústy odpovědných funkcionářů 

Cestování 

O herectví a umění 



Naučného charakteru. Přednáška typu "Počítače pro začátečníky" nejsou pro mne lákadlem.  

Cestovatelské 

Vědecky zaměřená. (astronomie, chemie, biologie, psychologie atd.) 

Zeměpisné, o sociální práci,  

O knihách, filmu 

S konkrétními autory knih 

Přednášky a besedy mi nechybí, mé časté návštěvy MK jsou už i tak časově náročné 

Určitě cestovatele jako např. Jiří Kolbaba v dostupných prostorách! 

Více tvoření a ručních prací 

Besedy s autory, cestovateli, zajímavými osobnostmi 

Fotografie a vše co s ní souvisí 

Více přednášek pro 2. stupeň základní školy.  

 

 

 

Odpověď Počet 

Pondělí 17 

Úterý 16 

Středa 20 

Čtvrtek 16 

Pátek 8 

Sobota 4 

 

  



 

Odpověď Počet 

Dopoledne (9.00 - 11.00) 2 

Dopoledne (10.00 - 12.00) 2 

Odpoledne (13.00 - 15.00) 1 

Odpoledne (14.00 - 16.00) 3 

Odpoledne (15.00 - 17.00) 7 

Odpoledne (16.00 - 18.00) 17 

Večer (17.00 - 19.00) 18 

Večer (18.00 - 20.00) 8 

Ostatní 0 

 

 

 

Odpověď Počet 

Kurzy se konají v termínech, které mi nevyhovují 14 

Nabídka kurzů je pro mě nezajímavá 22 

Nepotřebuji se vzdělávat 41 

Kurzy se konají v nevyhovujících prostorách 2 

Ostatní 21 

 

  



 

Psaní na počítači např. dopisu 
Kurs pro absolutní začátečníky na počítače 

Nastaveni domácí sítě, Jak se ochránit před viry, zabezpečení mobilu.  

Pro pokročilé - Excel, apod. 

Úprava fotografií, prezentací fotografií, střihání filmů  

Nemám zájem 

Nemusely by to být přímo kurzy, snad občas drobnou informaci pro práci s OS W 10 na notebooku. 
Jedná se o menší problémy, na které sám hledám dlouho řešení. 

Např. určitě nevyužívám vše, co umí smartphone! 

Například kurz typografie.  

Jakékoliv, na které bych se mohla přihlásit třeba v týdnu konání, nikoliv na pololetí 

Fotografie 

 

 

Odpověď Počet 

Ovládání MS Windows (základní nebo pokročilé) 10 

Ovládání MS Excel (základní nebo pokročilé) 17 

Ovládání MS Word (základní nebo pokročilé) 10 

Základy zpracování digitálních fotografií 37 

Práce s internetem (základní nebo pokročilé) 15 

Používáme tablet 21 

Ostatní 40 

 

 



 

Odpověď Počet 

Pondělí 36 

Úterý 35 

Středa 38 

Čtvrtek 35 

Pátek 27 

Sobota 32 

 

 

Odpověď Počet 

Dopoledne (9.00 - 11.00) 13 

Dopoledne (10.00 - 12.00) 9 

Odpoledne (13.00 - 15.00) 8 

Odpoledne (14.00 - 16.00) 13 

Odpoledne (15.00 - 17.00) 23 

Odpoledne (16.00 - 18.00) 37 

Večer (17.00 - 19.00) 35 

Večer (18.00 - 20.00) 19 

Ostatní 16 

 

 

Odpověď Počet 

Už mi dávno propadla a zatím jsem si ji neobnovil 2 

Stačí mi navštěvovat bezplatné akce nebo akce s jednorázovým poplatkem 1 

Částka za registraci (50 Kč děti, 100 Kč dospělí) na rok je moc vysoká 0 

Využívám registračního průkazu jiného člena rodiny 1 

Nevím 0 

Ostatní 2 

 



 

 

 

Odpověď Počet 

Nevím, kde je v Přerově knihovna 0 

Nemám čas chodit do knihovny 2 

Nevyhovuje mi provozní doba knihovny 1 

Poplatek za využívání služeb knihovny je vysoký 0 

Nelíbí se mi prostory knihovny 0 

Knihovna nemá ve svém fondu knihy a další dokumenty, které by mě zajímaly 1 

Kupuji si vlastní knihy 0 

Knihy si půjčuji od známých a přátel 1 

Akce (besedy, přednášky a vzdělávací kurzy) nabízené knihovnou jsou málo zajímavé 1 

Nevím 0 

Ostatní 0 



 

 

V knihovně mi velmi chybí jednotný systém ukládání knih. V městské knihovně ve Zlíně jsem vždy 
věděla, kde knihu najdu a málokdy se stalo, že bych ji nedokázala vypátrat. V Přerově šílím z knih 
na stole a na hromadách, nedokážu se v nich orientovat a knihovnu vždy co nejrychleji opouštím. 
Věřím, že je to nedostatkem místa, ale snad se brzy povede systém spravit. Vadí mi ještě jedna 
malichernost - vrzající vstupní dveře na Žerotínově náměstí. Příchod do knihovny díky nim a díky 
přecpaným policím všude kolem velmi nepřívětivý. Držím vám ale palce v tom, co děláte, fandím 
elektronickým zpravodajům i jiným novinkám a přeji vám důstojnější prostor (resp. lépe 
uspořádaný prostor), který by knihovně umožnil využívat jednotnou budovu.  
Pocházím ze Slovenska a musím přiznat, že jsem se s takovými perfektními službami u nás na 
Slovensku nesetkala. Příjemný a milý personál, kdykoliv jsem cokoliv potřebovala - byla max. 
vstřícnost a ochota. Hodně využívám vyhledávání a rezervace on-line, pak si jen knihu vyzvednu. 
Jsem spokojená i s novinkami, která knihovna neustále nabízí. Musím říct, že jsem velká čtenářka a 
knihovnu v Přerově mám moc ráda :-) a snažím se k tomu vést si svou dcerku, která taky moc ráda 
navštěvuje všechny aktivity a knihovnu na Palackom.  

Uvítala bych u nabídky CD nahrávek knih uvedení jména toho, kdo knihu čte. 

Se službami jsem spokojena 

Určitě bych využila více služeb, kdyby knihovna na Žerotínově náměstí měla odpovídající prostory. 
Takhle se snažím rychle najít pár knížek na čtení a zmizet, kabát ani nevysvlékám, sednout si stejně 
není kam, knížky o turistice a průvodci jsou v úzké uličce, kde pořád někomu zavazím, spousta 
dalších knih pouze ve skladu. Je to velká škoda a přeju knihovně i nám, aby se tato situace už 
konečně vyřešila. 

stolové nabízení knih pro nedostatek prostoru není dle žánrů, těsné umístění knih v regálech 
/pracné vytažení a vrácení/ 

Uvítala bych zjednodušení systému značení knih a jejich vyhledávání v regálech 

Knihovna pracuje skvěle,nemám absolutně připomínky. 

Knihovna potrebuje jednu velkou budovu. Pak se muze nabidka rozsirit. Ve Veprove je to tak 
vzdalena budoucnost jako obchvat mesta. Mensi knihovny bych nechal jen pro deti.  

Víme všichni, že prostory knihovny jsou nevyhovující, tudíž je také nedostačující knižní fond pro 
naše město. My čtenáři doufáme již několik desítek let, že se to změní. A stále nic. Takže budeme 
čekat dál? Je to velmi deprimující a nedůstojné. 

jsem plně spokojená 

Nemám žádné připomínky, jsem velmi spokojená,vyhovuje mě blízkost knihovny v místě 
bydliště,rovněž tak i paní v knihovně je velmi ochotná,chodím do knihovny na Velké Dlážce moc 
ráda. 

Vše potřebné, doufám, naleznete v dotazníku :) 

jsem se službou knihovny spokojena 

Připomínka směrem k Vašemu zřizovateli: byť se pracovníci knihovny v čele s jejím vedením snaží 
uživatelům poskytnout maximum, prostory městské knihovny jsou nevyhovující a ostudou 
okresního města 

Jsem se službami spokojená. 

Rozšířit nabídku časopísů o Elektrokola z vydavatelství V -press 

Z malych poboček udělat jednu velkou knihovnu. Každá kniha je na jine pobočce 😢😭 

jsem spokojená, pokud bych nějaký námět měla, prodiskutovala bych ho se zaměstnanci Měk 



Zatím jsem této možnosti nevyužil, poněvadž o ní vím krátce, ale možnost nechat si "předpřipravit" 
knihy k zapůjčení z volné nabídky považuji za vynikající. Je to značná úspora času, poněvadž v 
regálech jen jen velmi omezený počet titulů a tudíž mizivá pravděpodobnost, že tam zrovna najdu 
to, co potřebuji. Jsem "postižený" tím, že do knihovny jdu s konkrétním seznamem knih, které bych 
si rád vypůjčil.  

bez komentáře 

K službám MK nemám žádné náměty, připomínky ani dotazy 

již v minulých otázkách jsem zdůraznil nedostupnost, ale problém chápu! 

Jednotlivé připomínky jsem uvedla již k jednotlivým otázkám. Nicméně bych ocenila rozšíření 
nabídky knihovny, bohužel však ani nevím, na kolik by ráda knihovna chtěla rozšířit svůj fond 
odborné literatury. Jsem studentkou Univerzity Palackého, proto rozumím tomu, že městská 
knihovna mé potřeby ani tolik nepokryje, jako třeba Vědecká knihovna v Olomouci. Na druhou 
stranu by mě potěšilo, kdyby se zadařilo častěji, že požadovanou knihu naleznu i v katalogu MěK 
Přerov :-) 

Jsem moc ráda,že mám možnost navštěvovat vaše přednášky na hodně zajímavá tématy, a teď i 
kurz na tablet. Nevím, kde bych ho jinde sháněla. Mám teď zrovna nový a moc mi to přišlo 
vhod.Děkuji! 

Jsem spokojený s knihovnou i jejich pracovnicemi 

velice si cením akce " Kniha do vlaku"  

Rodinná registrace je výborná služba pro rodinu - rodiče si půjčí v oddělení pro dospělé a děti zase 
v dětském. Těším se na její využívání, dobře jste to vymysleli. 

přála bych pracovníkům i klientům Městské knihovny nové, prostorné a důstojné prostředí a 
zázemí pro práci a relax.Také možnost v klidu u knihovny zaparkovat, jak jsem to zažila např. v USA 
při návštěvě dcery. V Přerově není politická vůle a zájem tento problém řešit. 

Uvítala bych víc akcí pro školy. 

 


