
Jak dotazník vyplnit

V příloze posíláme dotazník ve formátu PDF. Doporučujeme si tento soubor vytisknout a 
dotazník si v klidu přečíst, zamyslet se nad ním a ručně ho vyplnit. Snažte se co 
nejobjektivněji posoudit současný stav knihovny a její budoucí vývoj. Doporučujeme, aby 
byl dotazník vyplňován ve spolupráci s provozovatelem knihovny. Pokud je v některých 
otázkách požadován údaj o roku provedení akce a nemáte k dispozici přesné podklady, 
uveďte rok orientačně či odhadem. Pokud navržené odpovědi nevystihují přesně vaší 
situaci, zatrhněte hledisko, které je problematice nejblíže, a uveďte zpřesnění do komentáře. 
Pokud má knihovna pobočky, může vyplnit údaje do formuláře jak pro hlavní knihovnu, tak 
i další formuláře pro každou jednotlivou pobočku.

Potom můžete přikročit k vyplnění webového dotazníku, který je na:

https://www.benchmarkingknihoven.cz/dotaznik/

Každá knihovna si může otevřít vlastní dotazník pomocí přístupového hesla (evidenční číslo
knihovny). Vstupním údajem do dotazníku je evidenční číslo knihovny (evidence 
Ministerstva kultury) a emailová adresa toho, kdo dotazník vyplňuje. Nejlepší způsob je 
uvést holé evidenční číslo bez lomítka a roku. Pokud by nastaly problémy s otevřením 
dotazníku, ozvěte se na vit.richter@nkp.cz  vladana.pillerova@nkp.cz

Po otevření dotazníku si ověřte, zda máte k dispozici údaje o své knihovně. Pokud zjistíte 
nějaké chyby, můžete je opravit. Velmi důležitý je údaje o ploše knihovny pro uživatele, ten 
by měl odpovídat skutečnosti. Potom už můžete přejít na jednotlivé otázky.

Pokud má knihovna pobočky, najde na ně odkazy na úvodní straně formuláře a může si 
otevřít samostatné dotazníky pro jednotlivé pobočky. 

Pokud máte dotazník zcela vyplněný, zatrhněte Dotazník je vyplněný, pokládám jej za 
hotový a uložte data. Pokud máte dotazník vyplněný pouze z části a potřebujete se 
k dotazníku ještě vrátit nebo ho doplnit, potom ho uložte a prohlížeč zavřete. Po opětovném 
přihlášení naleznete dotazník uložený v tom stavu, v jakém jste jej naposledy opustili (a 
uložili!). Dotazník znovu otevřete na nové stránce po vložení evidenčního čísla knihovny. 
Po uložení si můžete dotazník také vytisknout, ale před tiskem musíte upravit tisk na 
„šířku“, jinak se vám celý obsah nevytiskne. 

Vyplnění dotazníku ukončete nejpozději do 15. května 2016.

Pokud máte nějaké problémy s vyplňováním dotazníku, napište nám: vit.richter@nkp.cz  
vladana.pillerova@nkp.cz
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