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Manažerský informační 
systém (MIS)

Statistická analýza jako služba

Bc. Alena Chodounská

V Praze, 14.11.2014
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MIS – proč?
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• Podklad pro rozhodování a 
určování další strategie a 
stanovení cílů
– alokace finančních i lidských zdrojů, popis 

trendů atd.

• Zlepšování služeb
– hlavní strategický cíl: „Neustálé 

zkvalitňování služeb pro stávající a 
potenciální zákazníky“

– strategická priorita 3.4.2 Optimalizace 
uživatelské přívětivosti všech knihovních 
služeb: „Vytvoření analytického rozhraní nad 
každou službou a stanovení parametrů 
sledujících její využívání“

– analýza cílové skupin a uživatelského 
chování (návštěvy, výpůjčky, e-zdroje)

• Akviziční strategie
– 4.1. Aktualizace profilu fondu jako nástroje 

cílené akvizice

• Analýza využití prostor
– 5.3.2 Zefektivnění realizace krátkodobých 

pronájmů

• Hodnocení výsledků a dosažených cílů
– 5.1.4. Pravidelné hodnocení procesů a služeb NTK: 

„Statistiky produkované MIS budou sloužit k hodnocení 
výkonnosti, kvality a efektivnosti vnitřních procesů a 
poskytovaných služeb“



MIS jako služba – komu?

Lidé

• vedení knihovny

• vedoucí oddělení a týmů

• pracovníci marketingu, akvizice, služeb a další zaměstnanci

Procesy

• strategické rozhodování

• nákup knih, plánování otevírací doby a zjištění služeb

• marketing knihovny

• povinné statistické ukazatele
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MIS jako služba – od koho?

Kdo službu poskytuje

• Tým pro efektivní aplikaci MIS (MIS-A)

• Tým pro technický rozvoj MIS (MIS-T)

Cíle

• zavedení do běžného užívání

• efektivní zpřístupnění zaměstnancům

• tvorba metodologie

• úprava a rozvoj
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MIS jako služba – jak?

• samoobslužná

• hromadná školení Aplikace MIS-Excel a programu 
Excel & individuální konzultace

• wiki stránky: 
https://wiki.ntkcz.cz/wiki/index.php/MIS_-
_Mana%C5%BEersk%C3%BD_informa%C4%8Dn%
C3%AD_syst%C3%A9m
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MIS jako služba
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MIS jako služba
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MIS jako služba
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MIS – technické řešení 

• výstup projektu EFI, příprava 2012-2013, 
předání leden 2014, dodavatel KOMIX

• teoretický koncept sledování kvality 
veřejných služeb (vymezení sledovaných 
ukazatelů a dimenzí a další práce s nimi)

• dvě aplikace

– Aplikace MIS-Excel 

– Aplikace QlikView
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MIS – technické řešení

• technické řešení a infrastruktura
(http://repozitar.techlib.cz)

• základní vztahy mezi CSDB, primárními systémy, 
aplikacemi MIS a uživateli 
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MIS – technické řešení

• statistika = co sledujeme (např. počet 
registrací, počet výpůjček…) 

• dimenze = jak se na to díváme (např. 
za rok, podle školy, podle bydliště, 
podle oboru…)

– prvek dimenze = jednotka dimenze (např. 
2012,2013…,VŠCHT, ČVUT…)
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Aplikace Qlick View
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Aplikace MIS-Excel

• rozšíření Excelu

• správce: účet a přihlašovací 
údaje & IT: vzdálená 
instalace => otázka několika 
minut
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Aplikace MIS-Excel

• výstup = kontingenční tabulka

• další zpracování - grafy, snadné sdílení atd.
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MIS – praktické příklady

• Designování služeb

– Kdy chodí nejvíce lidí? (v roce, v měsíci, v 
týdnu) 

– Kdy si půjčují? Tisknou? Rezervují? 

– otevírací doba, spuštění Noční knihovny 
do 2:00

• Akvizice

– analýza struktury zákazníků
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Návštěvnost – křivky a trendy
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MIS – další kroky

• rozvoj metodiky, školení zaměstnanců, 
propagace

• sledování trendů (technologických i 
metodologických)

• další rozvoj (nákladové analýzy, návratnost 
investic ROI, benchmarking...)
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Kontakty

Vedoucí týmů

Bc. Alena Chodounská – vedoucí týmu MIS-A

Alena.chodounska@techlib.cz

Mgr. Štěpánka Žižková – vedoucí týmu MIS-T

Stepanka.zizkova@techlib.cz

Technické řešení

Ing. Zdeněk Kalina

Zdenek.kalina@techlib.cz

Ing. Miroslav Šubrt

Miroslav.subrt@techlib.cz

Mgr. Václav Heicl

Vaclav.heicl@techlib.cz
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Dotazy???

Děkuji za pozornost
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