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Národní technická knihovna v Praze (NTK)
“Chceme být špičkovým centrem vědecko-technických informací a akademických i firemních služeb, a tak podporovat výzkum, vývoj, vzdělávání a inovace na 
národní, evropské i světové úrovni.”

● Veřejná knihovna (se specializovanou STEM kolekcí) a akademická knihovna pro Vysokou školu 
chemicko-technologickou a Ústav organické chemie a biochemie 

● Moderní budova uprostřed kampusu technických vysokých škol v Praze
● Zhruba 30 000 registrovaných uživatelů a  800 000 návštěvníků ročně (před COVIDem) 
● Akademická informační podpora od středních škol po (začínající) výzkumníky
● Rozvoj akademické podpory na národní úrovní v rámci projektu Národní centrum pro informační podporu, výzkum a 

inovace
● Národní centrum pro nákup elektronických zdrojů (CzechElib) a pro dodávání dokumentů (Získej!)

https://www.vscht.cz
https://www.vscht.cz
https://www.uochb.cz/cs
https://ncip.techlib.cz/projekt
https://ncip.techlib.cz/projekt
https://www.czechelib.cz/cs/
https://ziskej-info.techlib.cz


Role NTK ve vzdělávání
Jak můžeme v NTK přispět ke vzniku a kultivaci vzdělané a vzdělávající se 
společnosti? 

● Zajišťujeme svobodný a rovný přístup ke zdrojům, včetně vzdáleného přístupu k e-zdrojům uloženým v 
odborných databázích z celého světa, a pomáháme uživatelům získat těžko dostupné dokumenty

● Nabízíme laskavé, odborné a nestranné průvodcovství v široké kolekci odborných zdrojů 
nakupovaných z veřejných prostředků a v seriózních, otevřených informačních zdrojích a nástrojích

● Ve spolupráci s učiteli a mentory podporujeme rozvoj a nácvik dovedností souvisejících s efektivním 
vyhledáváním a používáním (akademických) informací, kritickým hodnocením (akademických) 
informačních zdrojů a rozvojem dalších přenositelných dovedností a kompetencí

● Soustavná analýza zpětné vazby na služby a informačního chování a potřeb našich (potenciálních) 
uživatelů za účelem zlepšování kvality a relevance služeb a identifikace kurikulárních mezer v oblasti 
přenositelných kompetencí

Podporu nabízíme v budově NTK i online zejména prostřednictvím bezplatných (1)  workshopů, (2) konzultací a 
otevřených (3) vzdělávacích materiálů.

http://eurodoc.net/skills-report-2018.pdf
https://www.techlib.cz/cs/83785-kurzy-workshopy-a-webinare
https://www.techlib.cz/cs/83779-konzultace
https://www.techlib.cz/cs/2795-online-podpora


Co jsme se naučili o našich uživatelích (2009 - 2021)
● Řada uživatelů preferuje online služby (webináře, online 

konzultace, e-zdroje )
● “Naši studenti” mají malé povědomí o nástrojích pro 

vyhledávání odborných informací, nekriticky přistupují k jejich 
používání a podceňují čas potřebný pro psaní

● Pro “naše studenty” je bakalářská práce první zkušenost s 
akademickým psaním

● Studenti technických oborů pracující na STEM projektech 
většinou nepotřebují tištěné knihy a využívají atypické zdroje 
informací (např. dokumentace program. jazyků, mapy, firemní 
katalogy apod.)

● Významná část SŠ a VŠ škol nemá do svých kurikul 
integrovaný rozvoj tzv. akademických přenositelných 
kompetencí (práce s informacemi, 
akademické psaní, badatelská gramotnost, 
celoživotní vzdělávání apod.)  

Jak respondenti vyhledávají odborné informace při psaní školních prací 
(studenti SŠ, studenti VŠ bakalářského a magisterského stupně), počet 
respondentů 741. Výsledky dotazníkového šetření z roku 2019.



Měníme se s našimi uživateli

Exkurze pracovníků NTK v kampuse, 2018

1. Posun od tištěných kolekcí k elektronickým
2. Posun od rešerší ke konzultacím a workshopům & posun terminologie od 

knihovnického slangu k lidské řeči
3. Posun k online službám (uspíšeno epidemií COVID-19)
4. Posun od frontálních lekcí k interaktivním
5. Zapojení uživatelů a partnerů do vývoje a poskytování 

služeb (vč. zaměstnávání uživatelů)
6. Poznáváme světy našich uživatelů a hledáme, kde potřebují naší 

pomoc, místo abychom je nutili pochopit svět knihovníků

Referenční a rešeršní služby, web NTK, 16. 8. 2011

Podpora studentů, web NTK, 2. 2. 2022



Kdo jsou naši (potenciální) uživatelé

● Rychlý přístup k 
e-zdrojům

● Místo setkávání
● Pomoc při psaní 

článků v angličtině 
a publikování

● Pomoc s 
mentorováním 
studentů

● Rychlý přístup ke 
zdrojům

● Místo pro setkávání 
a výuku

● Pomoc s 
mentorováním 
studentů (citace, 
hledání apod.) 

● Přístup k odborné 
literatuře

● Sledování novinek v 
oboru/pedagogice

● Přístup ke zdrojům 
pro studenty

● Pomoc s rozvojem 
kompetencí (citace, 
hledání apod.)

Studenti Doktorandi Výzkumníci / VŠ učitelé Ředitelé a učitelé SŠ Široká veřejnost

● Přístup k 
popularizační 
literatuře

● Vzdělávání a 
kulturní vyžití

● Firemní služby

● Studijní prostory s 
wifi

● Místo setkávání a 
odpočinku 

● Učebnice a skripta
● E-zdroje pro 

diplomky
● Kompetence



“Naším posláním je přispívat k profesnímu a akademickému úspěchu našich uživatelů a partnerů. Ve spolupráci s pedagogy nabízíme služby spojené s 
rozvíjením dovedností potřebných pro prezentaci odborných výstupů a efektivní vyhledávání, filtrování a používání informací.”

● Podpora vysokoškolských (VŠ) a středoškolských (SŠ) studentů při práci na jejich 
studijních projektech a seminárních a závěrečných pracích

● Podpora mezinárodního úspěchu výzkumníků (zejména v souvislosti s akademickým 
psaním a vědeckým publikováním)

● Podpora učitelů a mentorů při rozvoji přenositelných kompetencí studentů
● Tvorba otevřených a snadno dostupných vzdělávacích materiálů pro mentory/učitele a 

studenty

Soustavná analýza pokročilých akademických služeb NTK a informačního chování a 
potřeb našich (potenciálních) uživatelů za účelem zlepšování služeb a identifikace 
kurikulárních mezer v oblasti přenositelných kompetencí. 

Akademická podpora NTK



Anatomie transformace referenčních služeb
Od rešerší a informační gramotnosti k akademické podpoře 2013 - 2022+

● Návrat k vysokým školám (nová budova, integrace s VŠCHT a ÚOCHB)
● Inspirace ze zahraničí a implementace příkladů dobré praxe
● Orientace na uživatelské chování a potřeby: uživatelské průzkumy, zpětná vazba, USG
● Nový web & discovery systém -  důrazem na rychlý přístup k e-zdrojům a uživatelsky přívětivý jazyk 
● Konec rešerší studentům a otevření Konzultačního koutku
● Aktivní navazování partnerství s učiteli

Personalistika

● Zaměstnávání “neknihovníků”  => definice kompetenčního profilu a důraz na interní vzdělávání 
● Zaměstnávání (zahraničních) doktorandů - částečné úvazky, práce z domova, angličtina
● Pracovní týmy místo organizačních jednotek 
● Personální obměna a splynutí pultových a referenčních služeb (selfchecky, automatizace)

Podrobněji viz Cooking Stone Soup: Porous Workforce Training at the Czech National Library of Technology as a 
Supplement to (Impermeable) University Education

http://invenio.nusl.cz/record/256596/files/idr-1016_1.pdf
http://invenio.nusl.cz/record/256596/files/idr-1016_1.pdf


Náš tým  
● Mezinárodní tým entuziastických kolegů 

s rozmanitým vzděláním a pracovními 
zkušenostmi 

● Na poskytování akademických služeb se 
podílí 22 lidí ze dvou různých oddělení 

● Většina kolegů zapojených do 
akademických služeb zároveň poskytuje 
služby na informačních pultech 
(registrační a informační pulty, studovna 
časopisů)

● Umožňujeme práci na částečný úvazek a 
práci z domova 

https://www.techlib.cz/cs/2832-nasi-specialiste 

https://www.techlib.cz/cs/2832-nasi-specialiste


Akademické služby v roce 2021
● 213 konzultací
● 62 vzdělávacích akcí
● 1257 účastníků vzdělávacích akcí
● 3 noví průvodci (Google Scholar, Vyhledávání v NTK, STEMskiller)
● 3 rešerše

https://www.techlib.cz/cs/84365-google-scholar
https://www.techlib.cz/cs/84369-vyhledavani-ntk
https://www.techlib.cz/cs/84415-stemskiller


Vzdělávací akce 2021
Typ uživatele SŠ studenti VŠ studenti SŠ učitelé Doktorandi Výzkumníci Celkem
Počet akcí 22 18 1 17 4 62
Počet účastníků 716 215 40 253 33 1257

Seminář pro diplomanty: Vyhledávání Interaktivní workshop pro diplomanty: 
Struktura závěrečné práce Webinář pro doktorandy: Navigating 

Scientific Resources & Staying Organized



Obsah a formát workshopů pro SŠ
● Dlouhodobá spolupráce s partnerskými školami
● Obsah na objednávku - kromě standardního obsahu zaměření na 

konkrétní druh práce (Extended Essay, VWA, ročníková práce), citační 
manažer (CitacePRO, Zotero) a citační metodu a normu

● Standardně dva workshopy:
○ Vyhledávání a vyhodnocování zdrojů - ideálně v době výběru tématu
○ Citování a publikační etika - nejlépe v době, kdy už žáci práci začali připravovat

● Obsahově značný překryv s workshopy pro VŠ studenty
● Preferujeme workshopy pro učitele, kteří pak mohou každoročně 

školit své žáky, leč poptávka ze strany pedagogů je zatím nízká

https://www.techlib.cz/cs/83607-stredni-skoly
https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/extended-essay/#:~:text=The%20extended%20essay%20is%20an,extended%20essay%20in%20greater%20detail.
https://www.ahs-vwa.at/lehrpersonen


Uvnitř workshopu pro SŠ
Informace se snažíme předávat snadno přístupnou formou

Ukázka zastarávání informací Použití frázového vyhledávání



Hodnocení workshopů pro SŠ
● Žáci za nejužitečnější považují:

Vyhledávání # %

Filtr O.D.P.A.D. 38 19,29

Druhy informačních zdrojů a 
jejich využití

70 35,53

Jak správně vyhledávat 122 61,93

Vyhledávač NTK a Google 
Scholar

144 73,10

Nic 1 0,51

Souhrn hodnocení workshopů pro SŠ za rok 2021

Citování # %

Struktura práce 50 27,78

Citace přímé a nepřímé 
(parafráze)

83 46,11

Citační metody a styly 118 65,56

Citační manažery 72 40,00

Nic 1 0,56

Souhrn hodnocení workshopů pro SŠ za rok 2021



Obsah a formát webinářů pro VŠ
V každém semestru nabízíme pro VŠ studenty 5 workshopů/webinářů, z nichž 
každý probíhá ve dvou termínech:

● Vyhledávání (vyhodnocení inf. zdrojů, vyhledávací nástroje, Google 
Scholar, vyhledávač NTK atp.)

● Citování a organizace zdrojů (cit. manažery a generátory, struktura 
práce, čtení a organizace zdrojů)

● Zotero (základní i pokročilé funkce citačního manažeru)
● CitacePRO (základní i pokročilé funkce citačního manažeru)
● Tipy pro psaní: struktura a jazykové prostředky



Obsah a hodnocení webinářů pro VŠ (ZS 2021)



Hodnocení webinářů pro VŠ (ZS 2021)
Co se vám na workshopu/webináři nejvíce líbilo?

Praktické 
ukázky všech 

tipů

Důsledné a 
důkladné 
vysvětlení

Informace jsou 
na odborné 

úrovni, přesto 
srozumitelné

Nabídka 
osobních 

konzultací

Vstřícný přístup, 
praktické tipy, 
příklady situací



Hodnocení webinářů pro VŠ (ZS 2021)
Co se vám na workshopu/webináři nelíbilo?

Objem zbývající 
práce se tím 

sice utřídil, ale 
nezmenšil

Postrádám 
možnost shlédnutí 
videa ze záznamu

Příklady mohly 
být praktičtější

Bohužel mi to 
nepomohlo s 
problémem



Spokojenost s workshopy 

Průměrná spokojenost s workshopy a kurzy pořádanými NTK, dle kategorie respondentů, celkový počet respondentů 97.  1 – 
Velmi spokojen(a) až 5 – Velmi nespokojen(a), z výpočtu jsou vynechány odpovědí Nemohu hodnotit, nevyužívám. Výsledky 
dotazníkového šetření z roku 2019. 



Webináře pro doktorandy (ZS 2021)
● Zaměřeno na podporu akademického psaní a publikování
● Pouze online a v angličtině
● Spolupráce s ČVUT¹ na akreditovaném kurzu pro PhD.+ Scientific Writing and Publishing in English

Název lekce Počet 
lekcí

Počet 
účastn

íků 

Navigating Scientific Resources & Staying Organized 3 39

Academic Integrity & Online Presence 3 31

Introduction to Web of Science & Scopus 1 11

Web of Science and Scopus: Use Citation Databases 
to Foster Your Research 

1 10

Introduction to LaTeX Using Overleaf 2 12

10 103
Souhrnné hodnocení webinářů pro doktorandy 
(ZS 2021)

1) České vysoké učení technické v Praze

https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6016306.html


Konzultace 2021 (n=213)

Studenti technických škol při odpočinku 

SŠ pedagogové při workshopu :) 



Konzultace 2021 - s čím jsme pomáhali a jak 
● Asi třetina konzultací se 

týkala studentských prací 
(od semestrálních po 
disertace)

● Zhruba čtvrtina konzultací 
byla o budování kariéry 
PhD.+

● Nejvíce konzultací se týkalo 
projektů z oboru 
stavebnictví

● Takřka polovina konzultací 
proběhla v angličtině

● 70% konzultací bylo online



Konzultace 2021 - jaké problémy uživatelé řešili 

Printscreen ze CRM systému NTK

● Většinou je v rámci jedné 
konzultace řešeno více problémů. 

● V případě závěrečných prací 
často se studenty diskutujeme o 
struktuře a náležitostech 
odborného textu



Informační zdroje 
používané při konzultacích 

Souhrnná statistika z konzultace poskytnuté v období 01/01/2019 - 25/10/2021.



Uvnitř konzultace #1: SROVNÁNÍ UHLÍKOVÝCH STOP LETECKÉ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Konzultace
(105 min)



Uvnitř konzultace #2: TURISTIKA NABOSO V ČESKÉ REPUBLICE 2

 
Konzultace
(30 min)



Typická konzultace
Student VŠ píšící kvalifikační práci ‒ online (BBB) ‒ cca 1 hodina: 

1. Rozhovor o cílech práce, výzkumné otázce, struktuře, metodologii…
2. Tvorba klíčových slov a jejich kombinace
3. Google Scholar & knihovní odkazy
4. Vyhledávač NTK (případě dalších mateřských institucí) 
5. Specializované databáze a další zdroje
6. Kde a jak najít příklady dobré praxe tj. podobné závěrečné práce (struktura 

odborného textu, metodologie, reference)
7. Citační metoda vs. citační styl 
8. Citační manažery
9. Tvorba dotazníků a design výzkumné části (zdroje, příklady, diskuze)

https://www.techlib.cz/cs/84401-bigbluebutton


Zpětná vazba na konzultace 2021 (n=49)



Výběr ze zpětné vazby na konzultace 2021

S velkou úctou bych chtěl za celý náš kolektiv a jako zástupce vedoucího odboru 
výzkumu nerostných surovin a surovinové politiky ČGS PODĚKOVAT paní Kristině 
Millerové za pregnantní konzultaci a popis, které nám usnadní rychlou pomoc s 
vyhledáváním potřebných informací a článků v oboru ve vaší Národní technické 
knihovně. Velice si vážíme, že zaměstnáváte takové odborníky!!

Jsem moc ráda za konzultaci, knihovníci, mi pomohli s tématem, jelikož si ho musím vymyslet sama, což je pro mě 
problém, ukázali mi, kde mohu vyhledávat zdroje a jak je vyhledávat a kde najdu hotové práce a na co bych se měla 
zaměřit, když budu hledat inspiraci už u hotových prací. Poradili mi, na co se zaměřit, než začnu psát svoji 
bakalářskou práci. Konzultace mi velmi pomohla a knihovníci mi i poslali dokument se všemi potřebnými 
informacemi, takže jsem více než spokojená a vděčná.

Moc děkuji za možnost 
svou práci konzultovat. 
Konzultace mi dost 
pomohla získat jiný pohled 
na mou práci a vylepšit ji.



Výběr ze zpětné vazby na konzultace 2021

Velice oceňuji přístup slečny Krásové, vážím si jejích cenných postřehů a rad, které považuji za 
přínosné. Zároveň bych tímto chtěl poděkovat NTK, že tuto službu nabízí a poskytuje bezplatně. 
Osobně si myslím, že tato služba je přínosná pro všechny studenty, kteří pracují na své 
závěrečné práci a nemají dostatek zkušeností.

Službu jsem doporučila spolužačkám. Dozvěděla jsem se mnoho informací jako např. existenci 
služby meziknihovní výpůjčky, registrace do NTK pro studenty zdarma a o stránce Knihovny.cz. 
Byly mi doporučeny užitečné zdroje a dokonce mi byly nějaké zaslány zpětně do emailu, za což 
jsem opravdu vděčná a je vidět, že se lidé v NTK snaží opravdu pomoct bezradným studentům. 
Mohla jsem s někým probrat své téma zase z jiného pohledu.

Nemám co vytknout, 
pan inženýr byl velice 
milý, ochotný a zároveň 
profesionální. 



Instruktážní materiály
● (Video)návody a anotované rozcestníky vznikají na základě často řešených otázek během konzultací a workshopů, a dále na 

základě požadavků vyučujících, se kterými spolupracujeme 
● Materiály z woshopů a webinářů jsou volně dostupné v Moodlu NTK (Jak na závěrečnou práci, Webinars for PhD.+) 
● Přidáno v roce 2021: Google Scholar, Vyhledávání v NTK, STEMskiller

Vzorová středoškolská práce (přírodovědná, humanitní)
Komplexní průvodce kvalitními, otevřenými zdroji pro rozvoj 
akademických přenositelných kompetencí

https://moodle.ntkcz.cz/course/view.php?id=157
https://moodle.ntkcz.cz/course/view.php?id=156
https://www.techlib.cz/cs/84365-google-scholar
https://www.techlib.cz/cs/84369-vyhledavani-ntk
https://www.techlib.cz/cs/84415-stemskiller
http://repozitar.techlib.cz/record/1278/files/idr-1278_1.pdf
http://repozitar.techlib.cz/record/1454/files/idr-1454_1.pdf


Spolupráce jako předpoklad kvality a relevance služeb
S kolegy v NTK a dále: metakonzultace jako sdílení příkladů dobré praxe i příležitostných frustrací, 
generálky a “interní peer review” všech výstupů směrem k uživatelům, stáže, konference, MVS… 

S učiteli (zejména SŠ učitelé a mentoři doktorandů): zpětná vazba na materiály NTK, spolutvorba, 
speciální požadavky a zvyšování povědomí o službách a zdrojích NTK mezi studenty

S uživateli: ve formě zpětných vazeb a prostřednictvím uživatelských šetření a analýz uživatelského 
chování, nastavení limitů (co je za hranicí našich kompetencí, odpovědností, mandátů…)

Neformální setkávání s učiteli a mentory: Bowling s doktorandy a oběd se SŠ učiteli  Stáž kolegyň ze ŠVK Košice v NTK Metakonzultace zvané “Metání”



Další zdroje o službách a uživatelích NTK

● CHODOUNSKÁ Alena, FIRSOVÁ Naděžda a MARTINOVÁ Olga (2020). Prostor jako služba: První dekáda NTK v nové 
budově: http://repozitar.techlib.cz/record/1468/files/idr-1468_1.pdf?version=1

● CHODOUNSKÁ, Alena a KRUEGER Stephanie (2016). Cooking Stone Soup: Porous Workforce Training at the Czech 
National Library of Technology as a Supplement to (Impermeable) University Education: 
http://invenio.nusl.cz/record/256596/files/idr-1016_1.pdf

● CHODOUNSKÁ Alena a RYZHKOV Alexey.  (2019). Beyond Academic Support: using a CRM System to Enhance the Value 
of Academic Services and Improve Internal Training: http://repozitar.techlib.cz/record/1366/files/idr-1366_1.pdf

● RAZÍM Tomáš a CHODOUNSKÁ Alena (2021). Podpora výuky chemie v Národní technické knihovně: 
http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3940/3851 

● SKENDERIJA, Sasha (2015). Modelové partnerství s rakouským gymnáziem: 
http://invenio.nusl.cz/record/201207/files/idr-981_1.pdf 
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