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Když jsem se dozvěděla o možnosti stáže nebo odborné praxe v Národní technické knihovně, 

probudila se ve mně moje pověstná zvědavost.  Ačkoli nejsem nijak technicky založena 

a odbornou literaturu z této oblasti proto nevyhledávám, okamžitě se mi vybavila umělecky 

zajímavě řešená nová budova, v níž NTK sídlí a kterou jsem do té doby měla možnost 

několikrát navštívit.  Pokrokovost do této budovy vtělená naprosto ladila s otevřeným 

přístupem vůči studentům a zvědavcům, pro něž je stáž nebo odborná praxe určena. 

Stejně vstřícný postoj projevila i paní Linda Machalová, a to nejen v naší písemné 

komunikaci, která stáži předcházela, ale i během veškerého osobního kontaktu, jež 

následoval. Právě tato otevřenost, která se odráží jak v budově NTK, tak i v jejích aktivitách 

a především v lidech, kteří zde pracují, mi je velmi blízká. Všechny tyto počáteční sympatie 

mě tedy rychle přesvědčily o tom, že stáž v této organizaci mi má co nabídnout a že i já 

sama bych jí chtěla být prospěšná.  

Stáž byla podle mého názoru skutečně profesionálně vedená a zorganizovaná. Velmi dobrý 

dojem na mě udělalo úvodní informační kolečko po jednotlivých pracovištích NTK. 

Nejsilnější dojem jsem si odnesla z historického fondu knihovny, kde jsem měla možnost 

shlédnout její nejstarší dokumenty. Během těchto pochůzek jsem nejen získala základní 

přehled o knihovně jako celku (vnitřní strukturace, způsob propojení jednotlivých 

organizačních jednotek a úrovní, základní rozdělení práce), ale také jsem se seznámila 

s lidmi, s nimiž jsem následně spolupracovala. Díky tomu jsem si vytvořila představu 

o knihovně jako instituci, která má plnit vzdělávací a osvětovou funkci, a svoji práci a další 

aktivity v ní jsem pak mohla vnímat jako malý příspěvek ke společnému úsilí všech, 

kdo v rámci knihovny působí.  Práce v knihovnictví na mě udělala dojem záslužné a skutečně 

smysluplné činnosti, která je podle mého názoru nedoceněná. 

Moje praxe na jednotlivých pracovištích probíhala z mého hlediska bez problémů.  

Opět bych ráda vyzdvihla vstřícný a celkově pozitivní přístup všech, s nimiž jsem během 

praxe jednala.  Zajímavou zkušeností pro mě byla především práce na Oddělení DNTK, 

kde jsem měla možnost podílet se na vytváření digitálního repozitáře šedé literatury. 

Objevila jsem tím mně dosud neznámý rozměr literární produkce, k němuž se budu ráda 

vracet.  Samotnou myšlenku vytvoření úložiště šedé literatury hodnotím velmi kladně, 

protože podle mého soudu „vyplňuje díru na trhu“ a jeho uživatelská přístupnost doufám 

podpoří zájem o tento neprávem opomíjený zdroj informací.  

Z podobných důvodů mě bavila práce pro Oddělení systémové architektury.  Tam bylo mým 

úkolem rozšířit skupinu informačních zdrojů sdružených bránou TechLib. Vzhledem 

k nespočetnému množství možných zdrojů se mi můj příspěvek jeví jako naprosto 

zanedbatelný, přesto však doufám, že není zcela bezcenný. Při internetovém průzkumu jsem 

objevila řadu netušených a nesmírně zajímavých zdrojů informací, jež budu ráda využívat 

ve svém dalším samostudiu (které je a doufám i zůstane mým celoživotním koníčkem). 

Důležitější však pro mne osobně je fakt, že jsem rozšířila své povědomí o možnostech 

získávání informací.  Pokusím se tuto zkušenost zúročit ve svém životě a pokud možno 

ji sdílet s lidmi v mém okolí.  

Zajímavé pro mne však byly i práce na jiných odděleních a referátech. Například práce na 

Oddělení katalogizace a Oddělení obsahové prověrky fondu mi dala nahlédnout do zákulisí 

služeb, které knihovna poskytuje čtenářům. Poznala jsem, že je to překvapivě zodpovědná 

a na pečlivost náročná práce, které si nelze nevážit.  

Praxi v NTK jako celek tedy sama za sebe hodnotím velice pozitivně.  Tato zkušenost mě 

v mnoha ohledech mile překvapila, výrazně mě vnitřně obohatila a budu na ni ráda 

vzpomínat. Jsem si jistá, že ji zúročím jak v pracovním, tak i v osobním životě.  Největší její 
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přínos pro sebe vidím v tom, že změnila můj dosud negativně zabarvený pohled na státní 

instituce vůbec.  Ačkoli moje optimistické hodnocení NTK nemůže být zcela objektivní, 

protože jsem na její půdě strávila poměrně krátkou dobu a jakákoli možná negativa jsem 

tak nestihla zaznamenat, rozhodně nemám důvody ke kritice, byť by v celkovém hodnocení 

neměla chybět. Moje zkušenost s NTK je ryze osobní, stejně jako byl osobní i přístup všech, 

s nimiž jsem se během praxe v NTK setkala. Tohoto přístupu si velmi vážím, a proto bych jej 

chtěla zachovat i z mojí strany.  

Děkuji všem, s nimiž jsem během praxe v NTK mohla pracovat a jednat.  Bylo pro mne velmi 

radostné a osvěžující setkávat se s tolika zajímavými, sympatickými lidmi, kteří mě nakazili 

pozitivním přístupem a nadšením pro věc. Snažila jsem se oplatit tato pozitiva poctivou prací 

a zodpovědným přístupem. Doufám, že se mi to aspoň částečně povedlo.  

NTK a všem jejím zaměstnancům a podporovatelům přeji hodně úspěchů a především 

neutuchající nadšení pro všechno, co skutečně má smysl.  

Odnáším si odsud krásnou vzpomínku.  

Srdečně  

 

Magdalena Matějková 

 

 

V Praze, dne 4. května 2016 

 

 

 

  

 


