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Povinnou odbornou praxi v rámci studia oboru Informační studia a knihovnictví na Karlově 

univerzitě jsem se rozhodla absolvovat v Národní technické knihovně v Praze. Poprvé jsem 

se s knihovnou měla možnost setkat během školní exkurze, kdy mne zaujala nejen budova 

a prostory knihovny, ale také služby a projekty, které knihovna nabízí svým uživatelům. 

Chtěla jsem poznat, jak funguje tato moderní knihovna nejen z pohledu uživatele, ale získat 

zde i cenné zkušenosti z oboru.  

Praxe v délce tří týdnů byla dle harmonogramu rozdělená na informativní a praktickou část. 

Spolu s novými pracovníky NTK jsem se zúčastnila tzv. informačních koleček, krátkých exkurzí 

do jednotlivých oddělení knihovny, kde nám byly představeny jejich funkce a náplň práce 

jejich pracovníků. Navštívili jsme tak například referát správy knižního fondu, oddělení revize 

fondu, dále pak oddělení ISSN, oddělení budování fondu, referát obsahové prověrky 

či oddělení meziknihovních výpůjčních služeb apod. Pokaždé nám vedoucí oddělení připravili 

odborný výklad a poté nám ochotně odpovídali na naše dotazy. Během exkurze po knihovně 

jsme poté poznávali knihovnu z opačné strany, ze strany čtenáře knihovny. 

Praktická část praxe představovala činnost v konkrétním oddělení knihovny, kde jsem 

již samostatně pracovala na zadaných úkolech. Hned první den jsem strávila v oddělení 

ochrany fondu pod vedením paní Petrové, kde jsem vypomáhala s přípravou údajů 

k vybraným ročníkům periodik, které budou následně svázány do svazků. V oddělení MVS 

jsem pod vedením paní Ouzké a paní Černé zpracovávala a opravovala údaje o odebíraných 

ročnících periodik knihovnou, tedy údaje důležité pro uživatele Virtuální polytechnické 

knihovny, kteří budou mít v budoucnu zájem o objednání digitálních časopisů.  

V oddělení digitální knihovny (DNTK) jsem pod vedením paní Černohlávkové a paní Vyčítalové 

pracovala v digitálním repozitáři, který je součástí Národního úložiště šedé literatury. 

Zpracovávala jsem zde záznamy digitálních dokumentů a nahrávala dokumenty nové 

s potřebnými údaji pro jejich zpětné vyhledávání. Jak se provádí digitalizace starších 

monografií a periodik jsem se učila v oddělení ICT služeb pod vedením pana Dobiášovského. 

V produkčním a archivačním systému ProArc jsme připravovali naskenované digitální 

dokumenty s jejich metadaty pro jejich následné uložení a zpřístupnění v digitální knihovně 

Kramerius, kde jsou zveřejňovány v rámci projektu eBooks on Demand. 

Během praxe jsem absolvovala také dvě sobotní směny v oddělení služeb. Dopoledne jsem 

ve studovně časopisů srovnávala a třídila časopisy dle data vydání, odpoledne jsem poté 

trávila spolu s ostatními pracovníky knihovny u registračního a informačního pultu, kde jsem 

sledovala, jak probíhá registrace nových uživatelů knihovny a jak s nimi pracovníci 

u informačního pultu odborně komunikují.  

Absolvovaná praxe mi byla opravdu velkým přínosem pro osobní rozvoj nejen v oboru, 

ale i celkově v profesní oblasti. Naučila jsem se spoustu nových věcí, dozvěděla 

se a vyzkoušela si, jak to v knihovně skutečně funguje a teoretické znalosti z oboru jsem 

tak mohla propojit s reálnou praxí. Během praxe jsem v rámci studovaných předmětů využila 

nejvíce znalosti katalogizace a naučila jsem se pracovat v knihovním systému Aleph. Přínosné 

pro mě bylo i setkání s absolventy a studenty oboru, kteří zde pracují a kteří mi předali spoustu 

rad a zkušeností. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům knihovny za velmi vstřícný, trpělivý 

a přátelský přístup. Především děkuji paní Machalové za celkové zajištění a skvělé 

zorganizování mé praxe. Praxe v Národní technické knihovně byla pro mě cennou pracovní 

zkušeností i zážitkem. 


