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Národní technická knihovna v Praze

• akademická, veřejná, 
specializovaná knihovna

• 750 000 návštěvníků ročně

• 1 200 000 online návštěvníků
ročně

• 28 000 registrovaných zákazníků
– 80% studenti

– 30% mezinárodní uživatelé

• 166 zaměstnanců
Oblíbené místo v Kampusu, fotografie pořízená informantem v rámci etnografického 

průzkumu (Chodounská, 2016)



• Jak můžeme podpořit
úspěšnost a konkurence
schopnost (potenciálních) 
uživatelů?

• Kdo jsou naši (potenciální) 
uživatelé?

• Kdy, kde, jak a proč pracují s 
informacemi?

Motto: “Inspirovat a demystifikovat”

1 Masarykův ústav ČVUT
2 Katalogicko-teologická fakulta UK
3 Stavební fakulta ČVUT
4, 5 VŠCHT
6 Fakulta strojní a elektrotechnická ČVUT
7 Národní technická knihovna
8 Fakutla architektury, ČVUT
10 Ústav organické chemie a biochemie AVČR



• spolupráce s akademickými partnery a uživateli

• nálezy vlastních průzkumů a zpětné vazby ([1], [2], [3])

• zaměstnávání uživatelů

• best practice a mezinárodní standardy

Metoda: “Poznej svého (potenciálního) uživatele”

https://is.muni.cz/th/181814/ff_m/Diplomova_prace_Chodounska.pdf
http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/krueger-stephanie-2016-07-22/PDF/krueger.pdf
http://invenio.nusl.cz/record/204396?ln=cs


• individuální konzultace

• tematické konzultace na 
počkání

• workshopy pro SŠ studenty

• kurz pro SŠ učitele

• kurz pro diplomanty

• online návody

• Scientific writing in English

• specializované kurzy pro PhD.+

Pokročilá informační podpora 2017



Konzultace 2017

• 218 konzultací

– 101: vyhledávání zdrojů

k projektům a úkolům

– 117: “ostatní” (citování, 

formátování, pomoc se 

psaním [životopisů, 

přihlášek, grantů, 

odborných textů…])

• průměrně 58 minut
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Konzultace 2017

1

31

2

Určitě přínosná a jsem si jistý že použiji vše co jsem se přiučil.

Konzultace byla velmi přínosná a ve svém studiu/práci použiji, co jsem se naučil(a)

Konzultace byla přínosná, ale moje očekávání bylo splněno jen částečně.

“Velice mile mě překvapila vysoká kvalita a rozsah
konzultací. Děkuji! (konzultovala Minaříková).”

“Znám dobře mnoho knihoven a to nejen v ČR, ale i
v zahraničí (NYU New York, knihovna OSN v New 
Yorku a Ženevě, Mezinárodního soudu v Haagu, 
univerzity v Toulouse (Francie), Brugách (Belgie), 
knihovnu právnické fakulty v Ženevě, knihovnu
Evropské komise v Bruselu..., ale to co máte v NTK, 
to jsem fakt nikde neviděla. Je to super, víc než
světové! Prostředí, ochotní pracovníci, skvělý design 
budovy i nábytku. A super služby jako konzultace na
počkání! ...škoda, že už dopisuji disertaci a nebudu
mít důvod k vám do knihovny vracet. Srdečně, PRL. 
PS. Jen ostraha by mohla být trochu vlídnější, když
vyhání studenty a zhasíná :-) (konzultovala
Tassanyi).”

Byla pro Vás konzultace užitečná? 



Kurzy a wokrshopy 2017

• workshopy pro SŠ studenty (21 workshopů, 514 
účastníků)

• pilotní kurz Bezpečná cesta informačním bludištěm pro 
SŠ učitele (4 workshopy, 8 učitelů)

• pilotní kurz Jak na diplomovou práci (4 workshopy, 30 
účastníků)

• akreditace kurzu Scientific Writing

• specializované kurzy PhD.+



Uživatelsky orientovaná online podpora

Videonávody
Návod „Kde najít závěrečné práce“Návod „Jak efektivně vyhledávat“

https://www.techlib.cz/cs/2833-videonavody
https://www.techlib.cz/cs/83777-zaverecne-prace#tab_tab2
https://www.techlib.cz/cs/83776-jak-efektivneji-vyhledavat


Spolupráce s učiteli na/při lekcích…

… a setkávání mimo třídu 



Spolupráce s profesory a doktorandy

Diskuze o bibliometrii ve třídě Bowling s  doktorandy



Pokročilá informační podpora 2017

“Provokace? Spíš exhibice! Blahopřeju, NTK je zázrak z jiné
planety ...”

-profesor Milan Jirásek (Stavební fakulta, ČVUT)  

“Vaše výsledky jsou opravdu skvělé (ve skutečnosti ještě
mnohem lepší než jsem tušil, a to o vás mám jen to 
nejvyšší mínění :-).”

- profesor Jan Zeman (Stavební fakulta, ČVUT) 

https://scholar.google.sk/citations?user=xndg3MUAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://scholar.google.sk/citations?user=ncrDMjEAAAAJ&hl=en&oi=ao


Pokročilá informační podpora 2018+

• rozpuštění Referenčního
týmu

• zřízeníTýmu pro informační
podporu studia
– spolupráce s učiteli

– peer-to-peer přístup (“Co by 
mi bývalo pomohlo?”)

– srozumitelnost, podpora
excelence



• porozumět uživatelům a jejich 
(nevysloveným) problémům a 
potřebám

• podporovat a inspirovat vzdělávací 
misi partnerů

• demystifikovat

• propojovat

Naše aspirace
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Dotazy? 

alena.chodounska@techlib.cz

https://www.techlib.cz/

mailto:alena.chodounska@techlib.cz
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