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Akademické služby NTK 2024+

“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.”

Vize zůstává, metody se 
vyvíjejí
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Workshop “Jak na závěrečnou práci”, 
listopad 2019
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Naučili jsme se 2014-2019 

• “Naši studenti” mají velmi malé povědomí o 
nástrojích pro vyhledávání odborných informací a 
nekriticky přistupují k jejich používání (od SŠ po PhD.)

• Významná část SŠ a VŠ škol nemá do svých kurikul 
integrovaný rozvoj kompetencí, které souvisí s 
používáním informací, komunikací a schopností 
celoživotního vzdělávání, vč. akademického psaní a 
publikační etiky

• Rozsah naší podpory dalece překračuje rámec 
“tradičních informačních a knihovnických služeb”
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Naučili jsme se 2014-2019 
• NTK vyplňuje funkci chybějících center pro podporu 

akademického psaní

• NTK je ojedinělým místem pro setkávání a výměnu 
zkušeností mezi doktorandy a post doktorandy z různých 
studijních oborů ve vysoce roztříštěné organizační 
struktuře jednotlivých a vysokoškolského vzdělávání 
vůbec
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Informace o konzultacích a jejich obsahu a průběhu uložené v CRM systém 
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Metody akademických služeb 
2019-2024
• Identifikovat mezery v kurikulech, vyplňovat je a zejména 

katalyzovat systematická řešení na půdě škol a univerzit
• Propojovat učitele a další odborníky věnující se podpoře 

akademického psaní na (mezi)národní úrovni
• Propojovat různé obory a různé stupně vzdělávání
• Podněcovat zlepšování podpory studentů
• Zvyšovat povědomí o nových výukových metodách a 

trendech ve vzdělávání 
• Spolu-vytvářet inspirativní, inovativní, otevřenou a 

přátelskou atmosféru, která studentům i vyučujícím 
umožňuje cítit se pohodlně a bezpečně, a lépe se 
koncentrovat na studium a práci

• Inspirovat k akademické excelenci
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Centrum pro (informační) 
podporu studia
Vybudovat v prostorách NTK centrum které umožní: 

• Podněcovat a koordinovat peer-to-peer služby tj. 
podporovat studenty aby pomáhali studentům.  Rozvíjet 
komunikační a mentorské kompetence studentů. 
Poskytovat kompetenční a technologické zázemí. 

• Vytvářet a provozovat platformu pro sjednocování 
podpory studentů dejvického kampusu
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Podpora STEM projektů

Rozvíjet nové služby a 
nástroje podporující 
vzdělávání ve STEM 
oborech
• Od vyhledávání 

informací po vytváření 
a aplikaci znalostí 

• Informace i data! 
• Různorodé výstupy a 

projekty
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Výsledky etnografického průzkumu 8 studentů techniky. “Tradiční 
knihovnické a informační služby” nejsou relevantní pro většinu 
STEM výstupů
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Online podpora 

• Vytvářet a zpřístupňovat kvalitní 
výukové materiály založené na 
zdokumentovaných zkušenostech s 
informační podporou studentů

• Zpřístupňovat vzdělávací obsah v 
souladu se “skutečným” 
informačním chováním studentů 

• Zvyšovat povědomí o možnostech 
využití otevřeného softwaru a 
kyberbezpečnosti, respektive 
podněcovat kritický přístup k 
využívání informačních technologií
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Pilotní projekt zlepšování pořadí stránek NTK ve výsledcích 
vyhledávání na Googlu 
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Studijní prostory
Studentům a vyučujícím v kampusu Dejvice poskytujeme fyzické prostory pro akademickou spolupráci i tiché 
studium a technologickou infrastrukturu podporující výuku a vzdělávání zejména ve STEM oborech. NTK nabízí 
inspirativní, inovativní, otevřenou a přátelskou atmosféru, která studentům i vyučujícím a výzkumníkům 
umožňuje cítit se pohodlně a bezpečně, a lépe se koncentrovat na studium a práci.

• Navazuje na revizi volného výběru 
 Dostupnost vysoce relevantní literatury

• Bezbariérovost (registrace, turnikety)
• Snadná navigace (knihy, služby, 

pravidla)
• Flexibilita a rozmanitost
• Internacionalizace
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Spolupráce s učiteli
Studenti středních a vysokých škol mají přístup ke kvalitním, 
otevřeným, výukovým materiálům, které jim usnadní práci s 
informacemi během studia i v běžném životě. 

Učitelé cítí podporu ve své práci, nejsou metodicky roztříštění a 
vědí, že se mohou opřít o jednotné materiály. 

Studenti vědí, že se mohou obrátit na své učitele. Učitelé vědí, že se 
mohou obrátit na nás. 

Chceme se stát  místem pro setkávání a výměnu zkušeností o 
informační přípravě studentů mezi učiteli  z různých škol a regionů.
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Relevance a kvalita 
Akademických služeb
• Soustavně sledovat informační, uživatelské 

a studijní chování (potenciálních) uživatelů 
NTK

• Sledovat a vyhodnocovat kvalitu a 
relevanci akademických služeb NTK

• Propojovat pracovníky NTK s akademickou 
obcí a mezinárodními oborovými trendy
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Akademická podpora NTK
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