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Martin Svoboda

Dík za tento rok a co nás čeká dál



Mise

My v NTK profesionálně a přátelsky sloužíme výzkumu, vzdělávání 
i široké odborné a laické veřejnosti v oblasti techniky a aplikovaných 
přírodních věd. Pomáháme vytvářet a pečovat o intelektuální prostředí, 
v němž se informace transformují v poznatky, které podporují výzkum 
i praxi a jsou dále sdíleny akademickou obcí a živí proces vzdělávání. 

Shromažďujeme, vytváříme, spolehlivě uchováváme poznatky a dbáme 
o jejich snadnou dostupnost a komunikaci díky důvěryhodným systémům 
a strategiím. 
 
Nabízíme vlídné, zvoucí a stimulující prostředí jak fyzické, tak i virtuální.  
Stále se vzděláváme a pomáháme v tom i ostatním.



Vize

Chceme být špičkovým centrem vědecko-technických informací  
a akademických i firemních služeb, a tak podporovat výzkum, vývoj, 
vzdělávání na národní, evropské i světové úrovni. 

Principy k dosažení vize

* dbáme o trvalé interní inovace
* navrhujeme pouze srozumitelné a důvěryhodné řešení
* věříme ve spolupráci a inspirativní vzájemné ovlivňování partnerů  
   na všech úrovních
* nespokojíme se s ničím, než s dokonalou profesionalitou každého  
   z nás, nebojíme se však přiznat chybu a odvážíme se změnit směr



Eva Hnátková

Open Science



Zdroje

PlánováníHodnocení

ExperimentŠíření

PsaníPublikování

Open
Licencing

Open Science — Otevřená věda



Jiří Jirát

CzechELib



CzechELib

Od r. 2017 centrálně sjednáváme licence k elektronickým  
informačním zdrojům (EIZ)

Za členské instituce
* vyjednáváme ceny a licenční           
 podmínky
* řešíme veřejnou zakázku

Pro vydavatele/dodavatele
* vystupujeme jako jeden bod              
 pro sjednání licenčních podmínek        
 pro celé portfolio institucí
* zjednodušujeme platbu 
   (jedna faktura za konsorcium)

CzechELib/NTK

120 členských institucí:
23 VVŠ
46 v. v. i.
13 státních org.
9 nemocnic
národní, krajské a další veřejné 
knihovny, další typy organizací

50 vydavatelů

licenční smlouvy 
a platby k více 
než 200 EIZ



Q4
Jednání o finálních 

podmínkách 
(smlouvy, finance),

uzavření smlouvy 
s dodavatelem

Q3
Příprava zadávací 

dokumentace k VZ, 
vyhlášení VZ

Q1
Nominace EIZ, 
komunikace 
s institucemi

Q2
Tržní konzultace, 
indikativní cenové nabídky,
potvrzení zájmu 
ze strany institucí

Q4
Úhrady/fakturace 

přeplatků/nedoplatků

Q3
Vyúčtování

Q1
Aktivace přístupů, 
podpisy smluv 
o zajištění EIZ, 
vystavení zálohových 
faktur institucím

Q2
Úhrada dodavatelům

Cyklus pořízení EIZ
+ finanční cyklus

Cyklus pořízení EIZ

rok 1 rok 2, 3, ...

Průběžně: podpora institucím 
(uživ. statistiky, problémy s přístupem apod.)



Návaznost na Open Access / Open Science / služby
Příprava sjednávání tzv. transformačních smluv

* součástí smlouvy ke kolekci e-časopisů
    není jen přístup, ale též omezený/neomezený      
 počet článků publikovaných autory instituce 
 v režimu Open Access

* bude patrně jedním z hlavních prvků  

   u smluv sjednávaných v rámci NCIP

Pro instituce
* nový benefit pro cílovou skupinu - autory   
 publikující v odborných časopisech

Pro zřizovatele (MŠMT)
* kontrola nákladů na předplatné  
    a Open Access na národní úrovni

* plnění akčního plánu OA

Pro NTK
* možnost komunikovat s autory z celé ČR  
    a nabízet další služby



Petra Černohlávková

Národní repozitář



výzkumníci

studenti

informační 
pracovníci

odborná
veřejnost

výzkumný ústav

AV ČR

knihovna / 
muzeum

univerzita

institut. repozitář

přím
o

studij. informační systém

knihovní systém

národní systém
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací

mezinárodní databáze
OpenAIRE, WorldWideScience, BASE...

DATAknihy články vysokoškolské
závěr. práce

konferenční
materiály

metodiky zprávy další odborné
zdroje



Alena Chodounská

Akademické služby



Akademické služby NTK 2021+

* Podporujeme mezinárodní úspěšnost 
   a konkurenceschopnost výzkumníků a studentů

* Ve spolupráci s pedagogy 
   se podílíme na rozvoji 
   tzv. přenositelných kompetencí 
   potřebných pro prezentaci 
   odborných výstupů a efektivní
   vyhledávání, filtrování 
   a používání informací

20%

15%

14%
14%

9%

6%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

Searching & Evaluating
Academic writing
Editing
Citing
Language support
Professional Colleague Support
Access to E-resources
Document Delivery
Other
Publishing
Teaching support
N/A
Research Design
Research Data Management
Software support

Konzultace 2017—2020 dle oblasti podpory 
(n=988) 



Akademické služby NTK 2021+

Východiska pro rozvoj služeb

* dokumentace a analýza        
 akademických služeb

* spolupráce s vyučujícími

* inspirace ze zahraničí

Identifikované problémy

* nedostatečný rozvoj                  
 přenositelných kompetencí 
   (od střední škol po výzkumníky)

* nedostatečná podpora                 
   (začínajících) mentorů a školitelů



Cíle akademických služeb NTK 2021+

Pozitivně ovlivňovat vzdělávací systém v oblasti naší expertízy

* podpora mentorů, školitelů a středoškolských učitelů
* vytváření otevřeného, kvalitního vzdělávacího obsahu, který je snadno     
 dohledatelný na internetu (Google, YouTube apod.)
* pokračující individuální podpora studentů a (začínajících) výzkumníků

“Studenti vědí, že se mohou obrátit na své učitele. 
  Učitelé vědí, že se mohou obrátit na nás.”¹

¹ viz Strategii Informační podpory studia 2018

https://wiki.techlib.cz/wiki/images/STRATEGIE_T%C3%9DMU_PRO_INFORMA%C4%8CN%C3%8D_PODPORU_STUDIA_2018%2B.docx


Tereza Pavlíčková

Firemní služby



společensko-ekonomická situace
inovace

firemní službyevropské & vládní
strategie

Vzdělávací aktivityInformační podpora malých 
a středních firem

příklady dobré 
praxe

informační 
hnízda

* představení současných  
 trendů 
* fyzický prostor
* webový portál
* akce

technologická
laboratoř

* praktické seznámení
* sociální inkluze

polytechnická
dílna

* modelování 
   a prototypování
* pro veřejnost

služby/aktivity:

* ochrana duševního vlastnictví
* normativní informace
* firemní monitoring
* budování sítě kontaktů, propojování
* seznamování se současnými trendy
* inspirace k inovacím

informatické myšlení
digitální gramotnostnositelé inovací

veřejnostakademie podnikatelé

informační hnízdo NTK

projekce



informační hnízdo NTK
HUB-Lab, HU Library Utrecht 

Holandsko

Polytechnická dílna, Oodi, Helsinky
Finsko 

Bussines & IP Centre, British Library, Londýn
Spojené království

AI Lab, URI Library
USA

INSPIRACE:
projekce
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Pavel Synek & Jan Pokorný

Softwarové a technické nástroje



Softwarové a technické nástroje

* Přesun do online světa

* Koncepce zpracování dat a revize systémové infrastruktury

* Inspirace komerční sférou

* Životní cyklus dokumentu v knihovně

* Automatizace procesů



Softwarové a technické nástroje

* One-Stop-Shop = přístup ke všem službám z jediného místa

* Minimalismus, zacílenost a snaha nepřehlcovat

* Uzpůsobení na míru podle typu uživatele

* Digitalizace služeb a snaha dodávat služby až “do domu”

* Důraz na vzdělávání a proaktivní nabídku předvybraných informací



One-Stop-Shop



VÝROČNÍ KONFERENCE NTK 2020

Děkujeme za pozornost!

 


