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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.
Jsme úspěšná akademická knihovna podporující transfer inovací 
do praxe.



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. 



NTK se v roce 2021 podařilo:
— Přizpůsobit služby knihovny nepříznivé epidemiologické situaci

— Dosáhnout mimořádně vysokého hodnocení projektu CzechELib

— Úspěšně nastavit řízení a zahájit fungování projektu NCIP včetně prvních výstupů

— Zorganizovat národní i mezinárodní konference, jak pro studenty, akademické 
pracovníky, představitele vedení VŠ, AV ČR a dalších výzkumných organizací, tak 
pro tvůrce politik i zástupce poskytovatelů dotací pro VaVaI

— Absolvovat řadu návštěv nejrůznějších kontrolních orgánů s minimálními 
„ztrátami květinky“ 



Zaměstnanci NTK

— Národní technická knihovna nejsou jen knihy, jsou to především služby. A za 
těmi jsou lidé – vy, naši zaměstnanci, díky kterým se znalosti dostávají ke 
každému, kdo o ně projeví zájem. Knihovníci, pracovníci služeb a další 
specialisté, zaměstnanci podpůrných činností v NTK, všichni dohromady 
pracujeme v symbióze se stejným cílem. 

— K dnešnímu dni máme 183 zaměstnanců. Pokud by se všichni chytili za ruce, 
vytvořili by řetěz, který by s přehledem obejmul celou budovu NTK, jejíž 
obvod činí úctyhodných 263 m.



— Dominantní podíl na počtu zaměstnanců mají ženy. Nemělo by to být překvapení, protože i slova kniha a 

věda jsou rodu ženského. 

— Největší zastoupení má věková kategorie od 30 do 39 let a společně se skupinou zaměstnanců do 30 let 

tvoří 40 % z celkového počtu zaměstnanců NTK. Širokou škálu věkových skupin doplňuje i kategorie nad 

60 let, která tvoří 14 % z celkového počtu.

— Věkový průměr našich zaměstnanců se v posledních 5 letech příliš nemění a pohybuje se kolem 44 let, 

což je lehce pod dlouhodobým průměrem firem v ČR.  Jsme rádi, že je NTK v rámci věkové diverzity velmi 

rozmanitá, protože věkově různorodé týmy pracují (podle některých autorů) efektivněji.



Téměř 2/3 zaměstnanců má nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské.  Co ovšem není možné vyjádřit 

graficky je úroveň zkušeností a znalostí všech našich zaměstnanců.



— Stabilita zaměstnání se v době pandemie covid19 stala významným tématem

— Každý člověk přehodnotil své priority a my jsme rádi, že naši zaměstnanci ocenili stabilitu, 
kterou jim NTK nabízí, což se pozitivně odrazilo na fluktuaci za rok 2021

— Vážíme si důvěry, kterou do nás naši zaměstnanci vkládají a zároveň to pociťujeme jako 
závazek do dalšího období

I v příštím roce budeme pečovat o spokojenost našich zaměstnanců

„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.“

Platón



Personální změny ve vedení odborů

— Během roku 2021 došlo ke změně vedení ve dvou odborech:

Odbor 2: Paní Ing. Jitka Kárníková 

Odbor 5: Pan Mgr. Marek Mikušek



Zákazníci NTK 
— Stále převažují osobní registrace nad online registracemi



Návštěvnost v roce 2019-2021 



Návštěvnost v roce 2019-2021 



Návštěvnost v roce 2020-2021 



Návštěvnost v roce 2020-2021 



Informační a akademické služby v 
2021
Cíl: Pozitivně ovlivňovat vzdělávací systém formou workshopů, letních škol, 
konzultací a dalším.

typ služby počet

dotazy uživatelů 2645

exkurze 32

konzultace 186

rešerše 3

webináře a workshopy (studenti SŠ, VŠ, učitelé, výzkumníci) 55 / 1066 účastníků



Budování knihovních fondů

— Celý odbor začal mezi sebou více komunikovat a 

vyjadřovat své názory ke zlepšení prostředí a procesů.

— Zahájil spolupráci s Firemními službami jako s novou 

zákaznickou skupinou.

— Ladí promo kampaně zaměřené na konkrétní EIZ a 

snažíme se měřit jejich dopad (využívanost).



CzechELib

— Počet podepsaných smluv s vydavateli a institucemi - vývoj od 
počátku projektu



NCIP VaVaI

—Nastaveno řízení projektu

—Řídicí výbor projektu se v roce 2021 sešel celkem třikrát

—Proběhlo první zasedání Vědecké rady projektu

—Všechny projektové aktivity probíhají víceméně v souladu 
sjprojektem, jedná se o činnosti, které jsou spjaty s kmenovými 
činnosti NTK nebo se o ně nově rozšířily. Jde především 
ojkoncept Národního dokumentového repozitáře, firemní 
služby a o implementaci evropských standardů týkajících se 
zejména Open Science do národního prostředí VaVaI



Mezinárodní konference

— Czech Open Science Day 2021

https://www.techlib.cz/en/84427-czech-open-science-day

— Falling walls Lab Czech Republic 2021  

www.falling-walls.cz

— KRECon 2021 
www.krecon.cz



Děkuji za pozornost!
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