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NTK jsem si vybral především na základě pozitivních ohlasů mých spolužáku z vysoké školy, 

kteří zde absolvovali praxi v minulých letech a byli spokojeni. Po absolvování praxe musím 

jen souhlasit. Především se mi líbila kombinace informačních koleček po jednotlivých 

odděleních, kde jsem se mohl seznámit s náplní jejich práce, a následně si některé činnosti 

vyzkoušet v praxi.    

Na informačních kolečkách mě nejvíce zaujalo oddělení digitální NTK, kde jsem měl možnost 

vidět v praxi digitalizaci knih, která zde probíhá v rámci mezinárodního projektu EOD. Před 

lety jsem měl možnost vidět podobné pracoviště v Národním archivu, ale proces digitalizace 

v NTK mi přijde jako citlivější. Zajímavé informace jsem získal i v oddělení MVS, především o 

způsobu shánění a dodávaní knih čtenářům ze zahraničí.  

V rámci praktických činnosti jsem nejvíce času působil v oddělení digitální Národní technické 

knihovny, kde jsem pracoval na kontrole správnosti propojení termínů v Polytematickém 

strukturovaném hesláři na Wikipedii. Dále jsem pracoval pro oddělení obsahové prověrky 

fondu, kde bylo mou náplní podle předem připravených seznamů vyhledávat a vyřazovat 

časopisy a monografie ve skladech. Práce s monografiemi byla celkem jednoduchá, ale u 

periodik bylo nutné pečlivě kontrolovat, zda se skutečně jedná o svazek k vyřazení, zda má 

nějaké přílohy apod. Občas to vyžadovalo hodně pečlivosti a pozornosti. Nemohu říci, že by 

předchozí dvě činnosti byly nezajímavé, ale zejména kontrola odkazů v PSH byla často velmi 

monotónní práce.  

Osobně pro mě byla zajímavá práce v historickém fondu. Jakožto student historie a 

knihovnictví mám k této problematice docela blízko. Měl jsem možnost v omezené míře 

pracovat se starými tisky a prvotisky. Náplní práce bylo balení vybraných knih do speciálních 

ochranných obalů, které jsou vyráběny každé knize na míru, aby byla zachována její maximální 

ochrana jak světlem, prachem i mechanickým poškozením. Za nejvíce zajímavou bych určitě 

označil praxi v oddělení služeb, kde jsem měl možnost působit jak na centrálním výpůjčním 

pultu, tak ve studovně periodik. V omezené míře jsem měl tak možnost vyzkoušet si styk se 

čtenáři v praxi.  

Praxe pro mě byla velmi přínosná. Měl jsem možnost vidět fungování jednotlivých provozů 

ve velké knihovně a trochu si ujasnit, čemu bych se v budoucnu chtěl věnovat a čemu naopak 

ne. Během práce jsem se zaměstnanců získal zajímavé postřehy a zkušenosti z jejich 

profesního života. Osobně si myslím, že tyto informace a zkušenosti jsou pro mě tím 

nejcennějším, co si z praxe odnáším.  

Národní technická knihovna je bezesporu moderní knihovnou světového formátu a vzhledem 

ke svým zkušenostem ze zahraničí je plně srovnatelná např. s univerzitní knihovou 

v australském Sydney. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnanců v čele s pí. Lindou 

Machalovou za vstřícnost a trpělivost, kterou se mnou během praxe měli.  

 


