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Činnost OK v roce 2022

—Organizace akcí konaných v knihovně

—Zajištění účasti NTK na externích akcích

—Organizace akcí pro odbornou veřejnost

—Podpora akademických a firemních služeb

—Realizace interní komunikace

—Prezentace NTK ‒ místo pro top akce

—OK je zde pro vás!



Akce konané v knihovně

—Noc s Andersenem (1. dubna)

—Jarní koncert (duben)

—Academia Film Olomouc (26. dubna – 1. května)

—Open House Praha (16. - 22. května)

—Prague Science Film Fest (říjen) 

—Noc v knihovně (listopad)

—Vánoční koncert (30. listopadu)   



Akce mimo knihovnu

—Veletrh vědy (2. - 4. června) 

—Festival vědy (září) 

—Akce Kampusu Dejvice
—Cross Campus, Hanami, Lesamáj, Pop up Technická, Kampus Fest, 

Advent v Kampusu



Akce pro odbornou veřejnost

—Konference Open Science Day(s) (květen)

—Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab Czech 
Republic (září)

—Ph.D. Camp (říjen)

—Mezinárodní konference KRECon 2022: Doctoral
Schools (listopad)

—Semináře/webináře/workshopy – Akademické a 
firemní služby (celý rok)



Akce pro zaměstnance

—Do práce na kole (květen)

—Výjezdní zasedání NTK (11. ‒ 13. května)

—Letní příměstský tábor (červenec)

—Podzimní překvapení (září)

—Mikuláš v NTK (1. prosince)

—Vánoční večírek (8. prosinec)

—Výroční konference (8. prosinec)



NTK jako místo pro top akce

Rádi bychom, aby se NTK stalo vyhledávaným místem pro konání 
prestižních akcí v oblasti vědy a výzkumu.

—Předávání Cen Neuron, soutěž Nápad roku, Ceny 
předsedy/předsedkyně RVVI, Ceny MŠMT za vědu a výzkum, aj.

—Pořady o vědě live (Hyde Park Civilizace, Fokus Václava 
Moravce, aj.)



OK je zde pro vás!

—Wiki ‒ Oddělení komunikace

Formuláře pro zadávání požadavků na OK ‒ sledování 
požadavku v Redmine (od 1. 1. 2021) 

—Novinky na web, sociální sítě a Wiki

—Letáky, pozvánky, bannery

—Vizitky, jmenovky na dveře, cedule v NTK

—Newsletter, allmaily, stížnosti aj.



Poděkování a přání

Děkujeme vedení NTK i všem kolegům 
stávajícím i odcházejícím za spolupráci 
v roce 2021!

Přejeme všem stávajícím i budoucím kolegům 
do nového roku 2022 zdraví, osobní 
spokojenost a radost z tvůrčí práce!


