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Co se chystá v roce 2023



Ing. Petra Zlámalová / Odbor administrativní a správní
Organizační změny v NTK
Spisová a skartační služba



Organizační změny v NTK

V souvislosti s ukončením projektu CzechELib, pokračováním jeho 
projektové aktivity 1 a náběhem řešení projektu IPS CARDS dochází 
od 1. 1. 2023 k organizačním změnám v NTK.



Organizační změny v NTK

Organizační struktura NTK
Platná od 1. 1. 2023



Spisová a skartační služba – dnes

• NTK = veřejnoprávní původce a má povinnost
„úřadovat elektronicky“

• Skartační řízení není prováděno pravidelně
• Stávající elektronický systém spisové služby (ESSL)

je nevhodný a slouží jako elektronický podací deník
• NTK hrozí sankce



Spisová a skartační služba 2023

• Nový spisový řád včetně spisového
a skartačního plánu

• Nová ESSL (předpoklad spisových uzlů)
• Výhled do budoucna:

• další změny,
• pouze atestované ESSL,
• větší tlak na digitalizaci.



Ing. Ivan Proche / Odbor ekonomicko-provozní
Personální záležitosti
Budova NTK



Personální záležitosti

• Vylepšení personálního IS
• přístup do personální složky zaměstnance
• změna osobních dat zaměstnanců

• rozšíření možností aplikace HR portál
• Bezkontaktní formulář pro zaměstnance
• Narozeninový den

• nový zaměstnanecký benefit od 1. 1. 2023
• Školení BOZP a PO

• od 1. 1. 2023 bude probíhat formou e-learningu



Personální záležitosti



Budova NTK

• Nerovnost pochozích betonů
před budovou NTK
• probíhá soudní spor se Sekyra Group, a.s.

• Rekonstrukce vnitřních interiérů budovy NTK
• pravděpodobně v roce 2024



Ing. Martin Novák / Oddělení komunikace
Akce „nejen“ pro zaměstnance



Akce „nejen“ pro zaměstnance

• Noc s Andersenem (31. 3.), Do práce na kole (květen),
Výjezdní zasedání zaměstnanců (květen), Příměstský tábor
(17. – 21. 7.), Mikuláš v technické, Výroční konference

• Cross Campus (duben), Vektor Technická
(březen – září), Lesamáj, Hanami, Open House Praha (20. 5.),
Den architektury, VědaFest, Kampus Fest,
Vánoční koncert, Advent

Vypracování Komunikační strategie pro
Služby pro uživatele; Firemní služby/robotika; Implementace 
evropských standardů do výzkumného prostředí ČR; CzechELib; 
CARDS; Národní repozitář



Marek Šorm / Odbor pro informační technologie, 
ICT služby a infrastrukturu
ICT – aktuální stav a vývoj



ICT – aktuální stav a vývoj

• Implementace nové koncepce informačních systémů NTK

• Obnova Aplikace registrace

• Obnova rezervačního systému
• Obnova datového centra

• Zpřístupňování nového datového skladu uživatelům
• Pilotní ověření nasazení MS365

• Rozvoj helpdesk služeb



Ing. Petra Procházková a Ing. Naděžda Firsová / 
Odbor pro uživatelskou podporu
Služby pro uživatele



• modernizace Aplikace registrace, rezervačního systému a zavedení 
bezkontaktních plateb (odb. 2,odb. 5,odb. 6)
• vyvolávací systém, samoobslužné výpůjčky (odb. 4,odb. 5,odb. 6)
• kontinuální rozvoj služby Získej (odb. 6, odb. 8)

Rekonstrukce knihovny

• příprava knihovního fondu ve volném výběru i skladech
(odb. 2,odb. 4,odb. 6)
• návrh modelu služeb v době rekonstrukce veřejných prostor 
knihovny (celá/napříč NTK)
• nový model služeb po znovuotevření knihovny
(celá/napříč NTK)

Prioritní úkoly odboru pro uživatelskou 
podporu v roce 2023 
Odstranění technologického dluhu uživatelských služeb



Akademické služby 2023

Pokračující úkoly

• průběžná podpora uživatelů – od SŠ po výzkumníky: individuální
konzultace, workshopy/webináře, online vzdělávací materiály

• rozšíření nabídky volně dostupných vzdělávacích
materiálů na webu

• spolupráce s institucemi podporujícími SŠ: zapojení aplikace
iNaturalist do výuky biologie, spolupráce s Národním muzeem
na soutěži City Nature Challenge 2023

• transfer zaškolování do pokročilých informačních služeb NTK
do prostředí e-learningu (Moodle NTK)

https://www.inaturalist.org/
https://www.citynaturechallenge.cz/
https://moodle.techlib.cz/


• Spolupráce s projektovými aktivitami napříč NCIP VaVaI.

• Rozvoj asistovaných akademických služeb jako vysoce
kvalifikované podpory vědců (včetně začínajících)
v rámci platformy „One-Stop-Shop for Researchers“.

• Implementace témat otevřené vědy (Open Science)
do akademických služeb.

• Vytvoření, zpřístupnění a propagace odborných materiálů
pro VaVaI komunitu v rámci STEMskiller a KnowledgeStor.

Pokročilé asistované a samoobslužné 
informační a datové služby

https://www.techlib.cz/en/84109-stemskiller


PhDr. Tereza Pavlíčková / Odbor pro informační 
management
Budování a zpřístupňování fondu



Budování a zpřístupňování fondu

Pokračování v klasických knihovnických činnostech
• EIZ, PSH – posílení týmu

Datová analýza

• Pythia, CELUS

Zapojení externích odborníků

• budování fondu a rozvoj věcného popisu 

Propagace fondu

• novinky na 4. NP, volný výběr, newsletter, sociální sítě



• Příprava dat na migraci do PNG – čištění dat pro účely centrální
katalogizace, harmonizace autorit

• Chyby evidence jednotek

Nová organizační struktura odboru 4 

• Referát revize, nová oddělení projektu CARDS

Nutná funkční spolupráce mezi odbory, 

aby to NTK úspěšně zvládla!

Budování a zpřístupňování fondu

Příprava na nový knihovní systém (KA 2 CARDS)



PhDr. Tereza Pavlíčková, 
Mgr. Petra Černohlávková / Projekt CARDS
Projekt CARDS



CARDS KA2: Implementace a provoz
platformy nové generace (PNG)
= pořízení a pilotní provoz jediné centrálně vytvářené a centrálně 
naplňované PNG pro efektivní správu a sdílení různých typů 
informačních zdrojů: tištěných, elektronických i digitalizovaných 
dokumentů a výzkumných dat

Jednání s institucemi
• již v přípravné fázi projektu 2022
• 28 institucí – knihovny VŠ, KNAV, NK+MZK+VKOL,

SVKHK, MSVK, KAŠ ÚZEI, MKP
• řešení koncepčních a strategických otázek
• hledání vhodných organizačních a technických řešení
• získávání zkušeností od zahraničních konsorcií



• návrh architektury PNG, příprava popisných dat, tvorba pravidel
pro migraci dat a centrální katalogizaci, integrace systémů
třetích stran, rámcový funkční a procesní model pro zajištění
národních funkcí na a mimo platformu PNG

Pracovní týmy
• tým pro architekturu – Jan Pokorný
• tým pro data – Martin Kybal
• tým pro discovery – Vlastimil Krejčíř
• tým pro zajištění národních funkcí – Edita Lichtenbergová
• systémová skupina – Václav Šubrta, Matyáš Bajger
• skupina pro služby – ?

CARDS KA2: Implementace a provoz 
platformy nové generace (PNG)
Přípravné práce na implementaci PNG



• nezávislý odborný audit
• náměty a doporučení, jak dosáhnout co nejkvalitnější

a nejefektivnější podpory informačních potřeb VaVaI

Příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 
na dodavatele PNG

Smlouvy s účastníky projektu
• rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání, kterými

instituce pověří NTK výběrem dodavatele PNG a vyjednáním
podmínek nasazení PNG, včetně podmínek finančních

CARDS KA2: Implementace a provoz 
platformy nové generace (PNG)
Sociologicko-technologicko-ekonomický audit 
knihovního ekosystému ČR



CARDS KA3: Metodická podpora práce 
s metadaty výzkumných dat
• Metodická podpora pro výzkumné instituce, týmy
• Národní katalog repozitářů: příprava, vyhlášení

a zprocesování soutěže na dodavatele
• metadatový standard pro výzkumná data

• Analýza mezinárodních standardů
• Návrh základního metadatového standardu

pro výzkumná data
• Ověření návrhu s WG Metadata pro EOSC-CZ

• koordinace WG Metadata pro EOSC-CZ



CARDS KA3: Národní centrum PID
• administrativní, koordinační, metodická a finanční podpora

pro implementaci PIDs
• Cost-benefit analýza: příprava, vyhlášení

a zprocesování soutěže na dodavatele
• Web identifikátory.cz
• Nově

• Identifikace objektů – národní centrum DOI (DataCite)
• Identifikace osob – národní centrum ORCID



Ing. Jiří Jirát Ph.D. / Národní centrum CzechELib
CzechELib



CzechELib v roce 2023
Největší změna v poskytovaných službách 
od začátku trvání CzechELib

• více než 10 tzv. „transformačních“ smluv:
• platba zahrnuje i publikování v režimu Open Access

• a to i s největšími vydavateli:
• Wiley, Springer Nature, Taylor and Francis, American

Chemical Society, Royal Society of Chemistry, American
Institute of Physics, Institute
of Physics, Cambridge University Press, Emerald, …

• dříve byla vědecká/studentská obec nepřímou klientelou (čtenáři
– „Read“), nyní se náhle stávají stovky
(špičkových) českých autorů v oblasti odborných
publikací přímou klientelou („Publish“)



• nové služby, pro které není možné se v ČR vyškolit
– musíme je sami nastavit a učit se v zahraničí

• nastavení Open Access workflow u všech vydavatelů
• a dohady o spravedlivém rozdělení tokenů

(= otevření článků v režimu Open Access)
a plateb pro další roky...

CzechELib v roce 2023

Největší změna v poskytovaných službách 
od začátku trvání CzechELib



PhDr. Natálie Budilová / Odbor pro strategii a rozvoj
Firemní služby a robotika



Firemní služby NTK

• Pokračování v poskytování informační podpory v oblasti
• ochrany duševního vlastnictví
• firemního monitoringu
• průmyslově-právních rešerší

• Rozšíření vzdělávacích aktiv k tématu ochrana
duševního vlastnictví pro školy

• Rozvíjení spolupráce s mezinárodní sítí patentových center Patlib
(včetně standardizace rešeršních výstupů)

• Vytvoření nového informačního hnízda na téma energetika
a s tím související vzdělávací aktivity (2Q 2023)



Robotika NTK

• Robotika pro veřejnost/pro školy

• Rozvíjení stávajících workshopů – aktuálně v nabídce
6 typů dle úrovně pokročilosti (ZŠ, SŠ a VŠ
+ veřejnost)

• Spuštění nového workshopu s ramenem UR3e
(Stopa kolaborativního robota v NTK) Q1 2023

• Příprava nového konceptu školení – edukace školitelů
v oblasti robotiky (jaro/podzim 2023)



Ing. Eva Hnátková Ph.D. / Odbor pro strategii a rozvoj
Implementace evropských standardů 
do výzkumného prostředí ČR



NTK v kontextu Open Science



Implementace evropských standardů 
do výzkumného prostředí ČR
Mezinárodní spolupráce

• CoNOSC – Rada pro národní koordinaci OS v Evropě

• Asociace EOSC – Mezinárodní nezisková organizace
na podporu implementace EOSC a Open Science

• Evropská komise – Expertní skupina pro národní kontakty pro 
vědecké informace. Cílem je koordinace politiky Open Science

• CoARA – Koalice pro změnu hodnocení vědy



• 06/2023 Czech Open Science Days na podporu implementace 
EOSC a Open Science

• 09/2023 Doctoral Summer Schools na podporu přenositelných 
dovedností pro začínající vědce

• 11/2023 KRECon – Research Assessment zaměřeno
na téma změny hodnocení výzkumu, výzkumníků
a výzkumných organizací v souvislosti s Open Science

Implementace evropských standardů 
do výzkumného prostředí ČR
Plánovan akce



PhDr. Jan Pokorný Ph.D. / 
Oddělení systémové architektury
One–Stop–Shop



One stop shop web orientovaný na služby
Východiska
• NTK poskytuje informace a služby

(online i offline v budově)
• Platformy pro online služby

hlavní: web a mobilní aplikace
pomocné: sociální sítě, komunikační nástroje

• Platforma pro offlice služby: budova

à online služby + informace o službách



One stop shop pro různé cílové skupiny

• OSS poskytuje online služby na jednom místě

• OSS umožňuje „customizace“, např. musí vypadat jinak
pro výzkumníka a jinak pro firemního zákazníka apod.

• V profilu si uživatel cílovou skupinu vybere
nebo bude dána typem přihlášení (např. student)

• Informace o instituci, o projektech apod.
jsou upozaděny



Zdroj dat: katalog služeb

• Úplný seznam služeb, které NTK nabízí

• Některé služby jsou kompozitní, tj. sami se skládají
z několika menších služeb (konzultace = objednávka konzultace
+ vlastní konzultace)

• Každá služba má svého správce (odpovědnost)
a definované cílové skupiny

• Web nebo aplikace se pak jednoduše poskládá
a zobrazí pomocí šablon, stejně tak půjde pomocí
šablon generovat tištěný katalog apod.



Portal
builder

Katalog
témat

Katalog
služeb

CMS

?

DB

Portál A

Portál B

Portál C



<služba>
<id>4525</id>
<název>Pronájem individuálních studoven</název>
<popis>Pokud nemáte na učení klid doma nebo… 
<text>Jak lze službu využít…
<související služby>

<služba>1132</služba>
<služba>8044</služba>

</související služby>
<odpovědnost>

<telefon>+420 232 002 506</telefon>
</odpovědnost>

….

</služba>

ŠABLONA



Ing. Miroslav Šimek / Centrum repozitářů
Národní repozitář



Směrem k Národnímu repozitáři

• NUŠL → dokumentová část Národního repozitáře

• Kromě toho společně s CESNET tvorba „podhoubí“ pro repozitáře
dokumentové/datové, oborové/institucionální/národní

• 2023 bude technicky hotovo, probudí se https://repo.cz

• Hledáme testery !

https://repo.cz/


Ing. Jana Ziegelheimová Ph.D. / Polytechnická dílna
Polytechnická dílna



Polytechnická dílna
Spolupráce odborů 1, 2, 5, 6 a 8 
Od 01/2023 referát pod 08 
Aktuální stav
• Zrekonstruované prostory pro 3D tisk a digitalizaci modelů
• Práce na smlouvách mezi VŠCHT, ČVUT a NTK
• Veřejná zakázka na vybavení
Budoucí stav
• Nákup a instalace vybavení
• Předání provozovateli (Maker Institute) k užívání a provozu
• Jednáme s OK o možných volných vstupech pro zaměstnance NTK



Polytechnická dílna – plán

• Základní přehled vybavení – laserová řezačka, 3D tiskárny,
plotter, šicí a vyšívací stroj, pletací stroj, CNC frézka,
soustruh, dílenské vrtačky, pájky…

• Co bude v dílně možné si vyrobit?

• Úprava či renovace starších věcí
• Výroba vlastních návrhů ze dřeva, plastu, látek i kovů

• Široká škála výrobků od oprav, přes prototypy
až po umělecká díla



Polytechnická dílna



MODEROVANÁ DISKUZE



VÝROČNÍ KONFERENCE 2022

Děkujeme za pozornost!




