
 

formát A4 210 mm 1/3 

2
9
7

 m
m

 

 

 

 

 

 

Kam směřuje NTK 

NTK si ve své strategii na léta 2021 až 2027 stanovila ambiciózní cíle s mottem a vizí, 
které ji charakterizují: 

Mise  

My v NTK profesionálně a přátelsky sloužíme výzkumu, vzdělávání i široké odborné a 
laické veřejnosti v oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Pomáháme vytvá-
řet 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 poznatků a inovací do 
praxe. 

Vize 

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

Principy k dosažení cíle 

 Dbáme o trvalé interní inovace, 
 Navrhujeme pouze srozumitelná a důvěryhodná řešení, 
 Věříme ve spolupráci a inspirativní vzájemné ovlivňování partnerů na všech 

úrovních, 
 Nespokojíme se s ničím, než s dokonalou profesionalitou každého z nás, nebo-

jíme se však přiznat chybu a odvážíme se změnit směr. 

Klíčové hodnoty NTK 

 Profesionalita, spolehlivost, jistota (podložená trvalým [sebe]vzděláváním); 
 Vlídnost, srozumitelnost, otevřenost; 
 Kreativita, inspirativnost; 
 Partnerství bez bariér času, místa, příslušnosti. 

Motto NTK 

 „Knihovna je služba“ 
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Strategie 2021-2027 

Novou strategii stavíme tak, aby byla splnitelná v činnostech a funkcích NTK, které 
dokážeme naplnit, aniž rozhodují vnější vlivy. Tak naplníme novou misi NTK. Novou 
strategii přitom chápeme jako ambice, čili nikoli striktně závazná předsevzetí, která 
odpovídají nové vizi NTK. Když vše splníme, bude to mimořádný úspěch NTK. Pokud 
z tohoto segmentu něco nesplníme, není to tragédie. To však neznamená, že na na-
plnění naší ambiciózní vize můžeme a priori rezignovat. 

Hlavní strategický směr NTK je Inovace podpory komunikace ve výzkumném cyklu  
a) s primárním cílem zajistit dostupnost vědeckých informací 
b) šířit nejnovější vědecké poznatky v akademické i v aplikační sféře a  
c) zrychlit některé konkrétní fáze výzkumného cyklu i přenosu poznatků do praxe. 

Tomu mají sloužit expertní služby postavené na moderních softwarových nástrojích 
digitalizujících rozhodovací a znalostní procesy s využitím umělé inteligence, znalost-
ního inženýrství a ontologie organizace znalostí výzkumu, vývoje a inovací. Tyto 
služby podporují nejen vlastní výzkum, vývoj a inovace, ale také přenos jejich vý-
sledků do aplikační sféry včetně průmyslu, služeb či veřejné správy. Naše služby bu-
dou soustředěné do nové komplexní platformy ‘One-Stop-Shop for Researchers‘ 
(OSS4R). 

Oblasti činnosti NTK 

1. Informační zdroje, 
2. Podpora kompetencí a rozvoj digitálních pokročilých služeb,  
3. Propojení s evropským prostředím Open Science, 
4. Národní repozitář, 
5. Technická a softwarová infrastruktura. 

Cílová skupina – Cui prodest 

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, mentoři vysokoškolských studentů, 
vedoucí výzkumných týmů, výzkumníci, studenti všech stupňů studia vysokých ale i 
středních škol, pracovníci veřejných výzkumných institucí, rovněž i klienti knihoven, 
které slouží podpoře výzkumu, vývoje a vzdělávání, a dále veřejná správa. 

Chceme se zaměřit především na mladou generaci studentů, doktorandů, začínají-
cích výzkumníků. Dále do cílové skupiny patří zástupci firemní sféry, nově vznikající 
start-upy, spin-offy apod.  

Důležitá je pro nás poradenská podpora pro vysoké školy a ostatní výzkumné organi-
zace, podpůrné informace a konzultace poskytovatelům podpory a tvůrcům politik, 
tj. Úřadu vlády/Radě pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy a také poskytovatelům veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a ino-
vací včetně Grantové a Technologické agentury ČR. Dále chceme poskytovat konzul-
tace v oblasti ochrany duševního vlastnictví, licenčních smluv i pro soukromý sektor. 
V neposlední řadě je v rámci konceptu Citizen Science naší cílovou skupinou i široká 
veřejnost. 
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Nejen knihovna 

Knihovna je také Galerie NTK s Milanem Mikuláštíkem, Ballingův sál, který hostil Ai 
Wei Weje, řádku Nobelistů a předvolební klání prezidentů, Cross-campus, Food festi-
val,… a je centrem Kampusu Dejvice. 

 

Ideální mediální obraz NTK 

NTK by se měla prezentovat s ohledem na své uživatele, tzn. tradičně i netradičně 
s využitím tradičních i netradičních informačních technologií- web, soc. sítě, média 
atd. Hledat neotřelé způsoby prezentace a hlavně prodávat naše služby  

Koho hledáme 

Hledáme takového šéfa P/R, který vidí, že NTK není „jen“ budova a příležitost k vý-
stavám a akcím pro veřejnost, ale že je to akademická knihovna západního formátu, 
co se týká služeb pro akademickou sféru, tj. studenty, doktorandy i začínající výzkum-
níky.  

NTK je i národním centrem služeb pro vysoké školy a výzkum a vývoj v podobě cen-
trálního nákupu elektronických informačních zdrojů, naplňování politiky Open Ac-
cess, správy národní licence systému na identifikaci autorů ORCID, Národního repo-
zitáře pro úložiště článků, dokumentů a posléze i vědeckých dat a mnoho jiného.  

NTK se významně podílí na vývoji špičkových SW nástrojů v oblasti knihovních sys-
témů. Myslíme si, že NTK nemá v tomto ohledu v Česku v ostatních knihovnách ani 
dalších institucích konkurenci. A tohle vše by měl být nový vedoucí PR schopen 
„prodat“. 

 

Představa o ideálním kandidátovi 

Viz inzerát – akční, aktivní se smyslem/citem pro komunitu které naše služby pro-
dává, načetl náš core business a souzní s ním. 

Co od ní/něj čekáme 

Bude členem nejužšího vedení a bude radit se zacílením, načasováním zamýšlených 
inovací.  

Bude radit i s vyhledáváním opory v decision-maker kruzích, vymýšlet jak jim nabíd-
nout kvalitu, kterou NTK do „českého rybníku“ vnáší. 

Bude trvale zkoumat odraz činnosti NTK od soc. sítí po seriózní media, pomáhat se 
tam prosadit a na druhé straně přinášet zpětnou vazbu co se povedlo, a co ne. 

 

Více informací: https://www.techlib.cz/cs/2806-kariera-v-ntk#PR 

 

https://www.techlib.cz/cs/2806-kariera-v-ntk#PR

