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Typologie Národního úložiště šedé literatury 

Typologie je rozpracována podle následujících hledisek: 

 
A) Regionu – dokumenty do NUŠL budou přijímány pouze z území České 

republiky 
1) Česká republika 

 
B) Času – do úložiště budeme přijímat dokumenty od data jeho vzniku a dle 

dohod s primárními producenty výběrově i starší 
1) Od roku 2009 
2) Výběrově starší 

 
C) Stupně zveřejnění – vzhledem k zaměření úložiště pouze na šedou literaturu 

budeme přijímat pouze dokumenty nepublikované a polopublikované 
1) Nepublikované 
2) Polopublikované 

 
D) Obsahu – úložiště se zaměřuje pouze na odbornou literaturu, které není dál 

věcně omezená 
1) Odborná literatura 

 
E) Stupně zpracování – úložiště je zaměřeno pouze na primární dokumenty 

1) Primární 
2) Původní práce- úložiště je zaměřeno pouze na původní práce autorů 

 
F) Periodicity - do úložiště budeme přijímat pouze neperiodické dokumenty, 

také pravidelně vydávané sborníky, výroční zprávy apod. budeme 
zpracovávat jako neperiodické dokumenty 

1) Neperiodické 
2) Periodické  

 
G) Jazyka – hlavním publikačním jazykem je v České republice stále český jazyk, 

ale v oblasti vědy a výzkumu získává stále významnější místo anglický jazyk 
1) Čeština 
2) Angličtina 

 
H) Formy – úložiště je zaměřené pouze na elektronické dokumenty 

vyjmenovaných typů 
1) Elektronická 

(a) Video 
(b) Obrázek 
(c) Prezentace 
(d) Text 
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I) Oblasti – zdrojem pro úložiště jsou dokumenty z oblasti výzkumu a vývoje, 
státní správy, školství, komerčního sektoru  

1) Výzkum a vývoj 
2) Státní správa 
3) Komerční sektor 
4) Školství 

 
 
J) Druhu dokumentu 

1) Vysokoškolské kvalifikační práce 
(a) Bakalářské 
(b) Diplomové 
(c) Rigorózní 
(d) Disertační 
(e) Habilitační  

2) Zprávy 
(a) Cestovní 
(b) Grantové 
(c) Průběžné zprávy z projektu 
(d) Statistické 
(e) Technické 
(f) Výzkumné 
(g) Výroční 
(h) Závěrečné zprávy z projektu 
(i) Zprávy o stavu 
(j) Zprávy z průzkumu 

3) Autorské práce 
(a) Monografie 
(b) Preprinty 
(c) Referáty  
(d) Tematické sborníky 

4) Firemní literatura 
(a) Firemní tisk 
(b) Věstníky 
(c) Katalogy výrobků 

5) Konferenční materiály 
(a) Postery 
(b) Programy  
(c) Příspěvky z konference 
(d) Sborníky 

6) Analytické a metodické materiály 
(a) Metodiky 
(b) Studie 
(c) Analýzy 
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7) Propagační a vzdělávací materiály 
(a) Průvodce expozicí 
(b) Katalogy výstav 
(c) Letáky 
(d) Brožury 
(e) Tiskové zprávy 


