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Šedá 

• Šedá je symbolem všednosti a obyčejnosti. 

• Šedá barva označuje něco mezi zlem (černou 
barvou) a dobrem (bílou barvou). 

• Symbol stáří či vyzrálosti. 

• Bývá spojována s rozumem a přemýšlením. 

Zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%
A1 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1


Základní pojmy 

• Šedá eminence:  

osoba, která stojí v pozadí, ale má na dění 
významný vliv, často rozhodující. 

• Zdroj: 
http://cs.wiktionary.org/wiki/%C5%A1ed%C3%
A1_eminence 

http://cs.wiktionary.org/wiki/%C5%A1ed%C3%A1_eminence
http://cs.wiktionary.org/wiki/%C5%A1ed%C3%A1_eminence


Šedá zóna 

• Šedá zóna je výraz pro pomezí mezi zákonným 
a nezákonným. 

• Někde na pomezí mezi fanatismem, 
sektářstvím, zvrácenou povahou (osobnostní 
úchylkou) a duševním onemocněním šedá 
zóna, jíž procházejí do značné míry posuvné 
hranice. 

• Zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%
A1 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1


Základní pojmy 

http://www.reflex.cz/clanek/nazory/46164/seda
-zona-v-psychiatrii.html 
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Šedá ekonomika 

• Souhrn ekonomických vztahů, které porušují 
běžné a etické a morální formy společnosti, 
jsou na hranici zákona a jsou těžko 
postižitelné. 

• Patří sem zejména úplatky, melouchaření, 
nezdaněná práce a příjmy. 

Zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_n
%C3%A1rodn%C3%AD_produkt 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%AD_produkt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%AD_produkt


Šedá literatura 

Šedá literatura, tzv. nepublikovaná či polopublikovaná, 
jsou informace produkované na všech úrovních 
vládních, akademických, obchodních a průmyslových 
institucí jak v elektronické tak v tištěné podobě, které 
neprošly standardním vydavatelským procesem či 
nejsou distribuovány do standardní prodejní sítě tj. jsou 
vydávány institucemi jejichž hlavní činností není 
vydavatelská činnost. 

(Luxembourg, 1997 - Expanded in New York, 2004, dostupné na 
WWW <http://www.greynet.org/index.html>) 

 



Druhy šedé literatury 

Vysokoškolské kvalifikační práce 

Letáky   Příspěvky a sborníky z 

konferencí 

   Zápisy z jednání    Vládní zprávy 

  Studijní materiály  E-maily 

 Firemní literatura  Preprinty  

    Blogy 

 Sociální sítě    Zprávy 

 



Důvěryhodná  

 Druhy  šedé literatury 

 Vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy 

 Konferenční materiály, firemní literatura 

 Autorské práce, studijní materiály   

 Producenti šedé literatury z oblasti 

 Výzkumu a vývoje, státní správy 

 Školství, komerčního sektoru 

 



Důvody vzniku 

 Plnění studijních či kvalifikačních povinností 

 Vykazování akademických aktivit  

 Sdílení myšlenek k odborné diskusi  

 Vytváření technických standardů 

 Plnění právních povinností 

 Vykazování dotací 

 



Význam šedé literatury 

 Celosvětově roste význam ŠL 

 Aktuální informace v reálném čase 

 Součástí vyhledávacího procesu 

 U neformální ŠL je nutné ověření 

 



Tvůrci  

 Student nebo uchazeč  

 Výzkumník nebo výzkumný tým 

 Nezávislý autor 

 Úředník nebo zaměstnanec  

 



Repozitáře 

 REPOZITÁŘ (úložiště) – místo v digitálním 

prostoru určené k uchovávání intelektuální produkce 
instituce → uchovávání a zpřístupnění 
nepublikovaných či polopublikovaných materiálů 
instituce 

 VÝHODY: 
 pro vědce – centrální archiv jejich prací, zlepšuje 

vyhledatelnost a nalezitelnost jejich prací, zlepšuje šíření a vliv 
jejich výzkumů 

 pro instituci – zvyšuje viditelnost a prestiž před financujícími 
orgány, pomoc při hodnocení výzkumných úkolů 

 pro společnost – umožňuje přístup k výsledkům 



Národní úložiště šedé literatury 

 Součástí hlavních úkolů NTK viz statut NTK 
čl.3, odst. 2, písm. f 

 Zajištění sběru, dlouhodobého uložení a 
zpřístupnění 

 Provoz, údržba a rozvoj SW řešení 

 Semináře a aktualizace webu 

 Rozšiřování partnerské sítě 

 Rozšiřování zahraniční spolupráce 

 



Cíle  

 Centrální přístup k šedé literatuře a k 
výsledkům výzkumu a vývoje v ČR 

 Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání  

 Systematický sběr metadat a digitálních 
dokumentů  

 Dlouhodobá archivace a ochrana 

 Spolupráce se zahraničními repozitáři 

 



Vyhledávání 

Centrální uživatelské rozhraní www.nusl.cz 

 Počet záznamů přes 203 tis. 

 

http://www.nusl.cz/


Zahraniční spolupráce 

GreyNet: www.greynet.org 

NUŠL v mezinárodních repozitářích a registrech 

 DRIVER: www.driver-community.eu 

 OpenGrey: www.opengrey.eu 

 Base: www.base-search.net   

 ROAR: http://roar.eprints.org  

 OpenDOAR: www.opendoar.org 

 

http://www.greynet.org/
http://www.driver-community.eu/
http://www.driver-community.eu/
http://www.driver-community.eu/
http://www.opengrey.eu/
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/


Zahraniční spolupráce 

 Ranking Web of World Repositories 
http://repositories.webometrics.info/  

Google  

Google Scholar  od 2013 

 

http://repositories.webometrics.info/


GreyNet 

„GreyNet is dedicated to Research, Publication, 
Open Access and Education in field of Grey 
Literature“ 

 International Conference on Grey Literature 
GL1 – GL12 

 The Grey Journal  

 Workshops 

 http://www.greynet.org/  

 

http://www.greynet.org/


OpenGrey 

 Nová OpenSIGLE http://opensigle.inist.fr/  

 Spravuje INIST-CNRS 

 Pracovní skupina - INIST-CNRS, Textrelease, 
NTK a další 

 Bibliografická báze s odkazy 

 Provoz od července 2012 

 

http://opensigle.inist.fr/


OpenGrey 



Více informací 

Webové stránky: http://nusl.techlib.cz 

 

Facebook  

http://www.facebook.com/nusl.cz 

 

23. 10. 2013 Seminář ke zpřístupnění šedé 
literatury v NTK 

http://nusl.techlib.cz/
http://nusl.techlib.cz/
http://www.facebook.com/nusl.cz


DĚKUJI  
ZA VAŠI 
POZORNOST 


