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 Grey Literature "Information produced on 
all levels of government, academics, 
business and industry in electronic and 
print formats not controlled by 
commercial publishing i.e. where 
publishing is not the primary activity of 
the producing body."
(Luxembourg, 1997 - Expanded in New 
York, 2004, dostupné na WWW 
<http://www.greynet.org/index.html>)

Definice šedé literatury
210 mm



 Celosvětově roste význam ŠL

 Aktuální informace v reálném čase

 Součástí vyhledávacího procesu

 U neformální ŠL je nutné ověření

Význam ŠL 
210 mm



 Druhy  šedé literatury

 Vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy

 Konferenční materiály, firemní literatura

 Preprinty, studijní materiály  

 Producenti šedé literatury z oblasti

 Výzkumu a vývoje, státní správy

 Školství, komerčního sektoru

Důvěryhodná ŠL
210 mm



Národní úložiště šedé literatury 

NUŠL

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

 Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání 

 Systematický sběr metadat a digitálních 
dokumentů

 Spolupráce se zahraničními repozitáři

 www.nusl.cz

210 mm

http://www.nusl.cz/


www.nusl.cz
210 mm

http://www.nusl.cz/


210 mm

Zveřejnění díla v NUŠL

 Každé dílo chráněno autorským 

zákonem = Zákon č. 121/2000 Sb.

 Výběrově je možné zvolit licenci 

CreativeCommons 

http://www.creativecommons.cz/

http://www.creativecommons.cz/


210 mm

Licence CC součástí školení

 Pokyny pro zpracování záznamu v 

digitálním repozitáři NUŠL

 http://nusl.techlib.cz/images/Pokyny_zpraco

vani_zaznamu.pdf

http://nusl.techlib.cz/images/Pokyny_zpracovani_zaznamu.pdf


210 mm

Využívanost CC v NUŠL

 325 784 záznamů

 146 152 záznamů v repozitáři

 2 385 záznamů s dig. dokumenty

590 záznamů s CC = 25%

1 795 záznamů bez CC = 75%



210 mm

Využívanost CC v NUŠL
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Využívanost CC v NUŠL
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210 mm

Využívanost CC v NUŠL
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210 mm

Využívanost CC v NUŠL
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210 mm

Proč jsou CC málo využívány?

Malá rozšířenost v ČR 

Stále nedůvěra

Nepovinnost 

Neexistence interních směrnic



210 mm

Interní směrnice

 Publikování zaměstnanců NTK se řídí 

směrnicí č. 1/2011 o publikační činnosti 

zaměstnanců NTK  

 Povinně BY–NC–ND nebo BY–NC–SA

 Dostupná v repozitáři NTK 

http://repozitar.techlib.cz/collection/Normativ

n%C3%AD%20dokumenty?ln=cs

http://repozitar.techlib.cz/collection/Normativn%C3%AD dokumenty?ln=cs


210 mm

Konference a semináře

 http://nusl.techlib.cz/index.php/Seminare

Od roku 2008

 První přednáška Creative Commons a šedá 

literatura - Lukáš Gruber, NK ČR
 http://nusl.techlib.cz/images/CC_text.pdf

 Následovalo vybudování repozitáře NTK a 

nahrávání přednášek 

http://nusl.techlib.cz/index.php/Seminare
http://nusl.techlib.cz/images/CC_text.pdf


210 mm

Videa ze seminářů

2010
Právní aspekty licence CC v prostředí českého - Jaromír 

Šavelka a Michal Koščík http://www.nusl.cz/ntk/nusl-42872

2012
Vybrané právní aspekty Open Access – Jiří Marek

http://repozitar.techlib.cz/record/480?ln=cs

2013
Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data – Matěj Myška

http://repozitar.techlib.cz/record/684?ln=cs

2014
Creative Commons 4.0 - Matěj Myška

http://repozitar.techlib.cz/record/806?ln=cs

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-42872
http://repozitar.techlib.cz/record/480?ln=cs
http://repozitar.techlib.cz/record/684?ln=cs
http://repozitar.techlib.cz/record/806?ln=cs


Děkuji za pozornost!

Kontakt: nusl@techlib.cz

petra.pejsova@techlib.cz

Více informací: http://nusl.techlib.cz

https://www.techlib.cz/cs/2982-

creative-commons

210 mm

mailto:nusl@techlib.cz
mailto:Petra.pejsova@techlib.cz
http://nusl.techlib.cz/
https://www.techlib.cz/cs/2982-creative-commons

