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 Pilotní projekt NUŠL a jeho cíle  

 Překážky a jejich eliminace 

 Dobrovolnost  

 Legislativní 

 Technické 

 Znalostní 

 Personální 

 

 

Osnova 
210 mm 



Projekt NUŠL 

 Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) 

 Projekt – Digitální knihovna pro šedou 

literaturu – funkční model a pilotní 

realizace (2008 – 2011) 

 Podporován Ministerstvem kultury ČR 

 Řešitelé NTK a VŠE v Praze 

210 mm 

http://www.vse.cz/


 

 ČR postrádá legislativní normy podle 

nichž by bylo možné jakkoli postupovat 

při sběru, archivaci a zpřístupňování 

digitálních dokumentů šedé literatury 
 

 

Dobrovolnost 
210 mm 



 Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském  

 Majetková autorská práva 

 Zaměstnanecká díla vzniklá před 30. 11. 

2000 se řídí Zákonem č. 35/1965 Sb. o 

autorských právech 

 V ČR dílo vždy chráněno Autorským 

zákonem, doplňkově lze užít licenci CC 

 Různé druhy licenčních smluv 
 

 

Autorský zákon 
210 mm 



 Zákon č. 552/2005 Sb., kterým se 

mění zákon č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů   

 Povinnost nevýdělečně zveřejňovat 

VŠKP 

 Způsob zveřejnění stanovují vnitřní 

předpisy VŠ 
 

 

Vysokoškolský zákon 
210 mm 



 Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře 

výzkumu a vývoje nezmiňuje šedou 

literaturu 

 Povinnost zveřejňovat v CEP, CEZ, 

RIV – neřeší dig. dokumenty 

 Vlastníkem výsledků veřejných 

zakázek je poskytovatel 

 Ve všech ostatních případech je to 

příjemce dotace 
 

 

Zákon o podpoře VaV 
210 mm 



 Výroční zprávy 

 VŠKP 

 Závěrečné zprávy 

 Zařazení šedé literatury do NUŠL 

 Typ dokumentu a jeho popis 

 Právní režim zpřístupnění 

 

 

Různé výklady zveřejnění 
210 mm 



 Neexistence SW pro dig. repozitář 

často souvisí s kapacitními a 

znalostními nedostatky    

 

NTK nabízí dvě řešení 

 Lokální instalace SW CDS Invenia 

 Vkládání přímo do dig. repozitáře 

NUŠL  
 

 

Technické 
210 mm 



 Kapacitní 

 Není kapacita na implementaci a správu 

dig. repozitáře – možnost vkládat přímo 

do dig. repozitáře NUŠL 

 Není kapacita na vkládání dat – 

přesvědčit vedení o důležitosti činnosti a 

vyčlenění kapacity – prezentace NUŠL 

přímo na jednání vedení 

 Osobnostní – pověřená osoba nemá 

zájem 
 

 

Personální 
210 mm 



 Co je šedá literatura?  

 Webové stránky projektu NUŠL  

 Seminář na téma šedé literatury 

 1. ročník 51 účastníků 

 4. ročník 132 účastníků 

 Prezentace na tuzemských 

konferencích a seminářích 

 Školení přímo na pracovištích 

 

 
 

 

Znalostní 
210 mm 



 Zařazení šedé literatury do NUŠL  

 Pokyny pro zpracování záznamu  

 Manuál pro práci v dig. repozitáři 

 Instrukce pro připojení k NUŠL 

 Instrukce pro využití lokální instalace 

 Doporučené formáty 

 Návod na převod do PDF 
 

 

Informace a návody 
210 mm 
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Aktualizace z 8. 6. 2009 

Článek 3 Hlavní úkoly a činnosti 

(2) Hlavními úkoly a činnostmi NTK  jsou v 

souladu se zřizovací listinou: 

f) budování národního úložiště šedé literatury 

a zpřístupňování informací a poznatků v 

něm obsažených uživatelům NTK  s 

využitím moderních informačních 

technologií. 
 

 

Statut NTK 
210 mm 
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 správce systému CDS Invenio 

Ing. Tomáš Müller 
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Pozvání na 

5. ročník semináře  

23. října 2012 v NTK 

 

Děkuji za pozornost! 

 

nusl@techlib.cz  
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