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1. Účel cesty1. Účel cesty1. Účel cesty1. Účel cesty 
Cílem zahraniční služební cesty byl 15. ročník Mezinárodní konference o šedé literatuře. 
Konference se konala v prostorách Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 
v Bratislavě ve dnech 2. - 3. prosince 2013. Letošní podnázev konference zněl „The Grey 
Audit: A Field Assessment in Grey Literature“. Za Českou republiku se konference zúčastnily 
Mgr. Hana Vyčítalová a PhDr. Petra Pejšová. Obě účastnice se aktivně zapojily v posterové 
sekci, poster s názvem „Survey of Enhanced Publications in the Czech Republic“ informoval 
o výsledích průzkumu stavu přidružených publikací v ČR, provedeném v průběhu září a října 
2013. Poster ve zmenšeném formátu je přiložen ke zprávě. 
 
2. Časový průběh cesty2. Časový průběh cesty2. Časový průběh cesty2. Časový průběh cesty    
Pro cestu na konferenci byla využita doprava vlakem z Hlavního nádraží v Praze do 
Bratislavy.  
 
Harmonogram služební cesty: 
 
1. 12. 2013 – odjezd z Prahy, příjezd do Bratislavy, setkání členů a sponzorů společnosti 
GreyNet 
2. 12. 2013 – První den konference 
3. 12. 2013 – Druhý den konference, příjezd do Prahy ve večerních hodinách 
 

3. Průběh navštívené akce/jednání3. Průběh navštívené akce/jednání3. Průběh navštívené akce/jednání3. Průběh navštívené akce/jednání  
1. 12. 2013 
Setkání členů a sponzorů společnosti GreyNet 

Před konferencí proběhlo výroční setkání členů a sponzorů společnosti Greynet. Během 
setkání informoval ředitel GreyNetu Dr. Dominic Farace o změnách ve struktuře společnosti 
GreyNet. Pro posílení funkcí reyNet byly založeny čtyři pracovní skupiny: pro výzkum 
a vývoj, publikování a komunikaci, Open Access a vzdělávání a školení. Při této příležitosti 
proběhlo předání ceny GreyNet Award, tuto cenu za zásluhy v oblasti šedé literatury letos 
obdržel Marcus Vaska z Univerzity v Calgary. 

 

2. 12. 2013 

Program konference byl zahájen v pondělí 2. prosince. V úvodní sekci přivítal všechny 
účastníky Prof. Dr. Ján Turňa, ředitel CVTI, a Marta Dušková z CVTI, která představila CVTI 
a jeho hlavní aktivity a projekty. 

S hlavním úvodním příspěvkem o „open governmentu“ vystoupila Prof. Dr. Debbie Rabbina 
z Pratt Univerzity, USA. Dr. Rabbina představila tři projekty, které momentálně řeší se svými 
studenty. Všechny vznikly na základě „Open Data Policy Memorandum“, které v USA 
schválil prezident Obama. První z projektů – End term of harvest – má za cíl vytvořit digitální 
archiv sociálních médií a webových stránek úřadů veřejné správy. Nejprve došlo k lokalizaci 
těchto informačních zdrojů, zachycení URL adres a nyní je obsah těchto médií 
a informačních zdrojů zachycován v archivu. Druhý z projektů Scraper Wiki slouží ke 
zmapování financování mírových misí Spojených národů a zapojení jednotlivých zemí 
Spojených národů v těchto misích. Prozatím neexistoval zdroj, kde by bylo možné centrálně 
zjišťovat informace o proběhlých misích. Třetí projekt Visual First Amendment zasahuje do 
oblasti práva a judikatury. Pomocí vizualizací je možné sledovat vývoj práva, legislativy 
i přehledně studovat judikaturu. 

Následující sekce obsahovala čtyři přednášky. Příspěvek z Řecka řešil softwarovou podporu 
v oblasti digitálních repozitářů a šedé literatury. Panagiotis Stathopoulos srovnával trendy 
užívání open source softwarů a technologie Cloudu. Zdůraznil trend „software as a service“ 
a „repository as a service“. Dobrica Savić a Germain St-Pierre z IAEA shrnuli historii 
archivace a ochrany dat databáze INIS. Korejský institut vědeckých a technických informací 



shromažďuje technické zprávy z národního výzkumu a projektů. Dosud je institut 
zpřístupňoval prostřednictvím portálu National discovery for Science Leaders. Nově ale 
využili technologii Open Application Programming Interface (OpenAPI), aby zlepšili 
dostupnost technických zpráv institucionálním uživatelům. Využívanost portálu se viditelně 
zvýšila. První sekci zakončila Mattye Page z Kongresové knihovny, která představila sběr 
šedé literatury z africké provenience pomocí jedné z poboček Kongresové knihovny.  

Další sekce byla zaměřena na dobrou praxi a představily se v ní příspěvky z Ruska, 
Japonska, Slovenska, Kanady a Itálie. Příspěvek z Ruska byl zaměřen na systém sběru šedé 
literatury, Maria Harachová představila slovenské Centrum patentových informací – PATLIB 
Centre a jeho spolupráci s dalšími středisky sítě PATLIB. Zajímavý byl příspěvek z Japonska 
týkající se publikování různých příspěvků, které vznikly po nehodě v atomově elektrárně 
Fukušima a které je možné považovat za šedou literaturu. Kromě oficiálních zpráv se šířily 
různé konferenční materiály, blogy, webové stránky, které nebyly nikde zachyceny. JAEA se 
je pokusila zachytit, opatřit metadaty, archivovat a trvale zpřístupnit. Poslední příspěvek 
představil nově vzniklý repozitář GreyGuide, kde lze autoarchivovat a tím pádem poskytnout 
zbytku komunity informace o dobré praxi v oblasti shromažďování a archivace šedé 
literatury. 

Poslední částí pondělního programu konference bylo krátké představení 17 posterů, včetně 
posteru z NTK.  

 
 

3. 12. 2013 

Dopolední program byl vyhrazen posterové sekci. Byl zde detailně představen i český poster 
s názvem „Survey of Enhanced Publications in the Czech Republic“, který popisoval průběh 
a výsledky průzkumu stavu přidružených publikací v ČR, provedeném v průběhu září a října 
2013. 



 
Po posterové sekci následovaly dva přednáškové bloky. První z těchto bloků obsahoval dvě 
prezentace s tématem open access, open data a open use z Polska a Ruska. Byly zde 
zařazeny také dva příspěvky ze Slovenska, zajímavý byl zejména příspěvek o SK CRIS. 
Danica Zendulková popsala vznik a princip fungování slovenského systému a jeho propojení 
s dalšími systémy. Na téma systému CRIS byl zaměřen i poslední příspěvek, který přednesl 
Keith Jeffery z Velké Británie. 
Poslední blok zahájila Amanda Lawrence z Austrálie, seznámila účastníky konference 
s výsledky průzkumu využívanosti šedé literatury. Výsledky mají pomoci definovat hodnotu 
a roli šedé literatury a zlepšit k ní přístup. Stefania Biagoni z CNR v Itálii prezentovala 
výsledky průzkumu nalezitelnosti a dostupnosti šedé literatury vznikající v rámci projektů 
podpořených Evropskou komisí. Joachim Schöpfel z Univerzity v Lille ve svém příspěvku 
poukázal na stále špatnou dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací. Vycházel 
z průzkumu provedeného na několika univerzitách ve Francii. Poprvé se mezinárodní 
konference o šedé literatuře zúčastnila zástupkyně Islandu z tamní univerzity. Ve své 
prezentaci zhodnotila stav šedé literatury a možnosti zpřístupnění na Islandu. Závěrečný 
příspěvek byl ze Slovenska, zabýval se opět průzkumem, tentokrát na téma digitálních 
repozitářů na Slovensku. Ukazuje se, že situace na Slovensku a v ČR je v podstatě podobná, 
digitální repozitáře budují převážně pouze univerzity a to ještě ne všechny.  
Konference byla završena pozváním na příští, šestnáctý ročník, do Washingtonu, USA. 

 
4. Závěry/shrnutí 4. Závěry/shrnutí 4. Závěry/shrnutí 4. Závěry/shrnutí     
Mezinárodní konference o šedé literatuře se koná každý rok. Letošní ročník se uskutečnil 
v Bratislavě, v Centru vedecko-technických informácií (CVTI SR). Účelem zahraniční cesty 
byla účast PhDr. Petry Pejšové a Mgr. Hany Vyčítalové na této konferenci. Na konferenci byl 
odprezentován poster s názvem „Survey of Enhanced Publications in the Czech Republic“. 
Hlavní náplní tohoto ročníku konference bylo seznámení s novými trendy v oblasti šedé 



literatury, aktivitami ohledně registrace a zpřístupňování šedé literatury v evropských 
i mimoevropských zemích a odborná diskuse ohledně dalšího směru vývoje. Součástí 
programu tohoto ročníku konference byla také prohlídka Centra vedecko-technických 
informácií.  
 
5. Dokumentace5. Dokumentace5. Dokumentace5. Dokumentace    
Webové stránky akce (http://www.textrelease.com/gl15conference.html). 
Sborník z konference. 
Poster „Survey of Enhanced Publications in the Czech Republic“. 
    
6. Anotace6. Anotace6. Anotace6. Anotace    
Účelem zahraniční služební cesty byla účast PhDr. Petry Pejšové a Mgr. Hany Vyčítalové na 
dvoudenní konferenci „Fifteenth International Conference on Grey Literature“ v Bratislavě. 
Konference se koná každý rok, zaměřuje se na problematiku šedé literatury a mezinárodní 
odbornou diskusi o šedé literatuře. Na konferenci byl prezentován poster s názvem „Survey 
of Enhanced Publications in the Czech Republic“.  
 


