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Národní úložiště šedé literatury

Cíl: 

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

Systematický sběr metadat a digitálních dokumentů

Projekt: 

Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní 
realizace 2008 – 2011

Producenti:

Výzkumné ústavy, vysoké školy, veřejná správa, kulturní instituce, 
neziskové organizace
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NUŠL v registrech repozitářů

Registry of Open Access Repositories (ROAR)

http://roar.eprints.org/3496/

OpenDOAR

http://opendoar.org/id/3468/

Ranking web of repositories

Top portals – 103. místo 
http://repositories.webometrics.info/en/top_portals
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NUŠL v zahraničních databázích
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NUSL.CZ - Nová grafika
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Časová osa



Nový filtr: Plný text

Text
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Nový filtr: Plný text

<mods:accessCondition type="useAndReproduction">Práce není 

přístupná</mods:accessCondition>

<mods:accessCondition type="useAndReproduction">Bez 

omezení</mods:accessCondition> 
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Nový filtr: Plný text

dc.rights Plný text práce je přístupný bez omezení

dc.rights Pouze v rámci univerzity 
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dc.rights © University of West Bohemia 

dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné 
autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své 
náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a 
rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s 
autorským zákonem …

dc.rights Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 
2015



Nový filtr: Plný text

<evskp:fileNumber>0</evskp:fileNumber> 

<evskp:fileNumber>1 a víc</evskp:fileNumber>
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<fileGrp USE="SWORD"> 

<fileGrp USE="ORIGINAL">



Nový filtr: Plný text

a) Obsahuje plný text?
<fileSec>

<fileGrp USE="ORIGINAL"> název vlastního textu práce </fileGrp>

</fileSec>

b) Je přístupný?
<mods:accessCondition type="useAndReproduction">info:eu-

repo/semantics/openAccess</mods:accessCondition>
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INVENIO 
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https://invenio.nusl.cz/record/187991?ln=cs
https://invenio.nusl.cz/record/187991?ln=cs


INVENIO – sociální sítě
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INVENIO – sociální sítě
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INVENIO – sociální sítě

210 mm



INVENIO – sociální sítě
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INVENIO – sociální sítě
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INVENIO – sociální sítě
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INVENIO – sociální sítě
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INVENIO – OpenSearch

Text
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INVENIO – OpenSearch

Text
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INVENIO – OpenSearch
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INVENIO – OpenSearch

Specifikace: http://www.opensearch.org/Home

<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" 

href="http://invenio.nusl.cz/opensearchdescription" title="Digitální 

repozitář" />
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http://www.opensearch.org/Home
view-source:http://invenio.nusl.cz/opensearchdescription


INVENIO – OpenSearch

<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"

xmlns:moz="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/">

<ShortName>Digitální repo</ShortName>

<LongName>Digitální repozitář</LongName>

<Description>Vyhledávání na Digitální repozitář</Description>

<InputEncoding>UTF-8</InputEncoding>

<OutputEncoding>UTF-8</OutputEncoding>

<Language>*</Language>

<Contact>admin.invenio@techlib.cz</Contact>

<Query role="example" searchTerms="a" />

<Developer>Powered by Invenio</Developer>

<Url type="text/html" indexOffset="1" rel="results" 
template="http://invenio.nusl.cz/search?p={searchTerms}&amp;jrec={startIndex}&amp;rg={count}&amp;ln={l
anguage}" />

<Url type="application/rss+xml" indexOffset="1" rel="results" 
template="http://invenio.nusl.cz/rss?p={searchTerms}&amp;jrec={startIndex}&amp;rg={count}&amp;ln={lang
uage}" />

<Url type="application/opensearchdescription+xml" rel="self" 
template="http://invenio.nusl.cz/opensearchdescription" />

<moz:SearchForm>http://invenio.nusl.cz</moz:SearchForm>

</OpenSearchDescription>
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INVENIO – RIV
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INVENIO – RIV
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Výzkumný projekt

formát kódu: aaeeeeeeeeeee

aa: kód programu nebo kód typu grantových projektů„

odkaz: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=aaeeeeeeeeeee

příklad odkazu: 

https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DF12P01OVV033

https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DF12P01OVV033


INVENIO – RIV
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Výzkumný záměr

formát kódu: rrreeeeeeeeee

rrr: kód poskytovatele 

odkaz: 

http://www.isvav.cz/researchPlanDetail.do?rowId=rrreeeeeeeeee

příklad odkazu: 

http://www.isvav.cz/researchPlanDetail.do?rowId=MZE0002700604

http://www.isvav.cz/researchPlanDetail.do?rowId=MZE0002700604
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