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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-81438
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 

25. října 2011, Ballingův sál, Národní technická knihovna 

 

PANELOVÁ DISKUSE: 

Téma (název): Zpřístupňování šedé literatury – dostupnost, transparentnost, 

budoucnost 

Účastníci panelu: Mgr. Lenka Maixnerová (NLK), PhDr. Václava Horčáková (Knihovna 

HÚ AV ČR, v.v.i.), PhDr. Tomáš Pergler (Knihovna Akademie výtvarných umění 

v Praze), Mgr. Jaromír Šavelka (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně) a 

Mgr. Iveta Fürstová (NTK). 

 

Otázky pro panelovou diskusi:  

 

1. Jaké je podle Vašeho názoru povědomí české veřejnosti o 

dostupnosti šedé literatury? 

2. Jaký význam má šedá literatura v oblasti, ve které působíte? 

(Setkáváte se s šedou literaturou? Vytváříte sami šedou literaturu 

(jakou)? Potřebujete šedou literaturu Vy nebo Vaši kolegové ke své 

práci, odborné činnosti atd.? Kde hledáte /nebo jste hledali/ šedou 

literaturu?) Setkali jste se s problémem dohledat informace, které 

jsou obsažené v šedé literatuře?  

3. Snaha o zpřístupňování šedé literatury naráží na některé bariéry jako 

jsou obavy odborníků a vědeckých pracovníků ze zcizení příspěvku 

(myšlenky, nápadu, výsledku) či obava z úniku citlivých dat. Jsou tyto 

obavy podle Vás opodstatněné? 

4. Jaký je váš názor např. na zveřejňování výsledků projektů dotovaných 

ze státních (evropských) prostředků? (nebo vysokoškolských prací?) 

Mám zde na mysli průběžné a závěrečné zprávy z projektů, jejichž 

text není veřejně dostupný a narážím tu na problém citlivých a 

osobních údajů obsažených v těchto zprávách. Výsledky projektů se 

často publikují, ale ne vždy lze však transparentně spárovat projekty a 

publikační činnost. 



5. Jak Vaše instituce prezentuje výsledky projektů (grantů)? Je někde 

dostupná vaše kvalifikační práce? Máte v této oblasti nějaké formální 

nařízení (vnitřní směrnici)? V případě, že ano, jak se daří jej dodržovat 

(provádět)? 

6. Jak si představujete ideální přístup k šedé literatuře pro Vaše 

potřeby? Předpokládáte nárůst potřeby získávat informace z šedé 

literatury nebo naopak? 

7. Co byste popřáli projektu NUŠL do roku 2012? 

 

 

 


