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Abstrakt
Příspěvek si klade za cíl představit budování partnerské sítě Národního

úložiště šedé literatury (NUŠL), která hraje při tvorbě digitálního repozitáže s národní
působností klíčovou úlohu.  V úvodu bude čtenář seznámen s důvody, které Národní
technickou knihovnu (NTK) vedou k vytváření partnerské sítě NUŠL, a jak probíhá
kooperace s producenty šedé literatury, jaké jsou možnosti a varianty spolupráce,
licenční podmínky a postupy. Hlavní část příspěvku se věnuje spolupráci s NUŠL na
konkrétních příkladech z výzkumného prostředí Akademie věd České republiky a
z akademické obce. Příspěvek podobně jako šedá literatura a tvorba digitálních
repozitářů je díky vzrůstající potřebě zveřejnit dokumenty šedé literatury na internetu
prostoupen právní problematikou.

Příspěvek
Vzrůstající potřeba přístupu ke sbírkám šedé literatury z oblasti vědy, výzkumu

a vzdělávání vede ke koordinovanému sběru a budování sbírek na všech úrovních.
Národní technická knihovna (NTK) vybudovala v rámci projektu „Digitální knihovna
pro šedou literaturu1 – funkční model a pilotní realizace“ podporovaného z
programových projektů Ministerstva kultury České republiky digitální repozitář
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Posláním a cílem NUŠL je zajistit centrální
přístup k dokumentům šedé literatury a k výsledkům výzkumu a vývoje na národní
úrovni.

NUŠL představuje komplexní řešení, které se skládá ze dvou částí. Pro sběr a
dlouhodobou archivaci je určen Digitální repozitář NUŠL2 v systému CDS Invenio.3

Zpřístupnění a vyhledávání je zajišťováno prostřednictvím Centrálního rozhraní
NUŠL, dostupném na webové adrese www.nusl.cz. Pilotní provoz NUŠL již nyní
představuje hotové řešení, které je připravené k zajištění jednotného
přístupu k dokumentům šedé literatury a výsledkům vědy a výzkumu v České
republice.

Základem digitálního repozitáře je kvalitní softwarové řešení, ale neméně
důležité je budování partnerské sítě a spolupráce na základě dohodnutých a smluvně
ošetřených podmínek. Pro potřeby NUŠL buduje NTK partnerskou síť producentů

                                                
1 Šedá literatura je souhrnné označení dokumentů, které neprošly tradičním vydavatelským procesem.
Zejména se jedná o zprávy (grantové, výroční, výzkumné), konferenční materiály (sborníky,
prezentace, postery), vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, magisterské, doktorské,
habilitační), autorské práce (preprinty), statistiky, analýzy, atd.
2 http://invenio.ntkcz.cz
3 CDS Invenio (CERN Document Server) je vysoce modulární systém pro uchování a zpřístupnění
velkého počtu záznamů, který vznikl a dále se vyvíjí ve švýcarském European Organization for
Nuclear Research (CERN). Více viz KARLACH, Petr. Analýza a podklady pro výběr softwarového
řešení pro NUŠL. PEJŠOVÁ, Petra (ed.). Repozitáře šedé literatury. Zlín: VeRBuM, 2010, 99 - 104.
ISBN 978-80-904273-5-8
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šedé literatury. Pomocí typologie a dotazníkového šetření bylo vytipováno poměrně
široké spektrum partnerských subjektů. Hlavními partnery a zdroji šedé literatury z
oblasti vědy a výzkumu jsou Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné
instituce a grantové agentury. Za oblast vzdělávání jsou to především vysoké školy a
z paměťových institucí knihovny, archivy a muzea. Spolupráce je zaměřena také na
všechny orgány státní správy a nevyhýbá se ani komerčnímu sektoru.

Tvorba partnerské sítě NUŠL je podmíněna hned dvěma důvody. První důvod
vychází  z poslání projektu NUŠL, jehož cílem je nabídnout svým uživatelům odborné
dokumenty šedé literatury s původním a informačně hodnotným obsahem z oblasti
vědy, výzkumu a vzdělávání, a proto se partnerem NUŠL nemůže stát jakýkoliv
subjekt. NUŠL neslouží ke sběru neověřené šedé literatury, k šíření politických
myšlenek a diskusí ani jako blog či sociální síť. Druhým neméně důležitým aspektem,
který přispívá k nutnosti vytvářet partnerskou síť, je dodržování platných českých
právních norem, především práva autorského, práva ochrany osobních údajů a
obecného smluvního práva. V NUŠL lze volně zpřístupňovat metadata, ale pro
zpřístupňování digitálních dokumentů šedé literatury je nezbytné uzavřít s producenty
šedé literatury licenční smlouvu, kde budou jasně a přesně stanoveny možnosti
dalšího užití dokumentů. Uzavření licenční smlouvy s vlastníky majetkových práv
k dílu tak umožní zpřístupnit dokumenty veřejnosti v Centrálním rozhraní NUŠL (viz
obr. 1).4

Obr. 1 Schéma Národního úložiště šedé literatury

                                                
4 POLČÁK, Radim. Právní aspekty šedé literatury. PEJŠOVÁ, Petra (ed.). Repozitáře šedé literatury.
Zlín: VeRBuM, 2010, 66 – 77. ISBN 978-80-904273-5-8
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V současné době probíhá navázání spolupráce s producenty šedé literatury
tak, že zástupce instituce je osloven oficiálním dopisem ředitele NTK s návrhem o
spolupráci s projektem NUŠL. Příslušná instituce obdrží informace o projektu NUŠL,
licenční podmínky a varianty spolupráce. Pro upřesnění podmínek spolupráce se
obvykle uskuteční osobní schůzka, na které jsou zástupci představeny možnosti a
formy spolupráce a zjišťována další ochota ke spolupráci.

Zapojení se do partnerské sítě NUŠL je možné několika způsoby. Důležitou
skutečností při rozhodování o tom, jakou variantu spolupráce zvolit je to, zda instituce
má vlastní institucionální repozitář, kam ukládá digitální dokumenty. V případě, že
instituce takový institucionální repozitář má, může vybírat z prvních dvou variant.
Pokud instituce vlastní institucionální repozitář nemá, jsou zde pro ni připraveny
varianty 3 a 4.

Varianty spolupráce s Národním úložištěm šedé literatury:

1) Má-li již instituce vlastní repozitář (např. v systému Digitool, DSpace, Fedora,
apod.), kde má dlouhodobě uložené dokumenty šedé literatury, může jej
napojit do Centrálního rozhraní NUŠL jako zdroj. Data z repozitáře instituce
budou přebírána přes protokol OAI-PMH. Tato varianta spolupráce umožňuje
zpřístupňování digitálních dokumentů nebo metadat bez dlouhodobé
archivace v Digitálním repozitáři NUŠL v NTK. Záznamy z Centrálního
rozhraní NUŠL pak odkazují do repozitáře instituce, která zajišťuje
dlouhodobé zpřístupnění digitálních dokumentů.

2) Má-li instituce vlastní repozitář, ale rovněž má zájem o dlouhodobou archivaci
v Digitálním repozitáři NUŠL v NTK, může zvolit druhou variantu. Instituce
bude metadata i digitální dokumenty předávat přes protokol OAI-PMH do
Digitálního repozitáře NUŠL, kde budou shromažďovány a dlouhodobě
uchovávány. Tato metadata a digitální dokumenty budou následně
zpřístupňována v Centrálním rozhraní NUŠL a z něj bude odkazováno do
Digitálního repozitáře NUŠL.5

3) V případě, že instituce nemá vlastní repozitář nabízíme možnost využít
software CDS Invenio pro institucionální repozitáře, který si spolupracující
instituce mohou nainstalovat na vlastním HW a dále upravit dle vlastních
požadavků. Instalaci lze zdarma vyzkoušet a otestovat.6 Pro tuto formu
spolupráce bude instituce potřebovat IT pracovníka, který institucionální
repozitář nainstaluje a bude jej spravovat. Pro zájemce je k dispozici Manuál k
lokální instalaci CDS Invenia a nápověda pro vytvoření nových sbírek a
šablon.7 Instituce pak bude metadata a digitální dokumenty šedé literatury
předávat přes protokol OAI-PMH do Digitálního repozitáře NUŠL a následně
budou metadata zpřístupněna v Centrálním rozhraní NUŠL.

4) Pokud instituce nemá vlastní repozitář a nemá z finančních, personálních či
technických důvodů možnost si nainstalovat a následně spravovat vlastní
institucionální repozitář v systému CDS Invenio (viz varianta 3), může využít

                                                
5 Varianty 1 a 2 lze uplatnit i v případě, že instituce má zájem z vlastního repozitáře předávat pouze
metadata, u nichž musí být připojena informace i dostupnosti plného textu.
6 Verze lokální instalace platná k 1. 9. 2010 je ke stažení na
http://nusl.techlib.cz/index.php/Invenio_lokalni. V současné době připravujeme lokální instalaci CDS
Invenia v nové verzi 1.0.
7 http://nusl.techlib.cz/images/Navod_sbirky.pdf
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Digitální repozitář NUŠL v NTK. Instituce bude vkládat metadata a digitální
dokumenty přímo do Digitálního repozitáře NUŠL. Pro instituci bude v
Digitálním repozitáři NUŠL vytvořena její vlastní sbírka vystavená na vstupní
stránce Digitálního repozitář NUŠL (viz obr. 2). Instituci bude přiděleno
přihlašovací jméno a heslo k příslušné sbírce a je k dispozici Manuál pro
vkládání a editaci dat v systému CDS Invenio.8 Digitální dokumenty šedé
literatury budou shromažďovány a dlouhodobě uloženy v Digitálním repozitáři
NUŠL a následně zveřejněny v Centrálním rozhraní NUŠL. Zástupce instituce
bude absolvovat školení v systému CDS Invenio.

Obr. 2 Vstupní stránka Digitálního repozitáře NUŠL  http://invenio.ntkcz.cz

Druhým aspektem, který podmiňuje vznik partnerské sítě NUŠL, je dodržování
českých právních norem. Zveřejňování digitálních dokumentů na internetu je
tématem velmi aktuálním a šedá literatura je z právního hlediska velmi specifický typ
dokumentu. Z  právní expertizy9, která byla pro NUŠL v roce 2009 zpracována JUDr.
Radimem Polčákem, vyplývá, že v digitálním repozitáři lze volně zpřístupňovat
metadata, ale pro zpřístupňování digitálních dokumentů šedé literatury je nezbytné
uzavřít s producenty šedé literatury (respektive s vykonavateli majetkových práv
autorských) licenční smlouvu.

U jednotlivých subjektů (institucí, škol, ústavů, autorů, atd.) je třeba při
kontraktaci postupovat v návaznosti na jejich obor činnosti a rovněž v návaznosti na
rozsah katalogu práv, kterými k digitálním dokumentům disponují. Není možné v

                                                
8 http://nusl.techlib.cz/images/Manual_Invenio1.pdf
9 POLČÁK, R.. Digitální zpracování tzv. šedé literatury pro Národní úložiště šedé literatury [online].
2009. [cit. 2011-04-30]. Dostupné z www:http://nusl.techlib.cz/images/Pravni_exp_NUSL.pdf
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tomto smyslu vytvořit jednu univerzální smlouvu, kterou by bylo možno použít k
založení právních vztahů se všemi typy institucí, ale je třeba vždy aplikovat jen ty
typy závazků, které odpovídají právnímu postavení příslušného subjektu. Na druhou
stranu však není ani vhodné vytvářet smlouvy zvlášť pro každý jednotlivý subjekt,
neboť ve většině případů se bude jednat o standardní, tzn. opakující se, právní
vztahy. Z toho důvodu byly v právní expertize navrhnuty čtyři typy licenčních smluv,
které jsou upravovány vždy podle konkrétní spolupráce.10

Budování partnerské sítě NUŠL začalo již v závěru roku 2009, kdy byla
oslovena všechna pracoviště Akademie věd České republiky (AV ČR) a v průběhu
roku 2010 veřejné a státní vysoké školy a grantové agentury. Do konce dubna 2011
byla uzavřena spolupráce s Knihovnou AV ČR, s 20 pracovišti AV ČR a s Národní
lékařskou knihovnou (NLK). Součástí Digitálního repozitáře NUŠL je také osobní
archiv Ing. arch. Jana Moučky.11

První žádost o spolupráci s NUŠL směřovala k AV ČR, která patří k
nejvýznamnějším producentům šedé literatury v České republice. Do konce dubna
2010 bylo osloveno s návrhem spolupráce 51 pracovišť AV ČR. Předním partnerem
projektu NUŠL je Knihovna AV ČR, která s NUŠL spolupracuje na jedné straně jako
producent vlastní šedé literatury a na straně druhé jako zprostředkovatel dat mezi
NUŠL a jednotlivými pracovišti AV ČR přes Automatizovaný systém evidence
publikací (ASEP).12 Na základě uzavřené licenční smlouvy s Knihovnou AV ČR jsou
v současné době do Digitálního repozitáře NUŠL harvestována ze systému ASEP
metadata o dokumentech šedé literatury ze všech ústavů AV ČR.13

Návrh spolupráce s NUŠL byl zaslán každému pracovišti AV ČR zvlášť,
protože tato pracoviště působí jako samostatné právní subjekty. Ústavům byly
nabídnuty výše zmíněné čtyři varianty spolupráce. Z jednání a osobních schůzek se
zástupci pracovišť AV ČR vyplynul závěr, že v rámci AV ČR bude pro ústavy
vhodnější upravit systém ASEP. Knihovna AV ČR v průběhu roku 2010 upravila
systém ASEP tak, aby umožňoval vkládat k záznamům také digitální dokumenty
šedé literatury z produkce pracovišť AV ČR. Digitální dokumenty mají možnost přes
systém ASEP vkládat všechna pracoviště AV ČR, s nimiž je navázána spolupráce a
uzavřena licenční smlouva. Do partnerské sítě NUŠL se podpisem licenční smlouvy
do konce dubna 2011 zapojilo 20 pracovišť AV ČR s tím, že si mohou vybrat, zda
digitální dokument vloží přes systém ASEP (75 %) nebo CDS Invenio (25 %). Situaci
na AV ČR přehledně shrnuje Graf 1, kde druhý sloupec znázorňuje, že 7 pracovišť
AV ČR spolupráci s NUŠL zvažuje a 23 prozatím spolupráci neuzavřelo.

                                                
10 Konkrétní typy licenčních smluv najdete na: http://nusl.techlib.cz/index.php/Pravni_otazky
11 VYČÍTALOVÁ, Hana. Osobní archiv Ing. Arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury,
Knihovna 2011 (v tisku).
12 http://www.lib.cas.cz/cs/asep
13 V Digitálním repozitáži NUŠL je ze systému ASEP k 30. 4. 2011 harvestováno 25 547 záznamů.
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Spolupráce pracovišť AV ČR s NUŠL

Graf 1 Spolupráce pracovišť AV ČR s NUŠL

Z 20 partnerských pracovišť AV ČR vkládají digitální dokumenty šedé literatury
do Digitálního repozitáře NUŠL přes systém CDS Invenio 3 pracoviště, u nichž se
blíže zastavím. Jsou to Historický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav dějin umění AV ČR,
v.v.i. a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pod který organizačně spadá Centrum
výzkumu veřejného mínění (CVVM),14

Jedním z prvních ústavů AV ČR, který se v květnu 2010 aktivně zapojil
do projektu NUŠL, byl Historický ústav AV ČR, v.v.i. Z nabízených variant spolupráce
si Historický ústav zvolil možnost vkládání digitálních dokumentů do Digitálního
repozitáře NUŠL v NTK přes systém CDS Invenio. Pro Historický ústav byla
vytvořena vlastní sbírka a pro vkládání je používán metadatový formát NUŠL. Ke
konci dubna 2011 je v Digitálním repozitáři NUŠL vloženo 18 digitálních dokumentů
z produkce Historického ústavu. Jde o především o konferenční materiály (17) a
autorské práce (1). Obr. 3 prezentuje vyhledání digitálního dokumentu v Centrálním
rozhraní NUŠL pomocí navigací v horní vodorovné liště, kde byla použita navigace
AV ČR, a zvolen z nabídky Historický ústav AV ČR, v.v.i. V navigaci „Typ
dokumentu“ v levém sloupečku se zobrazuje za názvem druhu dokumentu počet
(např. Prezentace (8), Postery (5), Programy (3), Příspěvky (1), atd.). Po kliknutí na
vyznačený digitální dokument se uživatel dostane do Digitálního repozitáře (viz Obr.
4),kde jsou k dispozici informace o digitálním dokumentu, tj. název, autor, nakladatel,
jazyk, datum zveřejnění, atd.) a plný text dokumentu.15 Výsledek vyhledávání
dokumentuje Obr. 5.

                                                
14 http://www.cvvm.cas.cz/
15

 Digitální dokument může uživatel najít ve formátu PDF, JPG, MP3 a MP4.
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Obr. 3 Digitální dokumenty z Historického ústavu AV ČR v Centrálním rozhraní NUŠL

Obr. 4 Záznam s plným textem v Digitálním repozitáři NUŠL
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Obr. 5 Zobrazení digitálního dokumentu z Historického ústavu AV ČR, v.v.i.

Partnerská síť NUŠL se v říjnu 2010 rozrostla o Centrum pro výzkum
veřejného mínění (CVVM), které je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV
ČR, v.v.i. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást Ministerstva informací
začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného mínění (ÚVVM).
Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce (Institut pro
výzkum veřejného mínění - IVVM) z Českého statistického úřadu do Sociologického
ústavu AV ČR, v.v.i. CVVM vkládá do NUŠL zatím nikde nepublikované
digitalizované materiály z let 1946 až 1950. Jedná se převážně o výzkumné a
závěrečné zprávy (např. dopisy tazatelům, průzkum náboženského mínění, tabulky,
dotazníky, předběžné zprávy, vyhodnocení, atd.). Obr. 6 znázorňuje vyhledání
digitálního dokumentu s názvem „Výzkum Volby II. – 4/1946 květen ÚVVM/CVVM“.
Po kliknutí na název se uživatel dostane do Digitálního repozitáře NUŠL, kde je
k dispozici plný text viz obr. 7.
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Obr. 6 Digitální dokument z CVVM v Centrálním rozhraní NUŠL

Obr. 7 Záznam CVVM s plným textem v Digitálním repozitáři NUŠL

Z akademického prostředí jsou předními partnery pro NUŠL vysoké školy,
které produkují kromě vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) také šedou
literaturu vzniklou z činnosti univerzitních pracovníků.16 Z tohoto důvodu byl NUŠL
vysokým školám nabídnut nejen jako databáze VŠKP, ale také jako institucionální
repozitář pro ostatní šedou literaturu. V průběhu roku 2010 bylo osloveno s návrhem
spolupráce 28 veřejných a státních vysokých škol. Kontakt se podařilo navázat s 25
školami. Spolupráci s NUŠL smluvně navázaly 2 vysoké školy a připojení k NUŠL

                                                
16 Zprávy (výroční, výzkumné, grantové), konferenční materiály (sborníky, prezentace, postery,
programy, atd.), autorské práce a studijní materiály (skripta, distanční opory, okruhy ke zkouškám,
atd.). Více viz typologie NUŠL http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokumentu
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testuje dalších 6 vysokých škol. Jednání stále probíhá s 10 školami, které uvažují o
připojení k NUŠL a využití některé z variant spolupráce. Spolupráci s NUŠL odmítly
nebo odložily oficiálním dopisem nebo e-mailem 3 vysoké školy a 7 škol se zatím ke
spolupráci s NUŠL nevyjádřilo.17

Vysoké školy budují vlastní repozitáře, což je důsledkem legislativní změny
dané Zákonem č. 552/2005 Sb., kterým se mění Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách.18 Bylo zjištěno, že 14 škol (50 %) má nebo v současné době buduje vlastní
repozitář. Tento fakt je v souladu se skutečností, že mezi vysokými školami
převažuje zájem o připojení vlastního repozitáře do Centrálního rozhraní NUŠL jako
zdroj přes protokol OAI-PMH.19 Konkrétním příkladem, který je již dostupný
v Centrálním rozhraní NUŠL je Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE). Ta zvolila
2. variantu spolupráce, tj. má vlastní databázi, ale rovněž má zájem o dlouhodobou
archivaci v Digitálním repozitáři NUŠL. VŠE poskytuje do NUŠL pouze metadata, a
proto najde uživatel v Digitálním repozitáži NUŠL místo plného textu odkaz do
zdrojové databáze a informace o dostupnosti plného textu (Obr. 8).

Obr. 8 Záznam z VŠE v Digitálním repozitáři NUŠL

Z akademického prostředí je od února 2011 partnerem NUŠL Akademie
výtvarných umění v Praze (AVU), která Digitální repozitář NUŠL využije jako databázi
VŠKP i jako institucionální repozitář. AVU bude Digitální repozitář NUŠL používat

                                                
17

 Masarykova univerzita v Brně, Policejní akademie České republiky v Praze a Univerzita Hradec
Králové.
18 V § 47b je vysokým školám uložena povinnost nevýdělečně zveřejňovat disertační, diplomové,
bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku
obhajoby. Tyto práce musí být též nejméně pět dní před obhajobou dostupné veřejnosti, je možné si
z nich pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Způsob, jakým jsou práce zveřejněny v databázi
kvalifikačních prací, má stanovit vnitřní předpis vysoké školy.
19 Školy v tomto případě volí 1. nebo 2. variantu spolupráce.
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jako databázi VŠKP dle zákona o vysokých školách a na AVU bude zaveden vnitřní
předpis, v němž bude tato skutečnost zakotvena.20 AVU bude v NUŠL založena
vlastní sbírka a VŠKP i ostatní šedou literaturu budou z AVU vkládat přímo do
Digitálního repozitáře NUŠL v NTK.
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Spolupráce vysokých škol s NUŠL

Graf 2 Spolupráce vysokých škol s NUŠL

Zajímavé a specifické druhy šedé literatury obsahuje fond NKL, s níž byla
licenční smlouva uzavřena v červnu 2010. NLK bude po úpravách vlastního katalogu
poskytovat do Digitálního repozitáře NUŠL přes protokol OAI-PMH vlastní výroční
zprávy, výzkumné zprávy a zprávy z projektů.

Budování partnerské sítě patří ke klíčovým úkolům při tvorbě NUŠL. Hlavními
důvody jsou zajištění odbornosti dokumentů šedé literatury a dodržení právních
předpisů. Různorodost partnerů vedla k rozšíření variant spolupráce, licenčních
smluv a postupů. Při uzavírání spolupráce je třeba postupovat v návaznosti na obor
činnosti instituce a vzít v úvahu jejich potřeby a možnosti. V současné době se
nepotýkáme s technickými nebo kapacitními nedostatky, ale spíše s tím, že zapojení
institucí do tohoto systému je dobrovolné. Spolupráci mnohdy oddaluje protahující se
proces uzavírání licenční smlouvy nebo nepříliš vysoká aktivita instituce při vkládání
dokumentů šedé literatury. Navzdory těmto problémům může uživatel k 31. 4. 2011
vyhledávat v Centrálním rozhraní NUŠL v 48 527 záznamech z AV ČR, VŠE, NTK a
osobního archivu Ing. arch. Jana Moučky. Uživatelé se mohou v brzké době těšit na
záznamy z Akademie výtvarných umění v Praze, Univerzity Karlovy, Mendelovy
univerzity v Brně, atd.

                                                
20 V tomto případě AVU nepotřebuje uzavírat licenční smlouvy se studenty. POLČÁK, Radim. Digitální
zpracování tzv. šedé literatury pro Národní úložiště šedé literatury [online]. 2009. [cit. 2010-03-10].
Dostupné z www: <http://nusl.techlib.cz/index.php/Právní_expertiza>.


