
 
Závěry ze schůzky dne 28.6.2005 ve školicím středisku STK 

k otázkám podchycení ŠL včetně vysokoškolských kvalifikačních prací 
 

 
Schůzky se zúčastnili zástupci: 

-13 českých vysokých škol 
- 6 ústředních knihoven (včetně knihovny AV ČR) 
- 3 vědeckých knihoven 
- Rady vlády pro V a V 
- Asociace výzkumných organizací 
- 1 resortního výzkumného ústavu 
- STK 

 
Na úvod exponoval ředitel STK ing.Martin Svoboda současnou situaci podchycení ŠL v České republice 
(http://www.stk.cz/sl-msv.pdf), kdy došlo k zániku evropské asociace pro využité šedé literatury EAGLE (jejímž 
členem byla STK). Přitom zdůraznil motivy a důvody proč se i nadále šedou literaturou zabývat, načrtnul hlavní rysy 
systému (s pracovním názvem GLIDE) a dále navrhl další kroky vedoucí k vytvoření tohoto systému včetně 
finančního rámce. Závěrem sdělil možnosti STK  pro případnou účast v takovém systému. 
 
Z následující diskuse lze shrnout: 
 
Je žádoucí vytvořit (národní) systém ŠL („národní koordinační centrum ŠL“), který by byl mj. partnerem pro 
producenty všech typů ŠL včetně vysokoškolských kvalifikačních prací, a to z různých resortů. 
 
Jedním z klíčových účastníků vytváření (národního) systému ŠL bude komise pro VŠKP při AKVŠ. Rovněž bude 
vhodné využít dosavadních zkušeností z podobně zaměřených (nezávislých) aktivit jednotlivých vysokých škol. 
Očekává se, že iniciativa přitom bude vycházet spíše ze sféry VŠ. 
 
Změny v legislativně jsou nutné: při zpřístupňování disertačních prací je hlavním problémem současný autorský zákon 
– ten bude třeba novelizovat stejně jako zákon vysokoškolský; první kroky v tom směru byly vykonány. 
 
Databáze Rady vlády pro V a V, zejména RIV, sbírá data především za účelem správním/finančním, informační aspekt 
je upozaděn. Je žádoucí, aby byla pokud možno odstraněna dvoukolejnost zpracování týchž dokumentů (výstupů) do 
RIV a současně pro univerzitní katalogy/BD. Při konstituování nového systému se doporučuje respektovat datovou 
strukturu RIV, což nevylučuje její aktualizaci v budoucnu podle požadavků systému/VŠ. V dalším vývoji systémů 
sledování nespecifického výzkumu nabudou na významu dokumenty doposud v RIV nesledované, ale zamýšleným 
systémem ano. 
 
Závěry: 
 
STK by měla začít pracovat na vytvoření „národního centra pro ŠL“ s reprezentativním zastoupením všech typů 
producentů ŠL v ČR. 
 
Přitom bude těsně spolupracovat s komisí pro VŠKP při AKVŠ a dalšími subjekty produkujícími ŠL.Při standardizaci 
postupů/nástrojů vyjde z dosavadních výsledků komise (+dalších VŠ) 
 
STK zahájí proces jednání s RVV o „informační kultivaci“ RIV s ohledem na možné sdílení dat. Žádoucí je rovněž 
dosáhnout určité standardizace dat dodávaných do RIV. 
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Dr. Jan Bayer 


