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Šedá literatura - definice

 Dokumenty šířené neoficiálními a neformálními 

publikačními cestami.

 Dokumenty, které nejsou dostupné prostřednictvím 

tradičních distribučních kanálů.

 Dokumenty, které nejsou vydávány komerčními 

vydavateli a nelze je získat v knihkupectvích.

 Dokumenty, které nejsou formálně publikovány, 

neprocházejí standardním vydavatelským procesem.



Šedá literatura – příklady 1

 Vysokoškolské kvalifikační práce:

- seminární,

- bakalářské,

- diplomové,

- disertační.

 Výzkumné zprávy.

 Výukové dokumenty.



Šedá literatura – příklady 2

 Technické zprávy.

 Konferenční příspěvky.

 Preprinty.

 Vládní materiály.

 Interní dokumenty různých organizací.

 Interní materiály firem.

 Obchodní materiály.

 Průzkumy trhu.

 Pracovní materiály.



Producenti šedé literatury

- Výzkumné a vývojové organizace.

- Vysoké školy.

- Orgány státní správy, vládní 

organizace.

- Podnikatelské subjekty.



Šedá literatura  - vlastnosti

 Není dostupná prostřednictvím 

tradičních kanálů.

 Obtížně se vyhledává.

 Obtížně se získává.

 Specifická pravidla pro zpřístupňování 

plných textů.

 Přináší aktuální poznatky.



Bibliografická registrace

 Obvykle tato literatura není  

zachycována v národních bibliografiích.

 Není běžně dostupná ve veřejných 

knihovnách, nelze ji proto většinou najít 

v katalozích knihoven.

 Zpravidla není registrována na 1 místě,

žádný zdroj není úplný.



Projekty v ČR
 Národní úložiště šedé literatury – NUŠL:

https://nusl.techlib.cz, https://nusl.cz/

Provozovatel: Národní technická knihovna v Praze.

 Snahy vysokých škol o budování vlastních

- bibliografických bází prací vzniklých na příslušné VŠ

(databáze kvalifikačních prací a publikační činnosti        

pracovníků dané VŠ),

- digitálních knihoven a repozitářů (zpřístupňování plných textů, 

boj proti plagiátorství).

 Portál Theses: https://theses.cz.  

Provozovatel: Masarykova univerzita v Brně.

 Akademie věd ČR: databáze ASEP

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyhledavani/

https://nusl.techlib.cz/
https://nusl.cz/
http://theses.cz/
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyhledavani/


Národní úložiště šedé literatury
Projekt: https://nusl.techlib.cz

https://nusl.techlib.cz/


Národní úložiště šedé literatury 
Vyhledávání: https://nusl.cz/



Portál Theses
https://theses.cz

https://theses.cz/


Akademie věd ČR – ASEP
https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyhledavani/

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyhledavani/


Materiály firem

 www.justice.cz

Sbírka listin

 Ekonomické subjekty - ARES

(rejstříky orgánů státní správy)

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://www.justice.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz


Portál Justice – zprávy firem
https://www.justice.cz

https://www.justice.cz/


Justice – www.justice.cz
Veřejný rejstřík a Sbírka listin: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

http://www.justice.cz/


Firemní literatura

 Národní technická knihovna v Praze

https://www.techlib.cz/

Výběrové doplňování.

Katalog NTK:

https://vufind.techlib.cz

https://vufind.techlib.cz/


Archivní fondy a sbírky v České republice
https://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx

Zjistíme zde, ve kterém archivu 

lze najít informace o starších firmách 

a dalších právních subjektech.

https://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx


Legislativa
 Sněmovní tisky

https://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw

 Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 Rozhodnutí soudů a judikatura
 https://justice.cz/web/msp/rozhodnuti-soudu-judikatura-

 Právo Evropské unie - báze EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

https://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
https://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm


Kontakt

PhDr. Martina Machátová

Moravská zemská knihovna v Brně

E-mail: machat@mzk.cz

Tel.: 541 646 170

mailto:machat@mzk.cz

