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1. Shrnutí vývoj NUŠL v roce 2015 
Statistické údaje: 
Nusl.cz má k 27.11  326 739 záznamů, což znamená přírůstek 38 413 záznamů. 

Rozložení záznamů v nusl.cz 

oblast 
počet 

záznamů 

Věda a výzkum  27108 

Školství  279898 

Kultura  16256 

Státní správa  2877 

Ostatní  599 

Rada NUŠL podporuje, aby byly do NUŠL vkládány také certifikované metodiky z jiných 

rezortů. 

NUŠL v OpenAire - NUŠL je propagován jako úložiště výstupů z programu Horizon2020. 

Propojení repozitáře NUŠL do IS VaVaI - existuje propojení z NUŠL směrem do IS VaVaI, 

bohužel to není obráceně - ze záznamu v RIV nevede odkaz do NUŠLu, což by bylo 

přínosnější. Bude se nadále řešit. 

Mapování Konspektu na PSH - NLK změnila způsob dodávání dat z dávkového exportu na 

sklízení pomocí OAI-PMH. Její záznamy obsahují Konspekt, proto je namapován Konspekt na 

PSH, které je použito v NUŠLu. 

8. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích - 21.10.2015 - recenzovaný sborník 

příspěvků jako speciální číslo The Grey Journal, který je ve Scopusu. 

Ranking web of repositories - žebříček hodnotící světové repozitáře na základě jejich 

velikosti, webové viditelnosti, množství plných textů a výsledků Google Scholar. NUŠL je 

v řebříčku „Top portals“ na 103. místě. 

2. Stav doporučení z druhého jednání Rady NUŠL 

Repozitář pro fyzické osoby - záležitost otevření repozitáře jako volného úložiště děl je stále 

otevřena. Fyzická osoba se musí před vložením díla identifikovat. Já s panem Machem z VŠE 



navrhujeme použít identity mojeID. I přes ověření identity stále zůstává odpovědnost obsahu 

úložiště na provozovateli . 

Vystavení veřejné licence na metadata NUŠL - úkol splněn - licence vystavena na data bez 

abstraktů. 

Propagace Konference o šedé literatuře a repozitářích v zahraničí - propagace proběhla 

v Neměcku, Rakousku, Polsku, Slovinsku, Dánsku, Maďarsku a na Slovensku. 

Vytvoření úložiště vědeckých dat a vzájemné propojení s NUŠL - momentálně se řeší otázka 

financování a další koncepční otázky. 

Certifikace - prozatím nepřipadá v úvahu žádná certifikace, a to z těchto důvodů: NUŠL je 

agregátor/úložiště, nesplňuje požadavky OAIS, komplikovaná formátová ochrana (mnoho 

zdrojů). 

Spojení se s národním kontaktním bodem pro OA, dále řešiteli projektu „Efektivní systém 

hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ a s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace na Úřadu vlády - pokračuje spolupráce s Technologickým centrem AV, doporučeno 

oslovit znovu RVVI, Komisi pro hodnocení vědy a Úřad vlády. 

3. Směr vývoje a plánované činnosti na rok 2016 

Spolupráce s producenty dat - pokračování v budování partnerské sítě producentů šedé 

literatury, uzavírání licenčních smluv s lokálními producenty. 

Marketing - aktualizace obsahu webu, aktualizace letáků, zvážení loga pro konferenci. 

Odborné aktivity - školení partnerských institucí pro práci se systémem Invenio, aktualizace 

metodik, 9. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích (není přislíbena dotace 

MŠMT), elektronická konference, členství NTK v GreyNet International, účast NTK na 18. 

ročníku International Conference on Grey Literature. 

SW řešení NUŠL - nová verze 1.2 Invenia, přesun na nové diskové pole, řešení duplicit, 

automatická indexace PSH, migrace vyhledávacího prostředí z MS FAST na SOLR 5.3 (nebo 

vyšší). 

Zahraniční spolupráce - indexace dat - předávání dat do zahraničních systémů OpenAire, 

OpenGrey a dalších. 


