
České informační zdroje z oblasti šedé literatury 

(Online školení 14. května 2021 – linky a příklady) 

 

01. NUŠL – Národní úložiště šedé literatury: https://nusl.cz/ 
Projekt Národní technické knihovny v Praze. Jedním z cílů projektu je  vytvořit rozhraní pro 
vyhledávání nepublikovaných a polopublikovaných dokumentů. 
a) bossing 
b) průmyslové stavby 
c) stalking 
d) průmysl* krajin* 
e) učební plány 
f) covid 
 

02. Digitální repozitář NUŠL: http://invenio.nusl.cz/ 
a) vyhoření* 
b) Jedno ze slov: výživ* strav* diet*       všechna pole 
    Jedno ze slov: diabet* cukrov*           všechna pole 
 
 
03. Theses - vysokoškolské kvalifikační práce: https://theses.cz/ 
Hledají se automaticky varianty příslušného slova. " xxx" fráze – horní uvozovky z obou stran 
u slovního spojení. 
a) "mírové mise" 
b) ochrana spotřebitel 
c) "didaktické pomůcky" matematika 
 

 
04. ASEP – publikační činnost Akademie věd ČR: 
https://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch 
Pravostranné rozšíření: *. " xxx" fráze – uvozovky. 
a) Všechna pole: dinos* 
b) Všechna pole: mobbing* 
c) Všechna pole: "diabetes mellitus" 
d) Všechna pole: multikultur* výchov* 
e) Všechna pole: covid* + přidat řádek 
    Všechna pole: finan* 
    Lze napsat i na 1 řádek: covid* finan* 
 

 
05. Závěrečné práce Masarykovy univerzity v informačním systému MU: 
https://is.muni.cz/thesis/  
a) "poruchy učení"  
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06. Univerzitní repozitář Masarykovy univerzity: https://is.muni.cz/repozitar/ 

Publikovaná zaměstnanecká díla MU – plné texty, data. 

a) covid* 

 

07. Repozitář vědeckých prací Masarykovy univerzity: https://repozitar.cz/ 
a) "ochrana osobních údajů" 
b)  bezpeč* internet* 
 

 

08. Digitální knihovna VUT: https://dspace.vutbr.cz/ 
a) kompresor 
b) Porotherm 
 

09. Závěrečné práce VUT:         https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-
prace?aid_redir=1 
Př.:  
Akademický rok: vše 
a) hotel* 
b) střešní* krytin* 
 
 

10. Závěrečné práce Mendelovy univerzity v Brně: https://is.mendelu.cz/zp/ 
Př.: bezpečnost potravin (zadat akademické roky) 
 

11. Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs 
Př.: "autorský zákon" 
 
 

12. Publikační činnost pracovníků Univerzity Karlovy:  
https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl/fname/obd_public 
Př.: Autor: příjmení: Bratková  
                    jméno:   Eva 
 

13. Databáze publikační činnosti VŠE: https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/ 
Př.: Autor – vybrat z nabídky: Adámek Petr 
 

14. Vysokoškolské kvalifikační práce VŠE:: https://vskp.vse.cz/ 

Př.: covid 

 
15. Digitální knihovna ČVUT: https://dspace.cvut.cz/ 
a) obrábění 
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16. Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni: https://dspace5.zcu.cz/ 
a) "vzdělávání dospělých", článek  

17. Evidence výsledků vědy a výzkumu (publikace) Technické univerzity v Liberci: 
Portál: https://publikace.tul.cz/ 
Vyhledávání: https://publikace.tul.cz/index.php?content=hledej 
a) nanovlákna 
 

18. Technická univezita Liberec - repRepozitář DSpace 6.3: 
https://dspace.tul.cz/ 
Př.: "finanční krize" 
 
 
19. Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací Ostravské univerzity:  
https://portal.osu.cz/wps/portal/dipl 
a) poruchy učení 
 

20. Veřejné publikace a studijní materiály Ostravské univerzity: 

https://www.osu.cz/verejne-publikace-a-studijni-materialy/ 

 

 

21. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: 
https://dspace.vsb.cz/ 
Př.: "kritická infrastruktura" 

 

22. Univerzita Palackého v Olomouci - kvalifikační práce:  
https://library.upol.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-17 
a) autismus 
 

23. Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací Archivu UHK: http://evskp.uhk.cz/ 
Práce z let 2006–2014. Od r. 2015 v Thesis. 
a) Klíčová slova: marketing 
 

24. Institucionální repozitář VŠCHT: https://repozitar.vscht.cz/ 
Závěrečné práce VSCHT: https://repozitar.vscht.cz/theses/ 
a) Hledat:  "kyselina mravenčí" 
 

25. Univerzitní repozitář Vysoké školy finanční a správní: https://is.vsfs.cz/repozitar/ 
Př.: "autorské právo" 
 
 

26. Digitální knihovna Univerzity Pardubice: https://dk.upce.cz/ 
Př.:  značení 
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27. DSpace Univerzity T. Bati ve Zlíně: http://digilib.k.utb.cz/discover 

a) Vše v DSpace: "krizové řízení" 

28. Kvalifikační práce Univerzity Tomáše Bati: http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/1 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně, tel.:  541 646 170, e-mail:  
machat@mzk.cz. 
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