
 

Zahraniční zdroje šedé literatury 

 
(Online školení 9. června 2022 – linky a příklady) 

 
Příklady jsou vyznačeny kurzívou. 
 
 
 
 
Definice šedé literatury: 
https://nusl.techlib.cz/cs/seda-literatura/definice-sede-literatury 
 
 
 
 

 

 

01. Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – CREPČ: 
 
http://cms.crepc.sk/ 
 
 
Databáze obsahuje bilbiografické záznamy publikační činnosti na vysokých 
školách v SR. Databázi spravuje CVTI SR – Centrum vedeckotechnických 
informácií SR z pověření MŠ SR (www.cvtisr.sk).  
2 databáze: 
CREPČ1: 2006–2017, 
CREPČ 2: 2018– . 
 
 
CREPČ 2 
https://app.crepc.sk/?fn=AdvancedSearchChildGORM8&seo=CREP%C4%8C-
H%C4%BEadanie 
a) Jednoduché vyhledávání: šikana 
b) Rozšířené vyhledávání –– musí platitˇ -  názov – fráza: osmičkové roky 
 
 
 
02. Centrálny register závěrečných a kvalifikačných prác – CRZP: 
 
https://crzp.cvtisr.sk/ 
https://cms.crzp.sk/ 
 
Jednoduché vyhledávání: 
https://opac.crzp.sk/?fn=AdvancedSearch&seo=CRZP-H%C4%BEadanie 
 
Rozšířené vyhledávání: 
https://opac.crzp.sk/?fn=*AdvancedSearch&search=advanced&entity=0&seo=C
RZP-H%C4%BEadanie 
 
 
Databázi spravuje CVTI SR. 
 
a) Jednoduché vyhledávání: zážitkový marketing 
 
b) Rozšířené vyhledávání: 
 

musí platit, názov, začíná na:  empat 
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c) Rozšířené vyhledávání: 
 

musí platit, klúčové slovo, fráza: poruchy správania , rozsah rokov 2016-2022 
(nutno uložit).  

 
 
 
 
 
 
 
03. NDLTD: Networked Digital Library of Theses and 

Dissertations: http://www.ndltd.org/ 
 
Mezinárodní organizace (sdružení různých institucí a konsorcií), které 

se věnuje problematice disertačních prací. Katalog obsahuje více než 

 6 mil. záznamů. Odkazy na databáze a portály vysokoškolských prací: 
 
https://www.ndltd.org/resources/find-etds 
 
Global ETD search: https://search.ndltd.org/ 
 
a) "digital literacy" 
 
b) subject:"asthma" and subject:"education" 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. DART-Europe E-theses Portal:  
https://www.dart-europe.org/basic-search.php 
 
Portál pro přístup k více než 1 mil. vysokoškolským pracím na 575 
univerzitách ve 29 evropských zemích.  
 
a) bullying 
 
b) behav* touris* , refine language – English 
 
c) nursing care (elderly or older or pensioner* or senior*) 
 
d) leader* success 
 
e) "organized crime" 
 
f) (organized or organised) crime 
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05. CORE - (COnnecting REpositories): 

https://core.ac.uk/ 

Zachycuje asi k207 mil. dokumentů. 
 
a) education AND (senior* OR elderly) 
b) plagiari* AND (academic* OR universit*) 
c) (icing) -sweet* 
 
 
 
 
06. DiVA: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4815 
 
Portál umožňující přístup k výzkumným publikacím a vysokoškolským 
pracím z 50 univerzit a výzkumných institucí ve Skandinávii. 
 
a) music* market* 
b) marketing fashion 
 

 

 

07. Katalog der Deutschen Nationalbibliothek 

https://portal.dnb.de/opac.htm 

https://www.dnb.de/EN/Home/home_node.html 

a) stress AND sleep 

 

08. Fraunhofer-Publica:  https://publica.fraunhofer.de/home 

a) laser medic* 

b) "machine learning" , omezit na 2019–2022. 

 

 

09. Electronic Theses Online Service – EthOS: https://ethos.bl.uk/Home.do 
 
Databáze obsahuje asi 600 000 záznamů doktorských prací z Velké 
Británie z více než 120 institucí, z toho asi 260 000 je v plném textu. 
Některé práce jsou bezplatně přístupné v plném textu. 
a) bullying child* 
b) arid soil* agricultur* 
c) "financial literacy" 
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10. HAL theses (TEL) 

https://tel.archives-ouvertes.fr  

Zachycuje  asi 126 000 doktorských a habilitačních 

prací.  

a) diabetes 

b) "financial literacy" 

 

11. Theses.fr: 

http://theses.fr/ 

http://www.theses.fr/?q=*:*&lng=fr&start=0&statu

s=&access=&prevision=&filtrepersonne= 

http://theses.fr/en/accueil.jsp (verze v angličtině) 

a) marketing, Uniquement les thèses soutenues 

accessibles en ligne (obhájené práce dostupné 

online), 2020–2022 

 

12. HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

Otevřený archiv dokumentů vzniklých na francouzských univerzitách. Obsahuje 
téměř 3 miliony záznamů, z toho asi 1 mil. dokumentů v plném textu. 
 
a) Czech* histor* 
 

 

13. NARCIS - National Academic Research and Collaborations 
Information System: https://www.narcis.nl/ 
 
Obsahuje více než 2,5 mil. záznamů z nizozemských zdrojů. 
 
a) water pollution publications 
 

 

14. Science.gov: https://www.science.gov/ 
 
Portál prohledává 60 databází a více než 2 200 webů vědeckých federálních 
institucí USA. 
 
a) mobbing 
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b) arid soil* cultivat* 
 
c) "quality of life" heart failure* diabetes 
 
d) "green schools" 
 
e) (evalua* or valu* or apprec*) and (emergency or 

rescue) (evalua* OR valu* OR apprec*) AND 

(emergency OR rescue) 
 
f) Pokročilé vyhledávání – title: "green buildings"  
 
g) Pokročilé vyhledávání – title: robot* weld* , 2018 – 2022 
 
 
 

 
15. OATD - Open Access Theses and Dissertations: https://oatd.org/ 
 
Obsahuje více než 6 milionů prací z více než 1 100 vysokých škol a 
výzkumných institucí převážně z USA. 
 
a) "public transport" cost* 
 
b) Pokročilé vyhledávání 
 

any of these words: crash* accident* AND 
 

any of these words: motorbik* motorcyc* 

 

 
 
 
16. OSF Prepints: https://osf.io/preprints/ 
 
Obsahuje více než 2 mil. preprintů. 
 
a) biomass AND power AND (plant* OR station*) 
 
b) terroris* AND (cost* OR financ*) 

 
c)  "artificial general intelligence" 
 

 

 
17. Theses Canada: https://www.bac-
lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx 
 
Zachycuje vysokoškolské práce ze 70 kanadských univerzit. 
 
a) Any keyword: diabetes children 
b) Any keyword: "viral marketing" 

https://oatd.org/
https://osf.io/preprints/
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx


 

 

18. Shodhganga:  

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/ 

Doktorské práce (Ph.D.) z indických univerzit. 

a) autis* learn* 

b) biomass gasif* 

 

ShodhGangotri: http://shodhgangotri.inflibnet.ac.in/ 
Přehled probíhajícího výzkumu (Ph.D.) – synopse. 
 
 
 
 
19. IRDB - Institutional Repositories Database: https://irdb.nii.ac.jp/en 
 
(Dříve JAIRO). 
Zachycuje více než 3 miliony různých druhů dokumentů z japonských 
univerzit a výzkumných institucí, z toho přes 2 miliony dokumentů jsou 
přístupné v plném textu. 
 
a) senior* education 
 
b) diabetes insulin 

 
c) demotivation students 
 
d) Advanced search: 
 
    Title: firm growth 
 

Researcher: Homma 
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DALŠÍ ZDROJE 

 

20. OpenAIRE: https://www.openaire.eu/ 

Open Access Infrastructure for Research in Europe. Portál pokrývá asi 126 milionů 
záznamů.  Zaměřuje se zejména na zdroje s otevřeným přístupem. 

https://www.openaire.eu/search/find?keyword= 

a) honey  product* market* 

b) Pokročilé vyhledávání – subject: "financial literacy" 

 
 
 
21. CiNii Dissertations: https://ci.nii.ac.jp/d/?l=en 
 
NII - National Institute of Informatics. CiNii - Zachycuje asi 600 000 
doktorských disertací z japonských univerzit a National Institute for 
Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education, z 
nichž je asi 150 000 v plném textu.  
 
a) "public transport" 
b) Advanced search: 
      Title: marketing 
      Yar: 2016–2021 
 
 
 
 
 

22. LOAP: http://lanic.utexas.edu/project/laoap/ 

Portál zaměřený na šedou literaturu open access ze společenských věd ze 

zemí Latinské Ameriky. 

a) leadership 

 
 
 
 

Připravila Martina Machátová, machat@mzk.cz. 
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