
 

Základní zdroje šedé literatury 
 
(Online školení 23. března 2023 – linky a příklady) 

 
Příklady jsou vyznačeny kurzívou. 
 
 
 
 

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 
g) bioplyn 
 
 
02. Digitální repozitář NUŠL: https://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://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/vyhledavani/ 
Pravostranné rozšíření: *. " xxx" fráze – uvozovky. 
a) Všechna pole: mobbing* 
b) Název: dinos* 
c) Všechna pole: covid* 
d) Všechna pole: "diabetes mellitus" 
e)Všechna pole: multikultur* výchov* 
f) Všechna pole: "maternal diet" newborn* 
 
g) Rozšířené vyhledávání - všechna pole: eating disorder    fráze  + 
přidat řádek       
   OR                                  všechna pole: eating disorders   fráze 
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05. Repozitar.cz – Repozitář vědeckých prací: https://repozitar.cz/ 
Zapojeny 32 vysoké a vyšší odborné školy. 
a) "ochrana osobních údajů" 
b)  bezpeč* internet* 
 
 

 

06. 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) Jednoduché vyhledávání: "vedecká komunikácia" 
b) Rozšířené vyhledávání –– musí platitˇ -  názov – fráza: osmičkové  
    roky 
c) Rozšířené vyhledávání- klíčová slova – fráze: blended learning 
 
 
 
 
07. 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&entit
y=0&seo=CRZP-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).  

 
 

08. NDLTD: Networked Digital Library of Theses 

and Dissertations: https://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: http://search.ndltd.org/ 
a) "digital literacy" 
b) subject:"asthma" and subject:"education" 
c) child* AND diabet* 
d) Metformin AND pregnan* 
 
 
 
 
 
09. DART-Europe E-theses Portal:  
https://www.dart-europe.org/basic-search.php 
 
Portál pro přístup k více než 1,2 mil. vysokoškolským pracím na 
579 univerzitách ve 29 evropských zemích.  
 
a) bullying child* 
b) dementia AND family AND (nurs* OR care*) 
c) "criminal networks" 
 
 
 
10. CORE - (COnnecting REpositories): 

https://core.ac.uk/ 

Zachycuje asi 256 mil. dokumentů. 
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a) education AND (senior* OR elderly) 
b) plagiari* AND (academic* OR universit*) 
c) (icing) -sweet* 
d) "critical thinking" 

 

 

11. 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" 

 
 
12. Science.gov: https://www.science.gov/ 
 
Portál prohledává 60 databází a více než 2 200 webů vědeckých 
federálních institucí USA. 
 
a) mobbing 
 
b) arid soil* cultivat* 
 
c) "quality of life" AND heart AND failure* AND diabetes 
 
d) "green schools" 
  
e) firemen OR fireman OR firefighter* OR "fire brigades")  AND  
    (simulator* OR "virtual reality") AND training* 
 
f) Pokročilé vyhledávání – title: "green buildings"  
 
g) Pokročilé vyhledávání – title: robot* weld* , 2018 – 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravila Martina Machátová, machat@mzk.cz. 
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