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Theses 
https://theses.cz 

 • Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací.  

• Některé práce jsou přístupné zdarma v plném textu. 

• Do projektu je zapojeno 59 vysokých a vyšších odborných škol. 

 

Nové vyhledávací rozhraní od poloviny srpna 2019. 

Vyhledávací možnosti: 

- velikost písmen nehraje roli, 

- systém sám doplňuje diakritiku, 

- systém hledá automaticky skloňované a časované varianty daného 

slova, 

-    fráze: "virální marketing" 

     (nedoplňuje se diakritika a ohýbaná slova), 

- vyloučení slova z vyhledávání (operátor NOT) – spojovník (krátká 

vodorovná čárka) před vyloučeným slovem, např. banka -Komerční. 

https://theses.cz/


Theses 
Vyhledávání 



Theses 
Výsledky 



Theses 
Bibiografický záznam – 1. část 



Theses 
Bibliografický záznam – 2. část 



Theses 
Bibliografický záznam – 2. část, informace o dostupnosti 

Pokud není plný text 
přístupný, je nutné 
se obrátit na 
správce z příslušné 
školy. 



Theses 
Hledání podle univerzit 



Národní úložiště šedé literatury 

(NUŠL) 
• https://nusl.cz/ 

• Projekt Národní technické knihovny v Praze pro 

zpřístupňování informací o šedé literatuře 

(nepublikované či polopublikované dokumenty) vznikající  

    v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. 

• Informace o projektu: https://nusl.techlib.cz. 

• Obsahuje nyní zejména informace o publikační činnosti 

ústavů Akademie věd ČR a vysokoškolských 

kvalifikačních pracích. Lze zde najít bibliografické 

informace o dokumentu, někdy také přímo plné texty, 

videa či cestu ke zdrojovým dokumentům. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


NUŠL 
Vyhledávací možnosti 

 

Ze zkušeností vyplývá: 

 

• Nepoužívat znaky pro rozšíření ani oboustranné 

horní uvozovky pro frázi.  

 

  

• Nelze používat logické operátory. 

 



 

 

NUŠL 
Vyhledávání: https://nusl.cz/ 

 

 

Možnost zpřesnění dotazu 

https://nusl.cz/


NUŠL – Digitální repozitář 
http://invenio.nusl.cz/ 

Při vyhledávání lze používat: 

- hvězdičku pro pravostranné rozšíření, 

- logické operátory AND, OR a NOT, 

- oboustranné horní uvozovky pro frázi. 

Záznamy obsahují informaci o dostupnosti, 

nebo odkaz na původní záznam.  

U některých dokumentů je k dispozici plný 

text ke stažení přímo v repozitáři. 

 

 

 

 

http://invenio.nusl.cz/


NUŠL – Digitální repozitář 
Jednoduché hledání: http://invenio.nusl.cz/  

http://invenio.nusl.cz/


 

NUŠL – Digitální repozitář 
Rozšířené vyhledávání a výsledky 

 



NUŠL - Digitální repozitář 
Záznam 1 

 



NUŠL – Digitální repozitář 
Záznam 2 



 

ASEP – publikační činnost Akademie věd ČR 
 

https://asep.lib.cas.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch  
 

 

Lze používat: 
 
- hvězdičku pro pravostranné rozšíření, 
- Booleovské operátory AND, OR, NOT, 
- oboustranné uvozovky pro frázi. 

https://asep.lib.cas.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch
https://asep.lib.cas.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch


ASEP 
Rozšířené vyhledávání: https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/ 

Přidávání a 
ubírání polí.. 

Možnost volby polí. 

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


 
 
 

ASEP 
Výsledky 

 
 
 



ASEP 
Výběr parametrů pro export záznamů 



ASEP 
Tisk vybraných záznamů 
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