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Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury 

 (Školení 7. listopadu 2017 – linky a příklady) 

Příklady jsou vyznačeny kurzívou. 

 

01. OpenAIRE: https://beta.openaire.eu/ 

Open Access Infrastructure for Research in Europe. Portál pokrývá více než 16 
milionů dokumentů ze 7 935 repozitářů a periodik zejména s otevřeným přístupem. 

https://beta.openaire.eu/search/find 

a) Hlavní webovská stránka – repositories: crash* and traffic 

b) Jednoduché vyhledávání - publications: education technology child* 

c) More search options:  

    tablet            all fields                   + 

    school* teach* learn* educat*         all fields            any words 

 

 

02. DART-Europe: http://www.dart-europe.eu/ 

Portál pro přístup k téměř 740 000 vysokoškolským pracím na  611 univerzitách ve 
28 evropských zemích. Databázi spravuje University College London. 

a) bullying 

b) behaviour 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 

 

03. Open Gray: http://www.opengrey.eu/ 

Bibliografická databáze obsahuje více než 833 500 záznamů šedé literatury 
vytvořené v evropských zemích. 

a) crop waste* 

b) compost* maturity 

https://beta.openaire.eu/
https://beta.openaire.eu/search/find
http://www.dart-europe.eu/
http://www.opengrey.eu/
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c) creativity education 

d) breast cancer AFTER 2006 

 

04. 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 5 mil. záznamů. 

Odkazy na databáze a portály vysokoškolských prací: 

http://www.ndltd.org/resources/find-etds 

Global ETD search: http://search.ndltd.org/ 

a) "digital literacy"             

b) subject: "asthma" and subject:"education" 

Odkazy na repozitáře: http://www.ndltd.org/resources/find-etds 

 

05. PQDT Open: http://pqdtopen.proquest.com/ 

Přístup k plným textům vysokoškolských prací s otevřeným přístupem. Produkt firmy 

ProQuest. Fráze: "….", operátory AND, OR, AND NOT, * pravostranné rozšíření –  

nahrazuje neomezený počet znaků, ? nahrazuje 1 znak ve slově. 

a) "employee motivation" , 2015–2017 

b) More search options – keywords: nano* and health*    , 2015–2017 

 

06. Science.gov: http://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" 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) 

http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/resources/find-etds
http://search.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/resources/find-etds
http://pqdtopen.proquest.com/
http://www.science.gov/
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f) Pokročilé vyhledávání – title: "green buildings" 

g) Pokročilé vyhledávání – title: robot* weld* ,  2011 – 2017 

 

07. CORE - (COnnecting REpositories):  https://core.ac.uk/ 

Umožňuje přístup asi k 80 mil. dokumentů. 

a) education AND (senior* OR elderly) 

b) plagiari* AND (academic* OR universit*) 

 

08. OATD - Open Access Theses and Dissertations: http://oatd.org/ 

Obsahuje asi 4 prací z více než 1 100 vysokých škol a výzkumných institucí 
převážně z USA. 

a) "public transport" cost* 

b) Pokročilé vyhedávání 

    any of these words: crash* accident*                         AND 

   any of these wors: motorbik* motorcyc* 

 

09. DiVA: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4815 

Portál umožňující přístup k výzkumným publikacím a vysokoškolským pracím ze 44 
univerzit a výzkumných institucí ve Skandinávii. 

a) music* market* 

 

10. 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*) 

 

11. Electronic Theses Online Service – EthOS: http://ethos.bl.uk/Home.do 

Databáze obsahuje asi 475 000 záznamů doktorských prací z Velké Británie z více 
než 120 institucí, z toho asi 120 000 je v plném textu. Některé práce jsou bezplatně 
přístupné v plném textu. 

 

https://core.ac.uk/
http://oatd.org/
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4815
https://osf.io/preprints/
http://ethos.bl.uk/Home.do
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12. Theses Canada: http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/ 

Zachycuje vysokoškolské práce ze 70 kanadských univerzit. 

a) Základní vyhledávání: diabetes child? 

 

13. NSDL – National Science Digital Library: http://nsdl.niscair.res.in/jspui/ 

Obsahuje vysokoškolské práce z indických univerzit a vysokých škol. 

a) soil erosion 

 

14. TEL (thèses-en-ligne): https://tel.archives-ouvertes.fr/ 

Zachycuje doktorské a habilitační práce. 

a) diabetes 

 

15. NARCIS - National Academic Research and Collaborations Information 
System: https://www.narcis.nl/ 

Obsahuje více než 1 mil. záznamů z nizozemských zdrojů. 

a) water pollution     in publications 

 

16. JAIRO - Japanese Institutional Repositories Online: http://jairo.nii.ac.jp/en 

Zachycuje více než 1 milion různých druhů dokumentů z japonských univerzit a 
výzkumných institucí. 

a) senior* AND education 

b) diabetes insulin 

b) Advanced search: 

    Article title: firm growth         AND 

    Author:      Homma 

 

17. CiNii Dissertations: http://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. 

"public transport" 

http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/
http://nsdl.niscair.res.in/jspui/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
https://www.narcis.nl/
http://jairo.nii.ac.jp/en
http://ci.nii.ac.jp/d/?l=en
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18. Shodhganga: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/ 

http://shodhgangotri.inflibnet.ac.in/ 

autis* learn* 

19. Frauenhofer-Publica: http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/index.htm 

a) laser medic* 

 

 

20. Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti – CREPČ: 

http://cms.crepc.sk/ 

http://www.crepc.sk/portal?fn=SearchForm 

Databáze obsahuje bilbiografické záznamy publikační činnosti na vysokých školách 
v SR. Databázi spravuje CVTI SR – Centrum vedeckotechnických inofmácií SR 
z pověření MŠ SR (www.cvtisr.sk).  

a) Jednoduché vyhledávání: šikan* 

b) Rozšířené vyhledávání – předmětové heslo:  obran          začíná na 

 

21. Centrálny register závěrečných a kvalifikačných prác – CRZP: 

http://cms.crzp.sk/ 

http://opac.crzp.sk/?fn=AdvancedSearch 

Informace o projektu: http://www.crzp.sk/. Databázi spravuje CVTI SR.  

a) Jednoduché vyhledávání : zážitkový marketing       

b) Rozšířené vyhledávání: 

    musí platit, názov, začíná na:  empat                                        

c) Rozšířené vyhledávání: 

    musí platit, klúčové slovo, fráza: poruchy správania , rozsah rokov 2016-2017.    

 
 

22. Theses.cz:   http://theses.cz 

Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací. 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/
http://shodhgangotri.inflibnet.ac.in/
http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/index.htm
http://cms.crepc.sk/
http://www.crepc.sk/portal?fn=SearchForm
http://www.cvtisr.sk/
http://cms.crzp.sk/
http://opac.crzp.sk/?fn=AdvancedSearch
http://www.crzp.sk/
http://theses.cz/
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Hledají se automaticky varianty příslušného slova. " xxx" fráze – horní uvozovky 
z obou stran slovního spojení. 

a) "mírové mise" 

b) ochrana spotřebitel 

c) "didaktické pomůcky" matematika 

23. NUŠL – Národní úložiště šedé literatury: www.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* and krajin* 

e) "učební plány" 

 

24. ASEP – publikační činnost Akademie věd ČR: 

http://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: sluneč*                + přidat řádek 

    Všechna pole: člán* 

e) Všechna pole: multikultur*          + přidat řádek 

    Všechna pole: výchov* 

 

25. Informační systém Masarykovy univerzity: https://is.muni.cz/thesis/ 

"poruchy učení" 

26. Repozitář vědeckých prací Masarykovy univerzity: https://repozitar.cz/ 

a) "ochrana osobních údajů" 

b) bezpeč* internet* 

http://www.nusl.cz/
http://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch
https://is.muni.cz/thesis/
https://repozitar.cz/
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27. Digitální knihovna VUT: https://dspace.vutbr.cz/ 

a) kompresor 

b) Porotherm 

 

28. Závěrečné práce VUT: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-
prace?aid_redir=1 

a) hotel* 

b) střešní* krytin* 

 

29. Závěrečné práce Mendelovy univerzity v Brně: http://is.mendelu.cz/zp/ 

a) bezpečnost potravin 

 

 

30. Publikační činnost pracovníků Univerzity Karlovy: 
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/obd_public/ 

Autor: Bratková Eva 

 

31. Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs 

a) autorský AND zákon 

 

32. Digitální knihovna ČVUT: https://dspace.cvut.cz/ 

a) obrábění 

 

33. Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni: https://dspace5.zcu.cz/ 

a) Publikační činnost: vzdělávání dospělých 

 

34. Evidence výsledků vědy a výzkumu (publikace) Technické univerzity 
v Liberci: 

https://publikace.tul.cz/index.php?content=hledej 

https://dspace.vutbr.cz/
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?aid_redir=1
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?aid_redir=1
http://is.mendelu.cz/zp/
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/obd_public/
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs
https://dspace.cvut.cz/
https://dspace5.zcu.cz/
https://publikace.tul.cz/index.php?content=hledej
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a) nanovlákna 

 

 

 

35. Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací Ostravské univerzity: 

http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/ 

https://portal.osu.cz/wps/portal/dipl 

a) poruchy učení 

 

36. Univerzita Palackého v Olomouci - Kvalifikační práce: 

https://library.upol.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-17 

a) autismus 

 

37. Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací Archivu UHK:  

http://evskp.uhk.cz/ 

a) marketing 

 

38. Repozitáře VŠCHT: https://repozitar.vscht.cz/theses/ 

a) Hledat:  kyselina mravenčí 

 

39. Univerzitní repozitář Vysoké školy finanční a správní: 
https://is.vsfs.cz/repozitar/ 

a) "autorské právo" 

 

 

 

 

 

 

http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
https://portal.osu.cz/wps/portal/dipl
https://library.upol.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-17
http://evskp.uhk.cz/
https://repozitar.vscht.cz/theses/
https://is.vsfs.cz/repozitar/

