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NDLTD 
Networked Digital Library of Theses and Dissertations 

• http://www.ndltd.org/ 
• Mezinárodní organizace (sdružení různých 

institucí a konsorcií), které se věnuje 
   problematice tvorby a uchovávání  
   elektronických vysokoškolských prací.  
• ETDs – electronic theses and dissertations. 
• Databáze obsahuje více než 4 mil. záznamů. 
• Jenom některé práce jsou volně dostupné  
    v plném textu. 
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NDLTD 

Vyhledávání: http://search.ndltd.org/ 
 



NDLTD 
Výsledky 



NDLTD 
Záznam 1 

Kliknutím na příslušné klíčové 
slovo se objeví záznamy  
k danému tématu. 



NDLTD 
Záznam 2 

Cesta k plnému textu či k záznamu  
v lokálním repozitáři. 



NDLTD – odkazy na repozitáře vysokoškol. prací 
http://www.ndltd.org/resources/find-etds 



OATD 
Open Access Theses and Dissertations 

• http://oatd.org/ 
• Zachycuje asi 2,8 mil. vysokoškolských prací z více 

než 1000 univerzit a výzkumných institucí 
z různých zemí.  

• Upřednostňují se zdroje s otevřeným přístupem. 
• Lze používat operátory AND, OR a NOT, 
    horní oboustranné uvozovky pro frázi a * pro  
    pravostranné rozšíření. 
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OATD 
Jednoduché vyhledávání 



OATD 
Výsledky 1 

Cesta k záznamu  a  k plnému textu 
v lokálním zdroji. 



OATD 
Pokročilé vyhledávání 



OATD 
Výsledky 2 

Nastavená omezení – lze zrušit. 

Zobrazení úplného abstraktu. 

Zobrazení 
úplného 
bibliografického 
záznamu. 

Možnost úpravy dotazu. 



OATD 
Záznam 

Cesta k záznamu  a  k plnému 
textu v lokálním zdroji. 



 
EThOS 

 • http://ethos.bl.uk/Home.do 
• Databáze obsahuje asi 400 000 záznamů doktorských prací 

z Velké Británie z více než 120 institucí, z toho asi 160 000 je 
v plném textu. Měsíční přírůstek: asi 3 000 záznamů. 

• Stažení některých plných textů zdarma je možné 
     z EThOS (po registraci) či ze zdroje. Někdy lze objednat 
     zhotovení elektronické kopie (pozor - placená služba). 
• Lze používat booleovské operátory AND, OR a AND NOT.  
• Seznam participujících univerzit:   

http://ethos.bl.uk/HEIList.do 
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EThOS 
Základní vyhledávání 



EThOS 
Pokročilé vyhledávání 

Možnost výběru pole. 

Výběr operátoru:  AND, OR AND NOT.. 



EThOS 
Výsledky 

Ikony indikují pravděpodobnou  
dostupnost plného textu. 



EThOS 
Záznam 

Cesta k plnému textu. 
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