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Závěrečné práce Masarykovy univerzity 
https://is.muni.cz/thesis/ 

 
 

 
Závěrečné práce MU jsou 
vyhledatelné rovněž přes: 
 
- portál Theses.cz 
      https://theses.cz/ , 
- Google Scholar: 
      https://scholar.google.cz/ . 
 

https://is.muni.cz/thesis/
https://theses.cz/
https://theses.cz/
https://scholar.google.cz/
https://scholar.google.cz/


 
Repozitář.cz 

Charakteristika 

  • https://repozitar.cz/ 

• Repozitář vědeckých prací. 

• Slouží ke shromažďování, archivaci a 
prezentaci publikovaných děl na partnerských 
univerzitách. 

• Zapojeno 27 univerzit a vysokých škol z ČR. 

• Správce: Fakulta informatiky Masarykovy 
univerzity v Brně. 

 

https://repozitar.cz/


Repozitář.cz 
Vyhledávací možnosti 

 

• Lze používat: 

    - oboustranné horní uvozovky pro frázi, 

    - znaménko – před slovo, které chceme  

       vyloučit z hledání. 

• Systém automaticky hledá ohýbané tvary slov. 

• Diakritika a velikost písmen nehraje roli. 



Repozitář.cz 
Vyhledávání 



Repozitář.cz 
Výsledky 



Repozitář.cz 
Výsledky – zobrazení anotace 



Repozitář.cz 
Výsledky – zobrazení citace 



Repozitář.cz 
Výsledky – výběr záznamů do schránky (ke stažení) 



Repozitář.cz 
Práce se schránkou (s vybranými záznamy) 



Repozitář.cz 
Bibliografický záznam 

Cesta k plnému 
elektronickému textu. 



Digitální knihovna VUT v Brně 
Charakteristika 

• https://dspace.vutbr.cz/ 

• Zachycuje závěrečné práce a publikační 
činnost pedagogů a studentů Vysokého učení 
technického v Brně. 

 

• Zdá se, že při vyhledávání není vhodné 
používat ani booleovské operátory, ani znaky 
pro rozšíření, ani oboustranné horní uvozovky 
pro frázi. 

https://dspace.vutbr.cz/
https://dspace.vutbr.cz/


Digitální knihovna VUT 
Výsledky 

Možnost zpřesnění 
dotazu a výsledků 



Digitální knihovna VUT 
Výsledky – možnost výběru druhu dokumentů 



Digitální knihovna VUT 
Bibliografický záznam 



Závěrečné práce VUT v Brně 
Charakterisitka 

• https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-
prace 

 

• Lze používat * pro pravostranné rozšíření. 

https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace


Závěrečné práce VUT v Brně 
Vyhledávání 



Závěrečné práce VUT v Brně 
Výsledky 



Závěrečné práce VUT v Brně 
Bibliografický záznam 



Závěrečné práce Mendelovy univerzity v Brně 
Charakteristika 

• http://is.mendelu.cz/zp/ 

 

• Povinnost ukládat všechny závěrečné práce od 
1. 5. 2006. 

 

• Při vyhledávání nepoužívat znaky pro rozšíření. 

http://is.mendelu.cz/zp/
http://is.mendelu.cz/zp/


Závěrečné práce Mendelovy univerzity v Brně 
Vyhledávání 



Závěrečné práce Mendelovy univerzity v Brně 
Výsledky 



Závěrečné práce Mendelovy univerzity v Brně 
Bibliografický záznam 



Publikační činnost Univerzity Karlovy 

 

• https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/o
bd_public/ 

 

• Záznamy vkládají autoři. 

 

https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/obd_public/
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/obd_public/
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/obd_public/
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/obd_public/
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/obd_public/


Publikační činnost UK 
Vyhledávání a výsledky 



Publikační činnost UK 
Bibliografický záznam 



Repozitář závěrečných prací 
Univerzity Karlovy 

• https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_sear
chas=basic&lang=cs 

 

• Hledání probíhá v plných textech. 

• Mezera mezi slovy znamená operátor OR. 

• Lze používat operátory AND, OR a NOT. 

• Zdá se, že lze používat * pro pravostranné 
rozšíření a oboustranné horní uvozovky pro frázi. 

 

 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs


Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy 
Vyhledávání a výsledky 



Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy 
Bibliografický záznam 



Digitální knihovna ČVUT v Praze 

• https://dspace.cvut.cz/ 

 

• Zahrnuje vysokoškolské kvalifikační práce, 
publikační činnost akademických pracovníků 
ČVUT (pokud to umožňují práva vydavatele) a 
další dokumenty vytvořené na ČVUT. 

https://dspace.cvut.cz/
https://dspace.cvut.cz/


Digitální knihovna ČVUT 
Vyhledávání 



Digitální knihovna ČVUT 
Vyhledávání a výsledky 



Digitální knihovna ČVUT 
Zpřesnění dotazu a výsledků 



Digitální knihovna ČVUT 
Bibliografický záznam 



Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni 

• https://dspace5.zcu.cz/ 

• Zachycuje závěrečné práce (od r. 2012) a 
publikační činnost pracovníků ZČU. 

 

• Dle zkušeností 

    - mezera mezi slovy znamená operátor OR, 

    - lze používat * pro pravostranné rozšíření, 

    - lze používat oboustranné horní uvozovky pro  

      frázi. 

 

https://dspace5.zcu.cz/
https://dspace5.zcu.cz/


Digitální knihovna Západočeské univerzity 
Vyhledávání 



Digitální knihovna Západočeské univerzity 
Zpřesnění dotazu a výsledků 



Digitální knihovna ZČU 
Výsledky 



Digitální knihovna ZČU 
Bibliografický záznam 



Repozitář DSpace Technické univerzity v Liberci 

• https://dspace.tul.cz/ 

 

• Jednoduché vyhledávání: dle zkušeností 
mezera mezi slovy znamená operátor OR. 

• Lze používat * (hvězdičku) pro pravostranné 
rozšíření. 

 

 

https://dspace.tul.cz/
https://dspace.tul.cz/


Repozitář Technické univerzity Liberec 
Vyhledávání 



Repozitář Technické univerzity Liberec 
Výsledky 



Repozitář Technické univerzity Liberec 
Rozšířené vyhledávání a výsledky 



Repozitář Technické univerzity Liberec 
Bibliografický záznam 



Publikace - evidence výsledků vědy a 
výzkumu Technické univerzity v Liberci 

• https://publikace.tul.cz/index.php?content=hl
edej 

 

• Dle zkušeností nelze používat znaky pro 
rozšíření. 

 

 

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


Publikace – TUL 
Vyhledávání 



Publikace – TUL 
Výsledky 

Podrobnější  informace nejsou veřejně přístupné.,  



Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací  
Ostravské univerzity 

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

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

• Zachycuje obhájené práce od r. 2003. 

 

• Nepoužívat znaky pro rozšíření. 

 

 

http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
http://knihovna.osu.cz/65/databaze-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-ou/
https://portal.osu.cz/wps/portal/dipl
https://portal.osu.cz/wps/portal/dipl


Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací Ostravské univerzity 
Vyhledávání a výsledky 



Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací Ostravské univerzity 
Bibliografický záznam 

Plné texty nejsou 

veřejně přístupné. 



Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací Ostravské univerzity  
Rozšířené vyhledávání 



Kvalifikační práce  
Univerzity Palackého v Olomouci 

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

 

• Lze používat hvězdičku pro pravostranné 
rozšíření, ale každé slovo s * je nutné napsat 
na samostatný řádek. 

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


Kvalifikační práce Univerzity Palackého v Olomouci 
Základní vyhledávání 



Kvalifikační práce Univerzity Palackého v Olomouci 
Základní vyhledávání 



Kvalifikační práce Univerzity Palackého v Olomouci 
Práce s výsledky 



Kvalifikační práce Univerzity Palackého v Olomouci 
Bibliografický záznam 



 
Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací 

Archivu Univerzity Hradec Králové 

 
http://evskp.uhk.cz/ 

 

• Jsou zde zachyceny práce z let 2006–2014. Od 
r. 2015 jsou VŠKP ukládány do úložiště Theses. 

 

• Při vyhledávání lze používat pro pravostranné 
rozšíření znak pro procenta - %. 

 

http://evskp.uhk.cz/
http://evskp.uhk.cz/


Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací Archivu Univerzity Hradec Králové 
 

Vyhledávání a výsledky 



Katalog VŠKP UHK 
Bibliografický záznam 



Katalog VŠKP UHK 
Plný text 



Repozitáře VŠCHT 

• https://repozitar.vscht.cz/theses/ 
• Vyhledávání: https://repozitar.vscht.cz/theses/search 
• Jsou zde zachyceny: 
   - bakalářské a diplomové práce od  
     akademického roku 2014/15, 
   - disertační práce cca od r. 2005, plné texty od  
     akademického roku 2010/11. 
• Na základě rozhodnutí rektora ze dne 25. 8. 2015 jsou 

plné texty přístupné pouze zaměstnancům, studentům 
VŠCHT a členům akreditační komise. Plné texty nejsou 
volně dostupné. 

https://repozitar.vscht.cz/theses/
https://repozitar.vscht.cz/theses/
https://repozitar.vscht.cz/theses/search
https://repozitar.vscht.cz/theses/search


 
Repozitáře VŠCHT 

Vyhledávání a výsledky 

 



Repozitáře VŠCHT 
Bibliografický záznam 



Univerzitní repozitář Vysoké školy 
finanční a správní 

• https://is.vsfs.cz/repozitar/ 

 

 

• Lze používat: 

    - % jako znak pro pravostranné rozšíření, 

    - operátory AND, NEAR, OR, NOT. 

 

 

https://is.vsfs.cz/repozitar/
https://is.vsfs.cz/repozitar/


Univerzitní repozitář Vysoké školy finanční a správní 
Vyhledávání a výsledky 



Univerzitní repozitář Vysoké školy finanční a správní 
Bibliografický záznam 



Publikace VŠFS: https://is.vsfs.cz/publikace/ 
Vyhledávání a práce s výsledky 

https://is.vsfs.cz/publikace/
https://is.vsfs.cz/publikace/
https://is.vsfs.cz/publikace/


Publikace VŠFS 
Bibliografický záznam 



Publikace VŠFS 
Rozšířené vyhledávání a výsledky 

Výsledky 



Kvalifikační práce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
DSpace: http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/1 

Závěrečné práce 
UTB lze najít také 
pomocí portálu 
Theses a Schoolar 
Google. 
Přístup k plnému 
textu je dán 
přáním autora. 

http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/1
http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/1
http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/1


DSpace Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě  
http://dspace.vsb.cz/ 

 

Vysokoškolské kvalifikační práce VŠB – 
TUO nejsou volně přístupné v plném 
textu.  
Tyto práce lze hledat rovněž na portále 

Theses a Scholar Google.. 

http://dspace.vsb.cz/
http://dspace.vsb.cz/


Digitální knihovna Univerzity Pardubice 
http://dk.upce.cz/ 

 

Závěrečné práce 
jsuu hledatelné 
také ve Scholar 
Google. 

http://dk.upce.cz/
http://dk.upce.cz/

