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OSF Preprints 

• https://osf.io/preprints/ 
• Zachycuje více než 2 mil. preprintů. 
• Tuto databázi buduje Centrum pro otevřenou vědu 

(Center for Open Science) v Charlottesville, USA. 
• Možnost vkládání preprintů po registraci. 
 
• Lze používat: 
    * - náhrada za neomezený počet znaků, 
    ? – náhrada za 1 znak, 
    oboustranné horní uvozovky pro frázi, 
    operátory AND, OR, NOT. 

 

https://osf.io/preprints/
https://osf.io/preprints/


OSF Preprints 
Vyhledávání 



OSF Preprints 
Výsledky 

Cesta k celé anotaci a 

dalším údajům. 



Theses Canada 
Základní vyhledávání 

• https://www.bac-
lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx 

 

• Budování archivu prací od r. 1965 ze 70 
kanadských univerzit (nejprve v papírové 
podobě). 

https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx


Theses Canada 
Vyhledávací možnosti 

 

Lze používat 

 

- logické operátory AND, OR a NOT, 

- hvězdičku pro pravostranné rozšíření, 

- oboustranné horní uvozovky pro frázi (pevné 
slovní spojení). 

 

 



Theses Canada 
Základní vyhledávání:  

https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx 

https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/search.aspx


Theses Canada 
Výsledky 



Theses Canada 
Bibliografický záznam 

Přístup k plnému textu 



Theses Canada 
Pokročilé vyhledávání 



TEL (thèses-en-ligne) 

• https://tel.archives-ouvertes.fr/ 

 

• Zachycuje doktorské a habilitační práce  

    z některých francouzských univerzit. 

 

• Obsahuje asi 107 000 prací v plném textu. 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/


 
TEL 

Základní vyhledávání 

 



TEL 
Vyhledávání 



TEL 
Výsledky 



TEL 
Bibliografický záznam 



TEL 
Pokročilé vyhledávání 



HAL 

• https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

 

• Otevřený archiv dokumentů vzniklých na 
univerzitách ve Francii (vysokoškolské 
kvalifikační práce, konferenční materiály, 
preprinty aj.). 

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/


HAL 
Základní vyhledávání 



HAL 
Výsledky 



HAL 
Záznam 



Theses.fr 

 

 

• Doktorské kvalifikační práce z Francie  

    od r. 1985 bez ohledu na formu. 

 



Theses.fr 
Výsledky 



Theses.fr 
Záznam 



  
NARCIS 

 
• National Academic Research and Collaborations Information 

System. 
• https://www.narcis.nl/ 
• Portál pro publikace a data z repozitářů některých univerzit a 

výzkumných institucí z Nizozemí. 
• Zachycuje více než 2,2 mil. publikací. 
 
 
• Při vyhledávání lze používat: 
    - operátory and, or a not, 
    - * pro pravostranné rozšíření, 
    - oboustranné horní uvozovky pro frázi. 
   
 

 
 

https://www.narcis.nl/
https://www.narcis.nl/


NARCIS 
Vyhledávání 



NARCIS 
Záznam 



 
 

NARCIS 
Výsledky 

 
 



IRDB 
Institutional Repositories Database 

• https://irdb.nii.ac.jp/en 
• Dříve pod názvem JAIRO. 
• Obsahuje přes  3 mil. záznamů z 690 japonských 

institucí, z toho více než 2 miliony v plném textu. 
 
• V jednoduché vyhledávací masce (dle zkušeností) lze 
     použít: 
     -  oboustranné horní uvozovky pro frázi, 
     -  * pro pravostranné rozšíření. 
• Booleoveské operátory zde nefungují.   
• Nelze vytvářet složité dotazy pomocí různých operátorů   
    a závorek. 
 

https://irdb.nii.ac.jp/en


IRDB 
Jednoduché vyhledávání 



IRDB 
Výsledky 



IRDB 
Pokročilé vyhledávání 



IRDB 
Bibliografický záznam 



CiNii Dissertations 
Charakteristika 

• http://ci.nii.ac.jp/d/?l=en 

• NII - National Institute of Informatics, Tokyo. 

• CiNii: odborný a akademický informační 
portál. 

• 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. 

• Některé práce jsou k dispozici v angličtině a  

    v plném textu. 

 

http://ci.nii.ac.jp/d/?l=en
http://ci.nii.ac.jp/d/?l=en


CiNii Dissertations 
Vyhledávací možnosti 

• Lze používat: 

     - Operátory AND, OR, NOT: 

        - operátor AND není nutné uvádět, 

        - psát velkými písmeny. 

• Oboustranné horní uvozovky pro frázi. 

• * pro pravostranné rozšíření. 

 

• Systém hledá v plných textech. 

 

 

 



CiNii Dissertations 
Základní vyhledávání 



CiNii Dissertations 
Pokročilé vyhledávání 

Vyhledány budou pouze 
práce, které jsou 
dostupné v plném textu. 



CiNii Dissertations 
Práce s výsledky 



CiNii Dissertations 
Bibliografický záznam 

Cesta k plnému textu  
v repozitáři  National Diet 
Library a univerzit. 



CiNii Dissertations 
Cesta k plnému textu v repozitáři National Diet Library 



SHODHGANGA 
Charakteristika 

• https://shodhganga.inflibnet.ac.in/ 

 

• Umožňuje přístup k více než 285 000 
doktorských prací (Ph.D.) ze 463 indických 
univerzit. 

 

• Od r. 2009 povinnost ukládat PhD práce do 
databáze. 

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/


SHODHGANGA 
Vyhledávací možnosti 

Lze používat: 

- * pro pravostranné rozšíření, 

- oboustranné horní uvozovky pro frázi, 

- operátory AND, OR, NOT (psát velkými 
písmeny). 

 

Určité výrazy jsou při vyhledávání ignorovány, 
např. předložky a spojky. 

 



SHODHGANGA 
Vyhledávání 



SHODHGANGA 
Výsledky – možnosti zpřesnění 



SHODHGANGA 
Bibliografický záznam 

Otvírání plných textů po 
jednotlivých kapitolách. 



SHODHGANGA 
Prohlížení – rejstřík klíčových slov 



Fraunhofer-Publica 
Charakteristika 

• http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/i
ndex.htm 

• http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/e
n/index.htm (v angličtině) 

• Zachycuje publikační činnost a patenty 
Fraunhoferovy společnosti v Německu. Jedná 
se o největší evropskou organizaci zabývající se 
aplikovaným výzkumem. 24 500 zaměstnanců 
pracuje v 69 ústavech.   

 

 

 

http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/index.htm
http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/index.htm
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http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/en/index.htm
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http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/en/index.htm


Fraunhofer-Publica 
Vyhledávací možnosti 

• Lze používat: 

- * na konci slova (pravostranné rozšíření), 

- oboustranné horní uvozovky pro frázi, 

- operátory AND, OR, NOT, 

- kódy polí: 

    http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/feldkuerzel.htm 

      Příklad: author=Novak. 

• ä, ö, ü, ß lze také zapsat jako ae, oe ue, ss. 
• Help:  

    http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/en/help4.htm 

 

 

http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/en/help4.htm
http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/en/help4.htm


Fraunhofer-Publica 
Základní vyhledávání 



Fraunhofer-Publica 
Pokročilé vyhledávání 



Fraunhofer-Publica 
Pokročilé vyhledávání 



Fraunhofer-Publica 
Export vybraných záznamů 



Fraunhofer-Publica 
Bibliografický záznam 



LAOAP 
Latin American Open Archives Portal 

 

• http://lanic.utexas.edu/project/laoap/ 

 

• Portál zaměřený na šedou literaturu open 
access ze společenských věd ze zemí Latinské 
Ameriky. 

• Byl vytvořen za finanční podpory USA. Na jeho 
vzniku se podílely univerzity v USA. 

 

http://lanic.utexas.edu/project/laoap/
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/


LAOAP 
Vyhledávací možnosti 

 

Zkušenosti ukazují, že lze používat: 

- operátory AND a OR, 

- hvězdičku pro pravostranné rozšíření. 

 

K dispozici je pouze základní vyhledávání. 

 

 



LAOPAP 
Vyhledávání 



LAOAP 
Výsledky 


