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Zahraniční dizertace – i 
kvalitní obsah může být šedý 

Seminář: Searching Session 2015 

NTK, 6. 10. 2015 



Gray, Grey, Great! 

 činnost NE-vydavatelské instituce (dle NUŠLu) 

 akademické, vládní, obchodní, průmyslové 

+ požadavky na vědecké informace 

 zastarávání informací 

 + důležitý doplněk k jádru oboru 

 - nejednotná identifikace 

 - není na jednom místě 

 - špatná dostupnost (u většiny) 

 

 

http://nusl.techlib.cz/index.php/Definice
http://www.pivovarekmelicharek.cz/img/picture/2/012519.jpg


Dizertace jako ZDROJ  

 včasné, přesné, úplné, aktuální, garantované 

 

 

 

 

 

 

dizertace_mapa.pdf


Diplomka, dizertace, autor 

 produktivní věk 25-35 let 

 hlavní vlna nápadů 

 hutné, komplexní dílo, popsání metodiky 

 vs. knihy, články 

 terminologie oboru 

 průzkumy, statistiky 

 recenzovaná práce 

 obhájená témata na konkrétní univerzitě 

 specializace 

 bibliografie, citační síť 

 

 

 



Kolekce dizertací od 
ProQuestu 

 

 



Kolekce dizertací od 
ProQuestu 

 repozitář Kongresové knihovny 

 každá práce má své ISBN 

 3,9 milionu prací, ½ v plném textu 

 od r. 1740 

 digitálně a na mikrofiši 

 prestižní univerzity 

 50 let - Harvard, Yale, Princeton 

 využívají 

 Berlin, Wroclaw, Stanford, Oxford, Toronto, Peking 

 efektivní hledání z platformy ProQuest  

 

 

http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://search.proquest.com/pqdtglobal


Možnosti vyhledávání 

 dle klíčových slov, autora, univerzity, oboru, jazyka a 
země 

 



Výsledky vyhledávání 

 filtrování, zasílání emailem, export, citace, uložení 

 



POZOR! Malý kvíz 

 

 

Co mají společného… 



Carl SAGAN 

 

 

 



William MOERNER 

 

 

 



Eric BETZIG 

 

 

 



A nebo B nebo A i P? 

 A) nositelé Nobelovy ceny 

 B) jejich dizertaci najdete v ProQuestu 

 astrofyzik Carl Sagan (1960) 

 chemik William Moerner (1982)  

 fyzik Eric Betzig (1988)  

 

 A i politici, sociologové, ekonomové, inženýři, 
chemici, lékaři, matematici, biologové, umělci 

žebříček nejčtenějších prací (2015) 
 

 

 

http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/301918122/previewPDF/96AAD385F2CD4313PQ/1?accountid=8249
http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/301918122/previewPDF/96AAD385F2CD4313PQ/1?accountid=8249
http://www.proquest.com/products-services/dissertations/ProQuest-Most-Accessed-Dissertations-and-Theses.html
http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303223067/abstract/C345C2672B704AE0PQ/1?accountid=8249
http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303223067/abstract/C345C2672B704AE0PQ/1?accountid=8249
http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303223067/abstract/C345C2672B704AE0PQ/1?accountid=8249
http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303699541/abstract/E2F8056D26CF4F83PQ/1?accountid=8249
http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303699541/abstract/E2F8056D26CF4F83PQ/1?accountid=8249
http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303699541/abstract/E2F8056D26CF4F83PQ/1?accountid=8249
http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303699541/abstract/E2F8056D26CF4F83PQ/1?accountid=8249
http://www.proquest.com/products-services/dissertations/ProQuest-Most-Accessed-Dissertations-and-Theses.html


Vaše otázky, prosím… 

Užitečné informace najdete také na www.aip.cz . 

 

Děkuji za pozornost.  

     

Klára Loukotová 

klara.loukotova@aip.cz  

http://www.aip.cz/
https://www.surveymonkey.com/s/F2B3YW9
https://www.surveymonkey.com/s/F2B3YW9
http://www.aip.cz/
mailto:klara.loukotova@aip.cz

