
   

 

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu knihovna@jamu.cz. 

PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH  

INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

EIZ Knihovny JAMU 

• rozcestník zdrojů na webu Knihovny JAMU 

• všechny databáze umožňují vzdálený přístup 

• způsob přihlášení uveden u každé databáze 

• obecně: UČO (nebo přihlašovací jméno - část před @ u pracovního emailu) + heslo do  

e-mailu/eduroam (nikoli do IS JAMU!) 

Národní digitální knihovna DNNT 

• vstup do databáze přes web Národní knihovny 

• díla, u kterých trvají autorská práva, ale jsou nedostupná na trhu 

• přihlášení přes eduID: UČO (nebo přihlašovací jméno - část před @ u pracovního emailu) 

+ heslo do e-mailu/eduroam (nikoli do IS JAMU!) 

OBECNĚ 

Knihovny online (dříve Knihovny proti viru) 

• rozcestník zdrojů poskytovaných českými knihovnami 

• rozděleno dle věku a potřeb jednotlivých skupin 

• zdroje jsou dostupné zdarma, převážně bez přihlášení (v případě přihlášení přes eduID  

postupujte dle pokynů výše (např. Národní digitální knihovna) nebo dle pokynů poskytovatele) 

Katalog e-knih Městské knihovny v Praze 

• katalog volně dostupných elektronických knih 

• čeští i zahraniční autoři, výběr knih z nakladatelství FRA a Druhé město 

• ke stažení ve formátech PDF, ePUB a PRC nebo k prohlížení online 

Google Scholar 

• webový vyhledávač odborných zdrojů 

• odborné knihy a články, české i zahraniční kvalifikační práce 

• převážně open access (zdarma), mohou se však objevit i odkazy na placené zdroje 

https://www.jamu.cz/organizacni-struktura/knihovna/elektronicke-informacni-zdroje/
https://dnnt.cz/
https://online.knihovny.cz/index.html
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
https://scholar.google.com/
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V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu knihovna@jamu.cz. 

PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH  

INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

OBECNĚ 

Theses.cz 

• národní registr kvalifikačních prací 

• plné texty kvalifikačních prací z většiny českých a slovenských vysokých škol 

• zdarma bez přihlášení 

Networked Digital Library of Theses and Dissertations 

• rozcestník mezinárodních registrů kvalifikačních prací 

DOAB Directory of Open Access Books 

• digitální knihovna recenzovaných e-knih 

• plné texty 

• open access (zdarma bez přihlašování) 

Open Research Library 

• digitální knihovna elektronických knih 

• převážně v angličtině 

• v režimu open access (bez přihlášení) 

Persee 

• knihy, odborné časopisy, výzkumné zprávy z oblasti humanitních věd 

• open access, bez přihlašování, ve francouzštině 

DART-Europe E-theses Portal 

• kvalifikační práce evropských univerzit 

https://theses.cz/
http://www.ndltd.org/
https://www.doabooks.org/
https://openresearchlibrary.org/home
https://www.persee.fr/
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
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V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu knihovna@jamu.cz. 

PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH  

INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

OBECNĚ 

Český rozhlas 

• Český rozhlas Vltava - Hudba 

• Český rozhlas Vltava - Hry a četba 

• Český rozhlas - Čtenářský deník (audioknihy) 

• volné zdroje, bez přihlášení 

Digitální archiv časopisů AV ČR 

• digitální archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR 

• více než 50 titulů historických novin a časopisů 

• časopisy z oblasti divadla či literatury 

Research Catalogue 

• mezinárodní databáze pro umělecký výzkum 

• prezentace výsledků a tradičních formátů dokumentace pro umělecký výzkum  

https://vltava.rozhlas.cz/hudba
https://vltava.rozhlas.cz/hry-a-cetba
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
http://archiv.ucl.cas.cz/
https://www.jamu.cz/tvurci-cinnosti/veda-a-vyzkum/research-catalogue/
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V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu knihovna@jamu.cz. 

PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH  

INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

DIVADLO 

Dramox - divadlo online 

• streamovací platforma 

• záznamy českých divadelních představení (např. Dejvické divadlo, Činoherní klub) 

• 7 dní zdarma, poté 299 Kč/měsíc 

Online archiv Národního divadla 

• online archiv, bez přihlášení 

• inscenace, umělci, denní program, obrazový materiál a další 

• od roku 1883 

Orální historie českého divadla 

• dostupné přes Virtuální studovnu Divadelního ústavu 

• vzpomínkové vyprávění významných osobností českého divadla 

• audio a video záznamy 

Archiv časopisu DISK 

• ročníky 2002-2012, celkem 42 čísel 

• Časopis pro studium scénické tvorby 

• online archiv, bez přihlášení 

https://www.dramox.cz/cs/
http://archiv.narodni-divadlo.cz/
https://vis.idu.cz/History.aspx
https://edicedisk.amu.cz/disk-casopis-pro-studium-scenicke-tvorby-2/archiv-casopisu-disk-ve-formatu-pdf/
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V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu knihovna@jamu.cz. 

PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH  

INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

HUDBA 

Český hudební slovník osob a institucí 

• tvoří Ústav hudební vědy na FF MU 

• dostupný online, bez přihlášení 

Musica.cz 

• Hudební informační středisko 

• archiv partitur a nahrávek, časopisy a CD, současná česká hudba 

• dostupné z webu, bez přihlášení 

Musicologica 

• online odborný časopis Ústavu hudební vědy FF MU 

• studie, recenze, fejetony, eseje a rozhovory se zaměřením na město Brno 

RISM 

• Mezinárodní lexikon hudebních pramenů 

• dokumentace a katalogizace hudebních a muzikologických pramenů 

Opera plus 

• portál zaměřený na vážnou hudbu, operu a tanec 

• rozhovory, reportáže, recenze a další 

RIdIM 

• vizuální kultura související s hudbou, tancem a dramatickým uměním 

• digitální knihovna dostupná bez přihlášení 

https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
https://www.musica.cz/
http://www.musicologica.cz/
https://rism.info/
https://operaplus.cz/
https://ridim.org/
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V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu knihovna@jamu.cz. 

PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH  

INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

abART 

• portál Archivu výtvarného umění 

• databáze českého a slovenského umění 

• knihy, katalogy, časopisy, pozvánky, plakáty, texty, výstřižky, tiskové zprávy, fotografie, 

diapozitivy 

• zdarma, bez přihlášení 

České galerie 

• zpravodajský a recenzní portál, sleduje aktuální dění ve světě výtvarného umění 

• sedmidílný seriál Výtvarné umění online (online databáze uměleckých děl, online výstavy, 

audio & video) 

• odkazované zdroje převážně zdarma a bez přihlášení 

Art Destinations 

• umění, kulturní dědictví, přírodní památky 

• online prohlídky, fotografie 

• bez přihlášení, dostupné přes web 

https://cs.isabart.org/
https://www.ceskegalerie.cz/cs/zpravy/vytvarne-umeni-online-vii-databaze-umeleckych-del
https://universes.art/en/art-destinations

