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Věnujte, prosím, také pozornost následujícím pravidlům pro vybavení předmětů předepsanou literaturou.    
  
U POVINNÉ LITERATURY by mělo být dosaženo stavu, kdy je v knihovně (SVI) vždy minimálně jeden, 
standardně však dva a více exemplářů dané knihy, případně je tento titul v rámci MU dostupný jako e-kniha. Tuto 
skutečnost, prosím, vždy ověřte v knihovním katalogu MU na https://katalog.muni.cz/.  
  
Pokud knihovna zamýšlené tituly nemá, kontaktujte, prosím, Jaroslava Nekudu z SVI (nekuda@econ.muni.cz).   
  
U DOPORUČENÉ LITERATURY je na zvážení učitele, do jaké míry je potřebné, aby kniha v naší knihovně (SVI) 
skutečně byla – anebo postačí, když je v jiné knihovně MU.   
  
Elektronické knihy a články   
  
V době koronavirové pandemie a vynucených provozních omezení knihovny velice doporučujeme předepisovat 
jako studijní literaturu elektronické knihy nebo články. U nich obvykle není počet uživatelů limitován a mohou je 
tak číst „všichni“ studenti i učitelé bez omezení.   
  
Základní orientaci o tom, jaké elektronické knihy máme a odkud je můžete k dokoupení vybírat, získáte zde:   
https://www.econ.muni.cz/stredisko-vedeckych-informaci/elektronicke-knihy    
  
Naše tipy: Bookport, ProQuest, EBSCO, De Gruyter  
  
ESF MU má pro všechny své studenty i zaměstnance předplacený vstup do databáze českých elektronických 
knih Bookport, kde je více než 400 titulů v oblasti Podnikání, ekonomie a finance; více než 200 titulů v oblasti 
Právo, daně a účetnictví a více než 500 titulů v oblasti Psychologie a pedagogika. Jedná se zejména o knihy 
z nakladatelství Grada, Karolinum, Masarykovy univerzity, Portál a dalších, viz:   
  
https://www.econ.muni.cz/stredisko-vedeckych-informaci/bookport     
  
  
Širokou nabídku e-knih, včetně prémiových titulů také nabízí služby ProQuest, EBSCO Book a DeGruyter.  
Pokud v nich najdete titul využitelný pro výuku, určitě nás kontaktujte, e-knihu můžeme TRVALE zakoupit. 
Vybírejte zde:   
  
ProQuest  
https://masaryk-ebooks.ebookcentral.proquest.com/    
  
EBSCO eBook Academic Collection   
https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=416  
  
De Gruyter  
https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=576  
  
Mimo komerční poskytovatele e-knih stále funguje univerzitní služba e-prezenčka a s ní platí i nabídka knihovny, 
že potřebné tituly naskenuje ze svého papírového fondu. Neváhejte toho využít, viz:  
  
https://it.muni.cz/sluzby/e-prezencka   
  
V případě potřeby či pochybností v této oblasti můžete také kontaktovat Jaroslava Nekudu z SVI 
(nekuda@econ.muni.cz).    
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U předmětů, které mají co do činění se psaním závěrečných prací (bakalářský nebo diplomový seminář, teze 
závěrečné práce apod.), vždy, prosím, uvádějte odkaz na aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. 
Kurz je přístupný všem studentům i učitelům. Do literatury pak stačí nakopírovat následující text:   
  
Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní: https://www.econ.muni.cz/akap/   
 

https://www.econ.muni.cz/akap/

