
INTERNETOVÉ ZDROJE PRO KLASICKOU FILOLOGII 

ODKAZY NA WEBU ÚŘLS 
ÚŘLS: KE STAŽENÍ 
 
- Portál elektronických zdrojů UK 
- Ukaž! (obecné vyhledávání zdrojů UK) 
- JSTOR (digitální knihovna akademických časopisů, knih a primárních zdrojů) 
- Academia.edu (po zaregistrování možnost stahovat články ostatních účastníků) 
- L'Année philologique (bibliografická databáze) 
 
LITTERAE ANTE PORTAS  (registrovat se u kol. Erlebachové; v případě potíží kontaktovat dr. Kalivodu): 
- Bibliotheca Teubneriana Latina 
- Corpus Corporum Turicense (rychlejší je mimo Litterae) 
- CLCLT: Library of Latin Texts 7 (starověk, patristika, středověk i novověk) 
- Thesaurus Linguae Latinae (starší verze) 
- Thesaurus Linguae Graecae on-line 
- starý přístup k Thesaurus Linguae Graecae (= TLG) (Musaios, Workplace) 
- starý přístup k Classical Latin Texts (The Packard Humanities Institute = PHI) (Musaios, Workplace) 
- Latinsko-německý a německo-latinský slovník Georges 
- Řecko-německý slovník Pape 
- Der Neue Pauly on-line / New Pauly on-line  
- Wörterbuch der Mythologie 
- Lexikon der Antike 
- Oxford Classical Dictionary 
- L'Année philologique (přes Brepolis) 
a mnoho dalších 
 
SLOVNÍKY: 
- Portál slovníků 
- Pražák – Novotný – Sedláček: Latinsko-český slovník 
- Oxford Latin Dictionary 
- Lewis – Short: A Latin Dictionary 
- Gaffiot: Dictionnaire illustré Latin-Français 
- Georges: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch  (délky!) 
- Forcellini: Lexicon Totius Latinitatis (Latino-Latinum)  
- Portál řeckých slovníků 
- Liddell-Scott-Jones: Greek-English Lexicon    NEBO   na Perseovi   NEBO  scan na archive.org 
- Neo-Latin Lexicon 
- Lexicon recentis Latinitatis 
 
DATABÁZE TEXTŮ: 
- Corpus Corporum (portál sdružených textových zdrojů všech dob)  
- Perseus Digital Library (latinské a řecké texty, často s anglickými překlady)  
- LacusCurtius (latinské a řecké texty, často s anglickými překlady) + reálie 
- Bibliotheca Augustana (středověké a novověké texty v latině, řečtině, češtině a dalších jazycích) 
- MEDITERRANEES (francouzský portál ke starověku a středověku, fr. překlady latinských a řeckých děl) 
- The Latin Library (pozor! často nekvalitní edice textů s chybami) 
- Forum Romanum 
- další na webu ÚŘLS 
- Internet Archive 
 
PŘEKLADY: 
- Patrologie, patristika - patristická literatura 
- Databáze překladů latinské literatury 
- Databáze překladů starořecké literatury 
- Databáze překladů novořecké literatury 
- Databáze českých překladů a překladatelů – badatelské rozhraní 

https://urls.ff.cuni.cz/cs/uzitecne/odkazy
https://urls.ff.cuni.cz/cs/uzitecne/ke-stazeni/
https://ezdroje.cuni.cz/?lang=cs
http://ukaz.cuni.cz/
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=602
https://www.academia.edu/
http://cpps.brepolis.net.ezproxy.is.cuni.cz/aph/search.cfm
http://litterae.phil.muni.cz/
mailto:erlebach@phil.muni.cz
mailto:%20jan.kalivoda@ff.cuni.cz
http://www.lexica.linguax.com/
https://karelsykora.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=534269
https://archive.org/details/OxfordLatinDictionary_201708
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Gaffiot_-_Dictionnaire_illustr%C3%A9_Latin-Fran%C3%A7ais.djvu/1
http://www.zeno.org/Georges-1913
http://www.lexica.linguax.com/forc.php
https://www.translatum.gr/dics/gr1.htm
http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform?redirect=true
https://archive.org/details/greekenglishlex00liddrich/page/n7
http://neolatinlexicon.org/
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/rc_latinitas_20040601_lexicon_it.html
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
https://mediterranees.net/index.html
https://mediterranees.net/litterature_antique.html
https://www.thelatinlibrary.com/
http://www.forumromanum.org/
https://urls.ff.cuni.cz/cs/uzitecne/odkazy/databaze-textu/
https://archive.org/
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/nabidka.htm
http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/ZZPREKLADY/totallatina.htm
http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/ZZPREKLADY/totalrectinaklasicka.htm
http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/ZZPREKLADY/totalrectinanovodoba.htm
https://ckis.cuni.cz/pds?func=load-login&calling_system=aleph&url=https://ckis.cuni.cz/F/1VSX9SPXM3Q4VA6B9XSQERXM5DEQJJ78CV1K9J9QV7NPHQ93T1-15422?func=file&amp;amp=&amp;file_name=base-list-cks03&amp;pds_handle=GUEST


 
 
NÁSTROJE PRO STUDIUM KLASICKÝCH DISCIPLÍN: 
- Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 
- Encyklopedie antiky 
- Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio dell‘Antichità Classica   
- Electronic Resources for Classicists 
- KIRKE – Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie 
- Klasická filologie v Evropě (odkazy na stránky pracovišť a univerzit) 
- 40 maps that explain the Roman Empire 
 
RECENZE PŘEKLADŮ A PUBLIKACÍ: 
- Bryn Mawr Classical Review 
- iLiteratura - Graecolatina 
 
UČEBNICE LATINY A ŘEČTINY: 
- Textkit 
 
WEBY SPOJENÉ S KLASICKÝMI STUDII: 
- Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR 
- Ústav klasických studií FF MUNI 
- Katedra klasické filologie FF UPOL 
- Katedra latinského jazyka a kultury FF OU 
- Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA) 
- Jednota klasických filologů 
- Centrum medievistických studií 
- Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FÚ AV ČR 
- LVPA z.s. (Ludi Variantur Plausus Augetur) 
- Divadelní soubor Lauriger 
- Libri Latini (internetové knihkupectví zaměřené na latinu a antiku) 
- Latina na Duolingo 
- The Oxford Latinitas Project 
- Tyrtarion (zhudebňování latinské poesie) 
- Latin Jokes 
- Moodle ÚŘLS FF UK 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclop%C3%A4die_der_classischen_Altertumswissenschaft
https://ulozto.cz/file/zKZJEf7a/encyklopedie-antiky-pdf
http://www.rassegna.unibo.it/
https://stephanus.tlg.uci.edu/index/resources.html
http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html
http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/europa.html
https://www.vox.com/world/2018/6/19/17469176/roman-empire-maps-history-explained
http://bmcr.brynmawr.edu/
http://www.iliteratura.cz/Sekce/1779/litterae-antiquae-graecolatina
https://www.textkit.com/
http://www.ics.cas.cz/
https://classics.phil.muni.cz/
https://kkf.upol.cz/
https://ff.osu.cz/kla/
https://cs-cz.facebook.com/ALFA.asociace/
http://jkf.ff.cuni.cz/
http://cms.flu.cas.cz/cz.html
http://komeniologie.flu.cas.cz/cz-10
http://www.lvpanostra.net/
https://sites.google.com/site/dslauriger
https://www.librilatini.cz/
https://www.duolingo.com/enroll/la/en/Learn-Latin
https://www.oxfordlatinitas.org/
https://tyrtarion.net/
https://www.facebook.com/latinjokes/?ref=aymt_homepage_panel
https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=132

