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NAXOS MUSIC LIBRARY

• Nahrávky vážné a jazzové hudby k 
poslechu

• Obsahuje cca 110.000 CD
• Měsíční přírůstek cca 800 CD
• Nahrávky různých vydavatelství (Naxos, 

Marco Polo…nově přidán Supraphon)
• Hudbu nelze stahovat ani kopírovat
• Omezený počet souběžných přístupů
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NAXOS MUSIC LIBRARY

• obsahuje též biografie skladatelů, 
interpretů,

• libreta a obsahy některých oper,
• interaktivní hudební slovník,
• řadu výukových materiálů,
• sekci pro děti
• možnost vytvářet vlastní playlisty
• používat tématické seznamy skladeb
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Vítejte v hudební
databázi NAXOS!
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Databáze shromaž ďuje sv ětovou 
klasickou a jazzovou hudbu.
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Na hlavní stran ě najdeme 
čerstvé novinky,
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komentá ře uživatel ů,
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zprávy,
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nově přidané skladby,
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zajímavé tituly.
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Novinky je možné sledovat 
pomocí čtečky RSS.
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K dispozici je také
jednoduché vyhledávání.
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Výsledky vyhledávání jsou 
v detailní form ě

nebo po p řekliknutí
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ve form ě seznamu.
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Po výb ěru konkrétního 
alba
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můžeme poslouchat 
hudbu on-line
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a to bu ď vybrané skladby
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nebo celé album.
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Kliknutím na „Play Selection“
spustíme p řehrávač
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Pokud by z n ějakého d ůvodu 
nefungoval HTML player, m ůžeme 

použít starší Flash Player
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Můžeme si nechat zobrazit obal 
alba ve skute čné velikosti a 
případně (pokud je uveden) 

booklet ve form átu PDF.
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V levé spodní části 
nalezneme základní

informace k vybranému albu.
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Tlačítkem HOME se vrátíme na 
domovskou obrazovku
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Tlačítko „New Releases“ zobrazí
novinky v hudební databázi
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Tlačítko „Recent Additions“
zobrazí naposledy p řidaná alba,
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a to doporu čené přírůstky 
„Featured Additions“
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nebo všechny nedávné p řírůstky 
„All Recent Additions“
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Můžeme listovat v seznamu 
skladatel ů,
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jejichž jm éna jsou uspo řádána 
abecedn ě
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Obdobn ě je proveden i seznam 
interpret ů,
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u nichž po kliknutí nalezneme i 
jejich diskografii.
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Vyhledávat m ůžemé také podle 
hudebních žánr ů – „Genres“
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Další z mnoha zp ůsobů třídění
databáze je podle vydavatelství –

„Labels“
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Náročnější, ale velice užite čná
funkce je vytvá ření seznam ů

skladeb k p řehrání: „Playlists“
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Detailní návod v angli čtině je 
možné stáhnout ve form átu PDF.
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Krom ě předem definovaných 
„Naxos Music Library Playlists“,
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tématických seznam ů

„Themed Playlists“
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a případných seznam ů Jiho české
vědecké knihovny v Č. B.,
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je možné vytvá řet i seznamy 
uživatelské.
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Pro používání uživatelských seznam ů

je ale nutné vytvo řit speciální ú čet: 
klikn ěte na „Sign up“
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Zde je nutno vyplnit všechny povinné položky ( * ):
Jméno, Příjmení, e-mail (v četně potvrzení) a heslo 

(taktéž v četně potvrzení)

Po vytvo ření
účtu - „Register

New Account
Now“ bude na 
uvedený e-mail 

odeslána 
autentiza ční

zpráva, kterou je 
třeba potvrdit a 
vytvo řený účet 
tak aktivovat.



46

Poté již nic nebrání v návratu na 
stránku playlist ů a provést p řihlášení
k práv ě aktivovanému ú čtu – „Login“
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POZNÁMKA: Toto p řihlášení „Playlist Login“ je nutné jen pokud 
chcete používat uživatelské playlisty. Pro b ěžné přehrávání z databáze 

CD a pro p ředem definované playlisty se sta čí přihlásit pouze p řes 
stránky CBVK, jak bylo vysv ětleno na za čátku prezentace.

Přihlašte se 
pomocí e-mailu 

a hesla 
zadaného p ři 

vytvá ření
speciálního 

účtu pro 
uživatelské

playlisty
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Playlisty jsou um ístěny vždy v n ějaké složce, 
musíme tedy alespo ň jednu složku vytvo řit a 

to kliknutím na „New Folder“
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V dialogovém panelu uvedeme pot řebné údaje: „ Folder Name“ (název složky, ve 
které budou playlisty uloženy), „ Author“ (užitečné zejména, pokud playlist využívá

více osob), záložka „ Tab“, ve které bude playlist uveden. Playlist je možno z 
bezpečnostních d ůvodů opat řit i p řístupovým heslem „Secure Folder“

(podrobnosti naleznete v detailním návodu).
Kliknutím na „Save Folder“ složku vytvo říme.

Doporu čuje se nepoužívat písmena s diakritikou
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Pokud jste postupovali správn ě, 
objeví se nová složka v seznamu.
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Kliknutím na „New Playlist“ již
začneme vytvá řet náš první seznam.

1. způsob vytvo ření seznamu
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V dialogovém panelu tentokrát m ůžeme editovat pouze n ěkteré položky: 
Jméno seznamu „Playlist Name“ (povinná položka)

Autora seznamu „Author“
Poznámky k seznamu „Remarks“ (max. 986 znak ů)

Kliknutím na „Save Playlist“ seznam vytvo říme.

Doporu čuje se nepoužívat písmena s diakritikou
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A opět, pokud jste postupovali správn ě, 
objeví se nový, zatím prázdný seznam.
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Než přistoupíme k napln ění seznamu skladbami, je t řeba ješt ě uvést, že:
1) Složky je možné po vytvo ření editovat nebo smazat
2) Seznamy je možné po vytvo ření přehrávat (šipka), editovat (tužti čka), 
přesunout do jiné složky, smazat a p řípadně i importovat a exportovat 
(zálohovat) ve formátu .xml (viz detailní návod v PDF, str. 14).
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Naplnění seznamu skladbami je pom ěrně jednoduché a provádí se ve 4 krocích 
přímo z konkrétních vybraných alb:
1. zaškrtnutím vybereme požadované skladby
2. klikneme na „Add to Playlist“
3. z dialogového panelu vybereme Záložku „Tab“ , složku „Folder“ a ze seznamu 
„Playlists“ vybereme playlist, do kterého chceme skladby p řidat
4. potvrdíme p řidání skladeb kliknutím na „Add to Playlist“
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Při ukládání skladeb do playlistu uvidíme
tuto obrazovku.
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Druhý zp ůsob vytvá ření seznam ů je jednodušší, 
protože seznam m ůžeme vytvo řit zárove ň při 
výběru skladeb, které chceme do seznamu p řidat.

Předpokládá to ale, že m áme již vytvo řenu 
minim álně jednu složku, do které bude seznam 
uložen.

Budeme postupovat v následujících šesti krocích:

2. způsob vytvo ření seznamu
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1. zaškrtnutím vybereme požadované skladby
2. klikneme na „Add to Playlist“
3. z dialogového panelu vybereme Záložku „Tab“ , složku  „Folder“ a v seznamu 

„Playlists“ vybereme „Create New Playlist“
4. nabídnuté po řadové číslo není t řeba měnit
5. uvedeme název nového seznamu „Playlist Name“ , autora „Author“ a případné

poznámky „Remarks“
6. potvrdíme p řidání skladeb kliknutím na „Add to Playlist“
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Při vytvá ření playlistu a ukládání skladeb op ět 
uvidíme tuto obrazovku.
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1. způsob p řehrávání seznamu

První zp ůsob p řehrávání seznamu skladeb vychází ze seznamu složek:
1. vybereme p říslušnou složku
2. kliknutím na p řehrávací tla čítko u konkrétního seznamu se spustí p řehrávač

POZNÁMKA: p ři seznamech obsahujících více než 60 skladeb a delší ch než 4 
hodiny se nemusí takový seznam p řehrát správn ě
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2. způsob p řehrávání seznamu

Druhý zp ůsob p řehrávání seznamu skladeb probíhá p římo z prost ředí
konkrétního playlistu:
1. ze seznamu složek vybereme p říslušný playlist
2a. vybereme jen n ěkteré skladby z playlistu
2b. zaškrtneme výb ěr všech skladeb playlistu
3. kliknutím na p řehrávací tla čítko u konkrétního seznamu se spustí p řehrávač

POZNÁMKA: op ět platí, že p ři seznamech obsahujících více než 60 skladeb a 
delších než 4 hodiny se nemusí takový seznam p řehrát správn ě
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Databázi NAXOS m ůžete využívat i pomocí chytrých telefon ů s 
opera čními systémy Android nebo iOS. Aplikaci stáhnete pom ocí

služby GooglePlay nebo AppStore. Její používání je vel mi intuitivní, 
přístupové údaje poskytnou pracovnice hudebního odd ělení JVK.
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K dispozici je i řada rozsáhlých studijních materiál ů o hudb ě, hudebních 
nástrojích, pr ůvodci d ějinami hudby, audioknihy, vše ale jen v angli čtině. 

Zajímavostí je, že zde m ůžeme nalézt i hymny jednotlivých stát ů.
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Pokud budeme chtít vyhledávat hudbu podle více krit érií a parametr ů, 
jist ě se bude hodit i rozší řené vyhledávání. Krom ě skladatel ů, umělců a 
vydavatel ů tak můžeme hledat i podle klí čových slov, žánru, nástroj ů, 
soubor ů, hudební éry, zem ě atd.
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Hudební databáze NAXOS m á svou 
variantu i pro jazzovou hudbu.
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Od mate řské databáze se nijak 
podstatn ě neliší, pouze je zde k 
dispozici o n ěco chudší menu.
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Ze žánrů zde nalezneme nap ř. 
současný i klasický jazz, blues, 

nostalgickou hudbu, world music, 
současnou instrumentální hudbu, 

pop a rock, mluvené slovo a 
relaxační hudbu.
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Děkuji za pozornost a p řeji 
mnoho p říjemných hudebn ích 

zážitků s hudebn í datab ází

NAXOS

Petra Podroužková - 2016


