
 

  

 

 

 

 

  

Tutoriál 

Stahování eBooks 
~ 

Podrobný průvodce prvním 
stahováním 

http://support.ebsco.com/training/resources.php 



Vítejte v tutoriálu zaměřeném na popis celého procesu při stahování elektronických knih na platformě 

EBSCOhost pro možnost jejich čtení v tzv. offline režimu (bez nutnosti internetového připojení). Zde si 

ukážeme krok za krokem, jak postupovat při prvním stahování, a to včetně instalace nutného 

programového vybavení (Adobe Digital Editions) a autorizace počítače. 

Poznámka: Některé knihovny neumožňují svým uživatelům stahování a výpůjčky eKnih. 

Nejprve vyberte knihu a klikněte na odkaz Stáhnout (offline). 

 



Aby bylo možné si vypůjčit a stáhnout celou eKnihu, je nutné nejprve se přihlásit k osobní schránce My 

EBSCOhost. Pokud ji máte vytvořenou, přihlašte se přes příslušný odkaz. Pokud ještě schránku nemáte, 

můžete si ji během 1-2 minut zdarma vytvořit kliknutím na odkaz Vytvořit novou schránku. 



Zadejte své přihlašovací údaje ke schránce My EBSCOhost. 



V dalším okně lze obyčejně zvolit, na jak dlouhou dobu bude eKniha vypůjčena (Výpůjční doba a některé 

další možnosti závisejí na nastavení ze strany Vaší knihovny). 

Aby bylo možné eKnihu stáhnout, je nutné mít v počítači nainstalovanou a autorizovanou freeware 

aplikaci Adobe Digital Editions. Klikněte na uvedený odkaz. 

 



 

Po kliknutí na odkaz k instalačnímu souboru se otevře nové okno internetového prohlížeče na oficiálním 

webu Adobe Digital Editions.  

 



 

Vyberte, na jakém operačním systému pracuje Váš počítač (Windows / Macintosh). Dle toho volte 

instalační soubor Adobe Digital Editions.  

 



Stáhněte instalační soubor, který Vám bude nabídnut ke stažení. Projděte celou instalací a nainstalujte 

program Adobe Digital Editions. Celá instalace by neměla zabrat více než 1 minutu. 

 
 



Jakmile je aplikace nainstalovaná, může být automaticky spuštěna. V tento okamžik se můžeme vrátit 

zpět do platformy EBSCOhost a zahájit stahování titulu. 



Nyní již tedy lze potvrdit délku výpůjčky a zahájit stahování odkazem na Vypůjčená eKniha a stažení. 

 



Posledním krokem pro umožňění stahování eKnih je autorizace počítače prostřednictvím Adobe Digital 

Editions. Jedná se rovněž o jednorázový proces, který není nutné následně opakovat. Pro autorizaci je 

využíváno tzv. AdobeID, případně lze vybrat z rolovaního menu i jiné způsoby autorizace. Máte-li své 

AdobeID, zadejte přihlašovací údaje. V opačném případě zvolte odkaz Create an Adobe ID pro 

vytvoření bezplatného účtu. 

 



Opět se otevře nové okno internetového prohlížeče, kde lze jednoduše vytvořit Vaše uživatelské 

informace k bezplatnému účtu Adobe ID. Zadejte tedy potřebné přihlašovací údaje a potvrďte tlačítkem 

Sign Up. 



Jakmile jste vytvořili přihlašovací údaje k Adobe ID, zadejte je znovu ještě jednou do Adobe Digital 

Editions a potvrďte tlačítkem Autorize.  

 



Tímto je autorizace dokončena. Nyní pokaždé, kdy budete stahovat eKnihy z platformy EBSCOhost, se 

Adobe Digital Editions spustí automaticky a provede import eKnihy.  

I nyní by stahování mělo být zahájeno automaticky. 



eKniha byla úspěšně stažena a je Vám k dispozici kdykoliv až do skončení výpůjční lhůty. Jakmile k ní 

dojde, soubor automaticky expiruje bez nutnosti vracet eKnihu, či se připojovat k internetu. 



eKniha byla úspěšně stažena a je Vám k dispozici kdykoliv až do skončení výpůjční lhůty. Jakmile k ní 

dojde, soubor automaticky expiruje bez nutnosti vracet eKnihu, či se připojovat k internetu. 

Pro více informací můžete kdykoliv zvolit možnost Nápověda v pravém horním rohu okna.  

 



 

 

  

 

 

Pro více informací navštivte Stránku podpory uživatelů 

EBSCO Support Site 

http://support.ebscohost.com  

http://support.ebscohost.com/

