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Jak stahovat eBooks na platformě EBSCOhost 
Kompletní návod krok za krokem pro uživatele při prvním stahování eKnih 

 

Nabízí-li Vaše knihovna možnost stahování eBooks, můžete se rozhodnout pro stažení konkrétní knihy 
do počítače a přečíst si ji v tzv. režimu offline (tedy v počítači bez nutnosti přístupu do EBSCOhost či ve 
čtečce). 

Co je nutné pro stažení eBooks z platformy EBSCOhost: 

- Aplikace Adobe® Digital Editions 1.7.1 (popřípadě kterákoliv jeho novější verze) – freeware 

- Osobní schránka My EBSCOhost (zdarma) 

- AdobeID (jednorázová autorizace aplikace Adobe Digital Editions) 

Vyhledání a stažení eKnihy 

1. Vyhledejte elektronickou knihu na platformě EBSCOhost. 

2. Pro stažení eKnihy poklepejte levým tlačítkem na odkaz Download (Offline). 
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Pokud nejste přihlášeni, systém Vás nejprve požádá o přihlášení ke schránce My EBSCOhost. 

 

a) Nemáte-li vlastní schránku, můžete si ji bezplatně vytvořit kliknutím na možnost „Create a 
new Account“ 

b) Máte-li vlastní účet, pokračujte klepnutím na odkaz „Sign In to My EBSCOhost“ 
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3. Přihlašte se ke schránce My EBSCOhost pomocí Vašich přihlašovacích údajů. 

 

Poznámka: Pokud zatím nemáte aktivní schránku My EBSCOhost, můžete ji snadno vytvořit po 
kliknutí na odkaz Vytvořit nový účet (Create a new Account). 
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4. Jakmile jste se přihlásili, systém automaticky nabídne možnost stažení knihy a volbu délky 
výpůjční lhůty (v případě, že to Vaše knihovna podporuje). 

 

5. Nemáte-li Adobe Digital Editions ještě nainstalované ve Vašem počítači, v zobrazeném 
dialogovém okně lze kliknout na odkaz vedoucí na webovou stránku, ze které je možné tuto 
aplikaci zdarma stáhnout. 

Poznámka: Pokud máte Adobe Digital Editions nainstalované ve svém počítači, přeskočte prosím 
tento krok. 
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I. Klikněte na možnost Download Now poblíž pravého horního rohu. Zobrazí se další okno, 
ve kterém postačí vybrat, zda hodláte instalovat aplikaci na zařízení s operačním systémem 
Windows nebo MacOS. 
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II. Zobrazí se další okno, ve kterém postačí vybrat, zda hodláte instalovat aplikaci na zařízení 
s operačním systémem Windows nebo MacOS. Jakmile vyberete, začne se instalační 
soubor stahovat do Vašeho počítače, eventuálně Vám bude nejprve nabídnuto jeho stažení 
(v závislosti na využívaném internetovém prohlížeči). 

III. Nainstalujte aplikaci. 
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V případě, že jste již v minulosti měli Adobe Digital Editions nainstalované ve Vašem počítači, je možné 
stažené eKnihy importovat. Pokud instalujete tuto aplikaci poprvé, přeskočte prosím tyto dva kroky. 

iv. Při prvním spuštení nabídne aplikace Adobe Digital Editions možnost importovat eKnihy do 
rozhraní. Pokud si tak přejete učinit, potvrďte tlačítkem Migrate Data. eKnihy budou 
automaticky importovány. 
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v. Instalace a migrace dat do Adobe Digital Editions je úspěšně ukončena a připravena 
k použití. 
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Stažení eKnihy 

6. Jelikož již máme úspěšně nainstalovanou aplikaci Adobe Digital Edition, můžeme přikročit ke 
stažení eKnih. Vraťte se znovu do internetového vyhledávače na stránku ke stažení eKnihy. Při 
potvrzení stažení Download & Checkout Vám bude nabídnut soubor ke stažení. Soubor má 
příponu *.acsm.  
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7. Po stažení souboru jej otevřete. Máte-li nainstalované Adobe Digital Editions a asociované 
s těmito soubory (v průběhu instalace lze změnit, ale jedná se o základní nastavení), aplikace 
se automaticky otevře a pokusí o import eKnihy. 
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8. Pokud jste ještě Adobe Digital Editions neautorizovali, budete požádáni, abyste tak provedli 
prosttřednictvím následujícího okna. Zde pouze stačí zadat již existující přihlašovací údaje 
k Vašemu Adobe ID, nebo zvolit možnost pro vytvoření nového „Create an Adobe ID“ 

 

Poznámka: Pokud máte již Adobe Digital Editions autorizované, pak prosím přeskočte kroky 8-10. 
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9. Pro vytvoření nového Adobe ID budete přesměrováni opět do webového prohlížeče. Vyplňte 
prosím následující údaje a potvrďte tlačítkem Vytvořit (Create). 
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10. Po vytvoření AdobeID se postačí vrátit do předchozí obrazovky v Adobe Digital Editions a zadat 
vytvořené údaje. Po odeslání těchto údajů se zobrazí hlášení o =uspěšné autorizaci počítače.  

 

- Po potvrzení tohoto okna již bude automaticky zahájeno stahování 

11. Kniha je úspěšně stažena. 
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