
NÁVOD NA PRÁCI S OFFLINE VYPŮJČITELNÝMI E-KNIHAMI NA TABLETU 
 

V čtečkách můžete číst vlastní (koupené) e-knihy, ale vždy před odevzdáním čtečky je musíte vymazat! 

Knihovny PřF vám doporučují odborné e-knihy, které PřF zakoupila a které je možné si stáhnout celé na 

omezenou dobu, tzv. offline výpůjčka. 

Výpůjčit si odborné e-knihy můžete ze systému Ebrary, nebo Netlibrary (Ebscobooks) 

V tabletu s OS Android (minimálně na tabletu Pocketbook A10) pracujte v prohlížeči OPERA. 

Ostatní vyzkoušené prohlížeče nebyly pro platformy vypůjčitelných e-knih vhodné z důvodu nefunkčnosti!  

 

1)EBRARY: 

vyberte knihu z Ebrary: 

Buď ze seznamu eknih na webu EIZ - http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/ebooks : 

 
 

Nebo z centrálního Knihovního katalogu UK: 

 
 

 

E-kniha se otevře na platformě EBRARY. 

Lze ji číst online (systém ebrary Reader), v tomto se nemění nic od jiných elektronických online zdrojů. 

Pro čtení v offline režimu, a to buď v čtecím zařízení (čtečce), nebo na počítači, je potřeba eknihu stáhnout 

-> zvolte položku DOWNLOAD (*1) 

http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/ebooks


 
 

Po kliknutí na „download“ se objeví výzva k zalogování se na Ebrary (nejste-li již zalogovaní)  

 
Odkaz k zalogování se se nachází v pravém horním rohu (*2): 

 
Logovací systém probíhá v Centrální autentizační službě UK, není tedy potřeba si vytvářet nový profil na 

Ebrary, neboť pro zalogování se jsou potřeba celouniverzitní uživatelské jméno a heslo 

 
Po zalogování se musíte znovu zvolit DOWNLOAD (samozřejmě krok vyzývající vás k zalogování se a 

povinnost tohoto kroku zmizí, když už zalogováni budete!) a otevře se vám nabídka, jak chcete eknihu 

stáhnout. 

Máte na výběr si stáhnout omezený počet stran (40 ks) v PDF formátu (*a). Můžete si zvolit kapitolu, 

kterou chcete stáhnout, nebo určit rozsah stran, které chcete. 

Druhou volbou je stáhnutí celé eknihy na omezenou dobu – zde 7 dní (*b).  

Toto volte pro možnost čtení offline a nahrání do čtečky! 



 
Dokument se stáhne ve formátu .acsm . 

2)Ebsco:  

Pro půjčování si e-knih na platformě Esco musíte mít vlastní personální účet: Založit si personální 

účet(*II). Kdo ho již má, je potřeba, aby se zalogoval (*I): 

 
Jste-li přihlášení, vyberte si e-knihu a zvolte položku STÁHNOUT TUTO E-KNIHU

 
 

Publikace se stáhne ve formátu .acsm . 

 



Dokumenty ve formátu .acsm otvírejte v androidí aplikaci BLUE FIRE READER, nebo ALDIKO 

(=softwareové čtečky e-knih). 

Obě aplikace jsou na knihovním tabletu již nainstalovány (jinak to jsou volné apps, které stáhnete z Google 

play). 

Tyto aplikace již mají v sobě zabudovanou podporu Adobe Adept DRM a není proto třeba je 

projíždět v Adobe Digital Editions. 

 

 
 

Návody naleznete i na adrese 

 
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/EIZ/elektronicke-knihy/ctecky 

 



 

 


