
Jak pracovat s e-knihami 
 

Všeobecné informace o e-knihách  
 Seznam všech e-knih aktuálně přístupných na JU najdete na stránce 

Akademické knihovny e-knihy.lib.jcu.cz. 

 E-knihy slouží pouze pro osobní potřebu uživatele. Uživatel je nesmí jiné osobě 
půjčit, prodat, ani jinak sdílet. Trestněprávní odpovědnost se všemi důsledky je 
uplatňována vůči uživateli.  
 

 E-knihy odebíráme od několika poskytovatelů:  

  
1.BOOKPORT 

Nabízí knihy od desítky českých nakladatelů. Studenti a zaměstnantci JU mají přístup 
do těchto kolekcí: Medicína, Sociální vědy, Business, Technika. 

 Přístup do databáze najdete v abecedním seznamu E-zdrojů JU: 

http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy#b nebo pod odkazem 

elektronické knihy 
 Jedná se o službu poskytující neomezený přístup ke knihám formou 

předplatného. 
 Nabízí aktuálně více než 5 200 titulů od  více než desítky českých nakladatelů. 
 Knihy je možné číst on-line v prohlížeči, ale především off-line v mobilních 

aplikací pro Android a iOS (mobily, tablety a vybrané novější čtečky se 
systémem Android). 

 Uživatel může vkládat do textu vyznačení textů, poznámky, vyhledávat v 
knize, vyhledávat fulltextově v samotných textech celé databáze apod. 

 Uživatel může mít současně až 6 titulů stažených ke čtení off-line v aplikaci. 
Tituly lze kdykoliv odstranit a nahradit jinými. 

 Uživatel může mít až 3 zařízení (může kdykoliv odstranit a nahradit - např. v 
případě ztráty zařízení). 

 Aplikace si pamatuje kde uživatel skončil a synchronizuje pozici v knize napříč 
zařízeními (v případě připojení k internetu). 

 Stažené knihy pro off-line může mít uživatel v knihovně bez omezení, 
respektive do konce platnosti přístupu 

 A jak se přihlásit? Jednoduše přes tzv. Shibboleth. 
o 1. Na stránce www.bookport.cz klikněte vpravo nahoře na ikonu 

Přihlásit se 

2. Pod místem pro vyplnění jména a hesla najdete odkaz: Přihlásit se 

prostřednictvím eduID.cz  

3. Vyberte v seznamu Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích 
4. Přihlašte se pomocí údajů jako do STAGu 
5. Po automatickém návratu na stránku Bookportu uvidíte vpravo 
nahoře své jméno 
6. Vesele a bez omezení čtěte. 

 O službě - https://www.bookport.cz/o-sluzbe/ 

Stručná nápověda - https://www.bookport.cz/faq/ 

http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy#b
https://ds.eduid.cz/wayf.php?filter=eyJ2ZXIiOiIyIiwiYWxsb3dGZWVkcyI6eyJlZHVJRC5jeiI6eyJhbGxvd0lkUHMiOlsiaHR0cHM6Ly9lZHVpZC5jenUuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcDIuY2l2LmN2dXQuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2VkdWlkLmZuYnJuby5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vaWRwMS5mbmhrLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9lZHVpZC5mbm8uY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC5mbnBsemVuLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAuZm51c2EuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2hlbGl1bS5qY3UuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC5saWIuY2FzLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZG0ua250Yi5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8va3ZrbGkuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcDIuaWNzLm11bmkuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC5tZW5kZWx1LmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9rYXRhbG9nLnN2a29zLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9zaGliLm1lZHZpay5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vc2hpYmJvbGV0aC50ZWNobGliLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHB0b28ub3N1LmN6L3NpbXBsZXNhbWwvc2FtbDIvaWRwL21ldGFkYXRhLnBocCIsImh0dHBzOi8vbnBtay5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vaWRwLWNyby5zbHUuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC5zYXZzLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9zaGliYm8udHVsLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAudWhrLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9lZHVpZC51amFrLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAudWplcC5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vY2FzLmN1bmkuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC51cG9sLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAudXBjZS5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vc2hpYmJvbGV0aC51dGIuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL3NoaWJvLnZrb2wuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC52c2IuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkLnZzZS5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vd3Nzby52c2NodC5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vZWR1aWQudnNwai5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vd3d3LnZ1dGJyLmN6L1NTTy9zYW1sMi9pZHAiLCJodHRwczovL3NoaWIuemN1LmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIl19fX0=&entityID=https://www.bookport.cz/&return=https://www.bookport.cz/AccountSaml/SignIn/?&returnIDParam=idp
https://ds.eduid.cz/wayf.php?filter=eyJ2ZXIiOiIyIiwiYWxsb3dGZWVkcyI6eyJlZHVJRC5jeiI6eyJhbGxvd0lkUHMiOlsiaHR0cHM6Ly9lZHVpZC5jenUuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcDIuY2l2LmN2dXQuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2VkdWlkLmZuYnJuby5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vaWRwMS5mbmhrLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9lZHVpZC5mbm8uY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC5mbnBsemVuLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAuZm51c2EuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2hlbGl1bS5qY3UuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC5saWIuY2FzLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZG0ua250Yi5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8va3ZrbGkuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcDIuaWNzLm11bmkuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC5tZW5kZWx1LmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9rYXRhbG9nLnN2a29zLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9zaGliLm1lZHZpay5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vc2hpYmJvbGV0aC50ZWNobGliLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHB0b28ub3N1LmN6L3NpbXBsZXNhbWwvc2FtbDIvaWRwL21ldGFkYXRhLnBocCIsImh0dHBzOi8vbnBtay5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vaWRwLWNyby5zbHUuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC5zYXZzLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9zaGliYm8udHVsLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAudWhrLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9lZHVpZC51amFrLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAudWplcC5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vY2FzLmN1bmkuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC51cG9sLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAudXBjZS5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vc2hpYmJvbGV0aC51dGIuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL3NoaWJvLnZrb2wuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC52c2IuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkLnZzZS5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vd3Nzby52c2NodC5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vZWR1aWQudnNwai5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vd3d3LnZ1dGJyLmN6L1NTTy9zYW1sMi9pZHAiLCJodHRwczovL3NoaWIuemN1LmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIl19fX0=&entityID=https://www.bookport.cz/&return=https://www.bookport.cz/AccountSaml/SignIn/?&returnIDParam=idp
https://www.bookport.cz/o-sluzbe/
https://www.bookport.cz/faq/


2. ProQuest Ebook Central  - poskytovatel českých a 

zahraničních e-knih  
 
Přístup přes https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/jcucb-ebooks  
nebo přímo z dababáze ProQuest výběrem poddatabáze Ebook Central  

 Všechny e-knihy přístupné přes tohoto poskytovatele se zobrazí, když do 
vyhledávacího pole zadáte „eball“ u prvního odkazu. 

 E-knihu zobrazíte kliknutím na název nebo obrázek. 

 Některé e-knihy jsou jednouživatelské - číst nebo mít stáhnuté je může v jednom 
okamžiku pouze jeden uživatel. Po 20 minutách Vaší nečinnosti si může e-knihu 
začít prohlížet jiný čtenář.  

 Některé e-knihy jsou přístupné pro více současných uživatelů.  

 E-knihu můžete číst on-line, pokud pracujete na PC s univerzitní IP adresou. 
Můžete také použít VPN (vpn.jcu.cz) pro vzdálený přístup, pokud chcete číst e-
knihu z domova. 

 Pokud přistupujete k e-knize prostřednictvím online katalogu AK 
z domova, je nutné mít nainstalovanou VPN. Případně je možné se připojit 
pomoci institucionálního přístupu Shibboleth (přihlášení údaji jako do 
STAGu) do databáze Proquest Central a knihu následně vyhledat tam. 

 Pokud chcete číst e-knihu offline (aniž byste byli připojeni k internetu), musíte 
si vytvořit účet u poskytovatele. Vpravo nahoře naleznete „Přihlášení“ a na 
následující stránce „Přidat se k Ebook Central. Uživatel si může uložit do 
nezabezpečeného PDF souboru kapitolu nebo max. 40 stránek. Exportovat lze 
opakovaně. Takto vyexportované soubory jsou čitelné, ale jsou v horší tiskové 
kvalitě. Exportovaný soubor lze číst i na starších čtečkách Kindle.  

 U některých e-knih nelze stránky vytisknout, protože to neumožnil nakladatel. 
Ze stejného důvodu v některých e-knihách chybí obrázky či jiné grafické prvky.  

 Druhou možností jak číst e-knihu off-line je její vypůjčení - uložení do souboru 
PDF zabezpečeného ochranou Adobe DRM (ADE). Na konci tohoto dokumetnu 
najdete informace k ADE. V Internet Exploreru je nutné zobrazit stránku 
poskytovatele v „kompatibilním zobrazení“. (Nástroje. Nastavení kompatibilního 
zobrazení. Přidat tento web.) Stáhne se jen malý soubor .acsm neobsahující e-
knihu. Tento soubor otevřete na PC v již zaregistrovaném a autorizovaném 
programu ADE (viz níže). E-knihu s ochranou ADE můžete číst 7 dní 
(jednouživatelská) nebo 14 dní (víceuživatelská). Pokud je e-kniha 
jednouživateská, nemá nikdo jiný v této době možnost knihu stáhnout ani 
zobrazit on-line. E-knihu můžete předčasněvrátit v programu ADE, když kliknete 
na malou šipku v levém horním rohu na obrázku e-knihy a zvolíte „Return 
Borrowed Item“. Jeden uživatel si může najednou vypůjčit maximálně 10 e-knih. 
Některé e-knihy nelze uložit do PDF s ADE, protože to nakladatel neumožnil, a 
lze je číst jen on-line.  
 
 
 
 
 
 

 

https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/jcucb-ebooks


3. EBSCO eBooks – poskytovatel českých a zahraničních 

knih 
 Využívá se platforma EBSCOhost: http://search.ebscohost.com.  

 České návody naleznete na http://support.ebsco.com/training/lang/cs/cs.php.  

 JU vlastní e-knihy s těmito možnostmi přístupu: pro jednoho 
současněpracujícího uživatele (1U), tři současně pracující uživatele (3U) a 
neomezený počet uživatelů (UU).  

 
 

4. CAB eBooks – poskytovatel zahraničních knih 
 Využívá se platforma CAB: http://www.cabi.org/cabebooks/ 

 E-knihu můžete číst on-line, pokud pracujete na PC s univerzitní IP adresou. 
Můžete také použít VPN pro vzdálený přístup. 

 Po vyhledání, dle různých parametrů, klikněte na název e-knihy. Otevře se 
popis a níže se zobrazí seznam kapitol. Pro zobrazení plného textu kapitoly 
zvolte View Chapter. Pro zobrazení celé e-knihy klikněte vespod na View 
eBook. Text lze uložit (v nechráněném formátu pdf) a poté i tisknout.  

 

5. Městská knihovna v Praze - E-knihy zdarma 
volně ke stažení – české i zahraniční e-knihy 

 Přístup z www.e-knihovna.cz 
 Výběr z více než 1700 titulů zdarma ke stažení. 
 20 % volná díla (Čapek, Němcová, Poláček,...) 
 80 % klasická díla současné české literatury out of commerce (70., 80. léta a 

vybraní současníci) 
 Česká i světová beletrie. 
 Klasika, detektivky. 
 Divadelní hry, poezie. 
 Tři formáty vhodné pro čtení na mobilech, tabletech, monitorech počítačů 

i čtečkách. 
 E-knihy vydané Městskou knihovnou v Praze poznáte podle loga na obálce. 
 E-knihy od různých nakladatelů redakčně a graficky nerediguje Městská 

knihovna v Praze, přebírá je hotové a rozšiřuje nabídku katalogu. 

Podmínky užití jsou uvedeny v citační stránce každé e-knihy 

 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/
http://support.ebsco.com/training/lang/cs/cs.php
http://www.cabi.org/cabebooks/
http://www.e-knihovna.cz/


Doplňující všeobecné informace: 

 
Zabezpečení Adobe DRM (ADE)  

 Některé e-knihy jsou chráněné pomocí různých typů zabezpečení. Jedním z 
nich je ochrana Adobe DRM: Pokud chcete číst e-knihy s Adobe DRM, 
nainstalujte si program ADE, vytvořte si účet a autorizujte zařízení. - návod 
např. zde: http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-197-version1-adobe.pdf.  

 Pokud chcete e-knihu číst na čtečce (tabletu), stáhněte si program ADE a 
nainstalujte na PC. Přihlaste se Vaším ADE loginem a autorizujte čtečku. E-
knihu v programu přetáhněte do DEVICE v levém menu. Na čtečce mohou být 
některé stránky hůře čitelné. Některé grafy, tabulky a grafika se nedají zvětšit. 
Soubory zabezpečené pomocí Adobe DRM lze přečíst na Kindle Fire v 
programu Bluefire Reader, ostatní čtečky Kindle to neumí. Nook Tablet přečte 
ADE. Pro čtení na iPhone, iPad si nainstalujte Bluefire Reader. U ostatních 
výrobcůčteček si zjistěte, jestli umí pracovat s Adobe DRM. 

 
Případné dotazy posílejte na sarauerova@lib.jcu.cz 
 


