
Aktualizováno 6. 8. 2021 

EBSCO eBooks 

E-knihy v databázi EBSCO jsou určeny zejména (ale nejen) pro obory vyučované v anglickém jazyce. 

Na konkrétní tituly by měl studenty upozornit pedagog a měly by být také uvedeny v sylabech 

předmětu.  

Najdete je i v online katalogu knihovny jako „elektronický zdroj“ a s klíčovým slovem „EBSCO“. 

 

 Přístup do databáze 

Publikace jsou dostupné po přihlášení do IS VŠFS, přes 

odkaz „EBSCO“, který najdete na dlaždici Knihovna VŠFS 

společně s ostatními databázemi. 

Po kliknutí na odkaz budete automaticky přesměrováni na 

hlavní stránku rozhraní EBSCO. 

 

 Specifika databáze EBSCO 

Pro práci s databází není nutné mít účet EBSCO, stačí jen autentizované přihlášení přes IS VŠFS. 

Autentizovaný přístup poznáte podle loga univerzity na hlavní stránce vyhledávání a názvu školy 

v pravém horním rohu. 

Tituly jsou dostupné pro online prohlížení celého textu. 

Každý titul je dostupný pouze v jedné licenci, tedy pokud s knihou právě někdo pracuje, nebude 

přístupná ostatním. V tomto případě přístup zopakujte později.  

 

 Vyhledávání 

Vyhledávání je možné přímo z hlavní stránky EBSCO – do vyhledávacího pole lze zadat klíčová slova, 

autora nebo název titulu. Pro vyhledávání podle více kritérií využijte odkaz „rozšířené vyhledávání“ 

pod vyhledávacím polem.  



Výsledek vyhledávání pak zobrazí všechny tituly v rámci zakoupené licence splňující zadaná kritéria, 

která lze také upřesnit pomocí filtrů na levé liště, jako např. rok vydání, téma, jazyk, typ zdroje apod. 

Po kliknutí na vybraný titul jsou k nalezení podrobnější informace, jako např. abstrakt, klíčová slova 

nebo obsah, přes který je také možné se dostat ke čtení konkrétní kapitoly titulu.  

 

 Čtení titulů 

Čtení je umožněno v EBSCO eBook prohlížeči (v případě, že máte Mac, je nutné mít v prohlížeči 

nainstalovaný PDF plug-in), případně ve formátu PDF nebo EPUB. 

V textu je možné fulltextové vyhledávání pomocí obvyklých klávesových zkratek, případně přes volbu 

„Hledat“ na levé liště. 

Na dolní liště je možné zvolit si konkrétní stránku, přizpůsobit a zvětšovat/zmenšovat dokument nebo 

přepnout do režimu celé obrazovky. 

Do titulu je také možné si přidávat poznámky, tato možnost je ovšem přístupná pouze po přihlášení 

do účtu EBSCOhost. 

 

 Stahování 

Stahování je umožněno pouze po částech, většinou 

po 30 nebo 60 stránkách – u každého titulu jsou 

ovšem nastaveny jiné podmínky na základě 

požadavků vydavatele.  

Pokud byl limit pro stahování vyčerpán, znovu se 

obnoví po cca 1 hodině; případně lze z databáze 

odejít a opětovně do ní přes IS vstoupit. Tímto 

způsobem lze postupně stáhnout kompletní titul. 

 



Stahovat nebo tisknout lze: 

 - Aktuální stránka: pouze stránka, kterou si momentálně prohlížíte 

 - Aktuální stránka a dalších XX stránek: do pole vyplňte počet stránek (v rámci stanoveného 

limitu pro stahování) 

  - Aktuální část/kapitola: umožňuje stáhnout momentálně prohlíženou kapitolu e-knihy 

v rámci stanoveného limitu pro stahování 

Stránky lze také rovnou vytisknout nebo odeslat e-mailem. 

 

 

V případě jakýchkoliv problémů s přístupem a přesměrováním do databáze z IS nás prosím 

kontaktujte na knihovna@vsfs.cz  
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