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E-knihy

Přístup k obsahu

• Dle licenčních podmínek máme e-knihy volně 

dostupné nebo licencované (přístup pro 1, 3 nebo 

neomezený počet současně pracujících uživatelů)

• E-knihy je možné číst online, stahovat v pdf, 

stahovat offline

• Texty bývají nejčastěji ve formátech:

Pdf

Epub



• Dostupné volně bez nutnosti přihlášení nebo 

registrace 

• Spousta knih je v režimu open access

• Většinou se jedná o díla, kde uplynulo 70 let od 

smrti autorů

Příklad:

• Kolekce volně dostupných e-knih Městké knihovny v 

Praze

• Národní digitální knihovna Kramerius (část volně 

dostupná díla)

Volně dostupné kolekce e-knih

https://search.mlp.cz/cz/davka/e-knihy_volne_ke_stazeni/?p=#/c_s_ol=espQCId-eq:e-knihy_volne_ke_stazeni
https://www.ndk.cz/


Národní digitální knihovna Kramerius 5 

DNNT (díla nedostupná na trhu) 

https://ndk.cz/

• Po dobu nouzového stavu je přístupná celá kolekce

• Jedná se o volná díla, díla nedostupná na trhu vydaná 

do r. 1989 a díla chráněná autorským právem.

• Knihovna je k dispozici pouze pro online čtení. Je 

zakázáno stahování, kopírování, tisk.

• Zobrazení

 Volná díla (bez ikony zámku)

 Díla nedostupná na trhu (oranžová ikona zámku)

 Nedostupná díla (černá ikona zámku)

• Přihlášení: eduID (Ostravská univerzita + jméno a heslo 

do Portálu OU)

https://ndk.cz/


Licencované e-knihy

Co nabízíme?

• E-knihy českých i zahraničních vydavatelů

• V současné době máme přes 6 tis. e-knih z toho 

cca 1000 českých v trvalém přístupu, přes 5 tis. 

titulů v rámci předplatného Bookport

• České e-knihy vydavatelů Portál, Karolinum, 

MUNI, Filozofická fakulta UK, Pedagogická 

fakulta UK, UPOL, Knihovna Václava Havla. 

Grada pouze jako předplatné



Kde knihy najdu?

• Katalog knihovny OU 

https://katalog.osu.cz (druh dokumentu e-knihy) 

• EDS (EBSCO Discovery Service)

http://eds.osu.cz

• Webové stránky knihovny 

http://eknihy.osu.cz

https://katalog.osu.cz/
http://eds.osu.cz/
http://eknihy.osu.cz/


Co nabízíme http://eknihy.osu.cz

• Ebsco ebooks

• Bookport

• Proquest ebooks

• Cambridge University Press

• Oxford ebooks (kolekce filozofie a lingvistika)

• Oxford Medicine Online

• Peter Lang ebooks

• Springer ebooks

• Elsevier (Science Direct)

• Taylor & Francis

• Wiley

• Lecture Notes in Computer Science

• Lecture Notes in Mathematics Science

http://eknihy.osu.cz/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&custid=s6654176&groupid=main&profile=ebooks
https://www.bookport.cz/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ostrava-ebooks/home.action
https://katalog.osu.cz/F/?func=find-c&ccl_term=wbs=cambr&adjacent=N&local_base=OSU01
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?btog=book&pageSize=10&sort=titlesort&t0=ORR:AHU02720
https://www.oxfordhandbooks.com/browse?btog=book&pageSize=10&sort=titlesort&t0=ORR:AHU01290
https://oxfordmedicine.com/
https://www.peterlang.com/browse
https://link.springer.com/books/a/1
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK
https://www.taylorfrancis.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=book
http://link.springer.com/bookseries/558
http://www.springerlink.com/content/110312/?p=3357e60c3ef647449d3020f7ebd7ce51&pi=1


Čtení, stažení knihy (kapitol)

• Přístup a stažení celé knihy, dle licenčních 

podmínek vydavatelů

• Některé zahraniční knihy jsou přístupné pro 1, 3 

nebo neomezený počet současně pracujících 

uživatelů. 

• Možnost stažení celé knihy, 60 nebo 100 stran 

do pdf nebo stažení offline

• Předplacené knihy v rámci Bookport lze jen číst 

online nebo stahovat do aplikace Bookport



Katalog OU

• Seznam e-knih v katalogu

• V prostorách OU přístup zobrazení, 

stažení volně

• Kliknout na pdf soubor a zobrazí se text 

knihy

• Z domova nutno použít vzdálený přístup –

návod v katalogu nebo na webu knihovny

https://aleph.osu.cz/F/?func=find-c&ccl_term=wfm=eb&adjacent=N&local_base=OSU01
https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-ezdroje-z-domova.pdf


Náhled katalog OU (http://katalog.osu.cz )

http://katalog.osu.cz/


BookPort http://www.bookport.cz

• Online knihovna českých e-knih 

z nakladatelství Grada, Galén, Karolinum 

a dalších

• Dostupných je více než 5 tis. titulů

• Do konce r. 2020 celá kolekce, poté 

předplacená kolekce medicína, 

pedagogika a psychologie

http://www.bookport.cz/


• E-knihy lze číst online nebo offline přes 

aplikaci Bookport. Aplikace Bookport umožňuje čtení 

i bez připojení k internetu.

• Online čtení je možné na všech zařízeních (počítač, 

mobilní telefon, tablet). Pozice v knize se synchronizuje 

napříč zařízeními.

• Pro přístup je nutné se identifikovat pomocí 

služby eduID a jména a hesla do Portálu OU.

• Návod 

na přístup: https://dokumenty.osu.cz/knihovna/bookport.

pdf

https://www.bookport.cz/aplikace/
https://ds.eduid.cz/wayf.php?filter=eyJ2ZXIiOiIyIiwiYWxsb3dGZWVkcyI6eyJlZHVJRC5jeiI6eyJhbGxvd0lkUHMiOlsiaHR0cHM6Ly93aG9hbWkuY2VzbmV0LmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9lZHVpZC5jenUuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2VkdWlkLmZuYnJuby5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vZWR1aWQuZm5vLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAuZm5wbHplbi5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vaWRwLmZudXNhLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAubGliLmNhcy5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vaWRtLmtudGIuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2t2a2xpLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAyLmljcy5tdW5pLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAubWVuZGVsdS5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vc2hpYi5tZWR2aWsuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL3NoaWJib2xldGgudGVjaGxpYi5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vaWRwdG9vLm9zdS5jei9zaW1wbGVzYW1sL3NhbWwyL2lkcC9tZXRhZGF0YS5waHAiLCJodHRwczovL3NoaWJiby50dWwuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2Nhcy5jdW5pLmN6L2lkcC9zaGliYm9sZXRoIiwiaHR0cHM6Ly9pZHAudXBvbC5jei9pZHAvc2hpYmJvbGV0aCIsImh0dHBzOi8vc2hpYmJvbGV0aC51dGIuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL3NoaWJvLnZrb2wuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiLCJodHRwczovL2lkcC52c2IuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiXX19fQ==&entityID=https://www.bookport.cz/&return=https://www.bookport.cz/AccountSaml/SignIn/?&returnIDParam=idp
https://dokumenty.osu.cz/knihovna/bookport.pdf


EDS (EBSCO Discovery Service) 

http://eds.osu.cz

• Knihy se zobrazují při hledání dle 

klíčových slov nebo je možné tituly 

vyhledávat

• V prostorách OU přístup bez omezení

• Z domova možno vyhledávat bez omezení 

s tím, že pro plný text je nutno se přihlásit 

(jméno a heslo do Portálu OU)

http://eds.osu.cz/


Náhled přístupu EDS 

(http://eds.osu.cz )

http://eds.osu.cz/


JAK SE PŘIPOJÍM Z UNIVERZITY A Z DOMOVA



Přístup

• V síti OU bez nutnosti hesla

• Z domova nutno využít možnost 

vzdáleného přístupu (vždy potřeba pro 

identifikaci jméno a heslo do Portálu OU)

• Návod na vzdálený přístup

https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-ezdroje-z-domova.pdf


Přístup do předplacených e-zdrojů 

mimo síť OU

• V současné době 3 možnosti (viz. informace na webu UK OU (odkaz informace o 
přístupu mimo OU), všechny možnosti pouze pro interní uživatele

1. Přístup přes Shibboleth

• Zatím nepodporuje všechny zdroje

• Podporuje: Science Direct, Springer, Wiley, EBSCO (ebooks, CINAHL, Academic Search
Complete, Medline Complete,  Scopus, Web of Science aj. )

• Jednoduchý přístup na základě autentizace (volba instituce, zadání jména a hesla do 
Portálu OU)

• V seznamu zdrojů je již odkaz „vzdálený přístup shibboleth

2. Stažení a instalace VPN Fortinetklienta (pro PC, mobil, OS Android)

• Návod na instalaci na stránkách CIT -Návod na instalaci

• zadání jména a hesla do Portálu OU

3.VPN Fortinet

• přístup přes https://vpn.osu.cz/ a zadání jména a hesla do Portálu OU

http://knihovna.osu.cz/dokumenty/navod-mimo-ou-pristup.pdf
http://dokumenty.osu.cz/cit/fortivpn_20160211.pdf
https://vpn.osu.cz/


Web VPN https://vpn.osu.cz/

• Přístup na https://vpn.osu.cz

• Přihlaste se jménem a heslem stejným jako do 

Portálu OU

• Přejděte na „Quick Connection“. Zadejte 

ezdroje.osu.cz nebo adresu konkrétního e-

zdroje a pokračujte pomocí „Launch“. Otevře se 

nové okno s požadovanou stránkou. Původní 

okno nezavírejte. Po ukončení práce v něm 

klikněte na „Logout“. 

•

https://vpn.osu.cz/
https://vpn.osu.cz/


Web VPN https://vpn.osu.cz/

https://vpn.osu.cz/


Web VPN https://vpn.osu.cz/

https://vpn.osu.cz/


Shibboleth

• Zadejte ezdroje.osu.cz  a z nabídky vyberte e-zdroj

• Po rozkliknutí vybraného e-zdroje vyhledejte „Shibboleth

Login" nebo „Institutional login„

• Ve formuláři „Select your region group“ zadejte „Czech 

academic identity federation (EduID.cz)“. U jiných 

databází „University of Ostrava“

• Z nabídky „Czech academic identity federation

(EduID.cz)“ vyberte „Ostravská univerzita; Universitas

Ostraviensis; Ostravská univerzita“

• Přihlaste se jménem a heslem stejným jako do Portálu 

OU.



Shibbloleth





Forticlient

• Nutné stáhnout a nainstalovat SSL-VPN 

klienta FortiClient

• Návod k dispozici: 

http://dokumenty.osu.cz/cit/fortivpn_20160

213_cz.pdf

• V případě problémů s instalací se prosím 

obraťte na site@helpdesk.osu.cz 

http://dokumenty.osu.cz/cit/fortivpn_20160213_cz.pdf


Vzdálený přístup EDS





Přihlášení Bookport



Přihlášení Kramerius







KONTAKTY

Univerzitní knihovna

Bc. Šárka Kostecká

Bráfova 3

701 03 Ostrava

tel: 597 091 212

e-mail: sarka.kostecka@osu.cz


