
Výpůjčka Flexibooks přes 
katalog.mendelu.cz

Vytvořeno 24. 3. 2020

Aktualizováno 19.4. 2023

Knihovna Mendelovy univerzity v Brně umožňuje svým 
čtenářům  půjčit  e-knihu  z  e-shopu  Flexibooks.  Tuto 
možnost mají výhradně registrovaní čtenáři z katalogu 
knihovny po přihlášení do svého účtu.

Půjčujte  po  pečlivém  výběru,  knihu  si  můžete  před 
půjčením zobrazit v náhledu na webu Flexibooks, přímo 
ze  záznamu  knihy  v  katalogu  je  dostupný  link  pro 
náhled.

Výpůjčku  poskytuje Knihovna všem registrovaným 
čtenářům zdarma.

Výpůjční doba je 31 dní, po vypršení lhůty kniha zmizí 
z Vaší čtečky.

1



Jak vyhledat publikaci
dostupnou přes Flexibooks?

V katalogu knihovny 

katalog.mendelu.cz vyhledávejte dle 

názvu, autora či klíčových slov.

Výsledky vyhledávání lze 

filtrovat zaškrtnutím

políčka Flexibooks ve 

filtru TYP.
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Nebo využijte možnosti 

rozšířeného vyhledávání 

v záložce Vyhledávání.

Ve vyhledávacím 

formuláři zaškrtněte 

políčko Flexibooks.
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Pro výpůjčku je 

třeba se přihlásit 

do katalogu.

Přihlašovací 

údaje jsou stejné 

jako do UISu.
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Otevřete záznam 

publikace kliknutím 

na název.

Klikněte na

Vypůjčit e-Knihu.
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Před potvrzením výpůjčky

otevřete odkaz publikace na

flexibooks.cz.
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Výpůjčka bude aktivní 

po dobu 31 dní.

Cenu výpůjčky hradí 

Knihovna.

Tato stránka slouží pouze pro informaci, 

kolik výpůjčka stojí. Není třeba cokoliv 

potvrzovat, vraťte se zpět do katalogu.
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Vraťte se na záznam v katalogu a přes modré 

tlačítko „Vypůjčit e-knihu“ si závazně publikaci 

vypůjčíte, čímž vyjádříte souhlas se Všeobecnými 

obchodními podmínkami.
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Čtečku do vlastního zařízení 

si nainstalujete přes odkaz 

v e-mailu „Jak knihy

stáhnout a číst“.

Pro uživatele počítačů ve 
studijních prostorách

v Brně a v Lednici je již 

softwarová čtečka Flexibooks 

nainstalována.

Na Váš univerzitní email

přijde poukázka s unikátním 

kódem a instrukcemi, jak 

aktivovat poukaz.



Jak se zaregistrovat na 
Flexibooks?

Před prvním stažením e-knihy je třeba se 

zaregistrovat i na webu flexibooks.cz.

Registrujte se výhradně univerzitním e-mailem, 

který máte uveden ve svém účtu v katalogu 

knihovny. Na tento e-mail přijde potvrzovací link, 

doplníte nutné údaje a účet si tak aktivujete. Při 

registraci volte variantu

„Nakupujeme jako JEDNOTLIVEC“.



Jak se zaregistrovat na 
Flexibooks?

Návod, jak si stáhnout čtečku do svého 

zařízení lze najít v záhlaví flexibooks.cz 

pod odkazem JAK ČÍST.
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Po registraci knihu aktivujte a spusťte 

čtečku Flexibooks. Na úvodní obrazovce se zobrazí 

knihy stažené i ty,  které teprve na stažení čekají. 

Kliknutím na náhled knihu stáhnete.

U každého náhledu je také vyznačena doba, po kterou 
máte ještě knihu k dispozici.



Jak si můžu výpůjčku 
Flexibooks zkontrolovat?

Přihlaste se do 

katalogu . 

Přihlašovací údaje 

jsou stejné jako

do UISu.

V záložce Můj účet 

zobrazíte své 

čtenářské konto.



Termín, kdy vyprší 

výpůjčka. Publikace 

poté sama zmizí

ze čtečky.

Výpůjčku z e-shopu 

Flexibooks najdete mezi 

všemi aktivními výpůjčkami.



Knihovna vám přeje, ať vám půjčené e-knihy
dobře slouží k dalšímu vzdělávání.

V případě potřeby nás kontaktujte na

knihovna@mendelu.cz.

mailto:katalog@mendelu.cz
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