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1. Vytvoření Autodesk účtu a nastavení vzdělávacího profilu 
1.1. Na *stránkách společnosti Autodesk si vyberte produkt, který chcete používat. 

*https://www.autodesk.com/education/free-software/featured 

1.2. Pokud nemáte doposud Autodesk účet, je potřeba si ho vytvořit kliknutím na políčko Create 

account. 

 

1.3. Vyberte zemi, jestli jste student nebo učitel, a instituci. Pokud jste student, doplňte datum 

narození. 

 

1.4. Následně vyplňte své nacionále a uveďte e-mailovou adresu, na kterou obdržíte žádost o 

potvrzení, a přihlašovací heslo k budoucímu účtu. Jako přihlašovací jméno bude použita 

Vaše e-mailová adresa. Po přečtení podmínek zaškrtněte políčko, že souhlasíte s pravidly a 

klikněte na Create Account. 
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1.5. Na uvedený e-mail vám přijde žádost o potvrzení registrace. 

1.6. Vyplňte informace o školním zařízení, obor a zahájení a ukončení studia. 

1.6.1. Pokud nenaleznete svoje školní zařízení, klikněte na „Can’t find my school“ a vyplňte 

potřebné informace. V případě potíží kontaktujte *EDU zákaznickou podporu. 

*https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-

form?_ga=2.27602357.848324810.1580116473-1212169579.1578572198 

2. Nastavení vzdělávacího profilu 
2.1. Na *stránkách společnosti Autodesk si vyberte produkt, který chcete používat. 

*https://www.autodesk.com/education/free-software/featured 

2.2. Zvolte tlačítko Sign In. 

 

2.3. Pokud jste si vytvořili účet 1. krokem, následující kroky přeskočte. 

2.4. Vyberte zemi, jestli jste student nebo učitel, a instituci. Pokud jste student, doplňte datum 

narození. 

2.5. Vyplňte informace o školním zařízení, obor a zahájení a ukončení studia. 
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2.5.1. Pokud nenaleznete svoje školní zařízení, klikněte na „Can’t find my school“ a vyplňte 

potřebné informace. V případě potíží kontaktujte *EDU zákaznickou podporu. 

*https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-

form?_ga=2.27602357.848324810.1580116473-1212169579.1578572198 

 

3. Stažení produktu 
3.1. Na *stránkách společnosti Autodesk si vyberte produkt, který chcete používat. 

*https://www.autodesk.com/education/free-software/featured 

3.2. Zvolte tlačítko Sign In. 

3.3. V prvním rozbalovacím seznamu Version vyberte verzi produktu. 

3.4. Druhý rozbalovací seznam slouží k určení operačního systému. 

3.5. V posledním seznamu zvolte dostupný jazyk produktu. 

3.6. Po vyplnění všech seznamů se zobrazí licenční informace o produktu. 

3.7. Doporučujeme přečíst si podmínky a informace pro vzdělávací licenci. 

3.8. Pod podmínkami je zvýrazněné tlačítko Install Now. V první části tohoto tlačítka je symbol 

rozbalovacího seznamu, kde si můžete vybrat, jak bude program stažen a nainstalován.   

• Install Now – Stáhne se soubor s malou velikostí, kterým se spustí instalace programu. 

Veškerá potřebná data se stáhnou během instalace. 

• Download Now – Pomocí programu Autodesk Download Manageru se stáhnou veškerá 

data a následně se spustí instalace. 

• Browser Download - Veškerá data se stáhnou pomocí vašeho prohlížeče.  

3.9. Vyberte sobě nejbližší variantu. 
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4. Instalace produktu 
4.1. Pokud jste zvolil možnost Install Now nebo Browser Download, je nutné spustit stažené 

soubory. U možnosti Browser Download se může stáhnout instalace z více částí - zvolte 

soubor, který má 001 v názvu.  

 

4.2. Při instalaci postupujte podle uvedených kroků.  

5. První spuštění  
5.1. Jakmile je instalace hotová, stačí program spustit.  

5.2. Během prvního spuštění se zobrazí uvítací obrazovka Let´s Get Started (Začínáme), zde 

zvolíte možnost enter serial number (zadejte sériové číslo).  

5.3. Zadejte sériové číslo, které naleznete na webových stránkách, odkud jste stáhli zvolený 

produkt, e-mailu nebo v Autodesk účtu. 
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5.4. Po zadání sériového čísla a potvrzením Dokončit je produkt připraven k používání. 

 


