
Návod na instalaci Autodesk programů (AutoCAD, Inventor, 

Eagle, Fusion 360 atd.) na domácí počítač pro studijní účely: 

 

1.) Vytvoření účtu 

a.) Zaregistrujte se školním e-mailem na této stránce: 

https://www.autodesk.com/education/ (v horním menu Sign in, pak Create Account). 

b.) Vyplňte Vaše základní údaje, e-mail použijte školní (ve tvaru: 

prijmeni.jmeno@student.spssou-pe.cz) 

c.) V dalším kroku vybíráte školu, obor studia a dobu, po kterou jste studentem. 

Do okna nadepsaného Název vzdělávací instituce napište: Pelhřimov. Zobrazí se Vám seznam 

škol, kde vyberete tu naši. 

Oblast studia: zvolte Jiné 

Zapsán v: vyberte, odkdy jste studentem školy (měsíc je typicky září) 

Absolvoval v: zvolte předpokládané datum – měsíc: srpen, rok: rok, ve kterém budete ve 2. 

pololetí posledního ročníku Vašeho studia 

2.) Vložení potvrzení o studiu 

 

Potvrzení o studiu za konkrétním účelem získáte u paní Kapounové (budova Friedova, dveře č. 

25). Pro získání studentského účtu od Autodesku je zapotřebí potvrzení vyfotit či oskenovat 

(stačí vyfotit mobilem). 
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a.) Přejděte na stránku: https://www.autodesk.com/education/edu-software/ 

Pokud přihlášení neproběhne automaticky, klikněte na Sign In a přihlaste se. 

b.) Měla by se Vám zobrazit stránka, kde v horní části uvidíte text podobný tomuto. Klikněte 

na GET STARTED. 

c.) Po kliknutí na GET STARTED se zobrazí stránka s Vašimi osobními údaji. 

Překontrolujte, případně opravte a klikněte na CONFIRM. 

d.) Po kliknutí na CONFIRM se zobrazí stránka, v jejíž spodní části je tlačítko pro nahrání 

potvrzení o studiu. Nahrajte tedy potvrzení o studiu. 

e.) Pokud ověření Vašeho studentského účtu proběhlo úspěšně, zobrazí se Vám tato zpráva: 

V případě nepotvrzení účtu Autodeskem se objeví tato zpráva. Počkejte a zkuste to po 

chvíli znovu (v době psaní návodu Autodesk účet potvrdil do zhruba 30 minut). 
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Přiřazení licence do Autodesk účtu 

 

Po úspěšném zaregistrování a vyřízení licence je nutno licenci přiřadit danému uživateli. Pokud ze 

strany Autodesku vše proběhlo v pořádku, měl by daný student dostat email. Zde je třeba kliknout na 

link „GET PRODUCTS“, který Vás přesměruje na webovou stránku Autodesku. 

Na této stránce klikneme na „Get started“. 



Zde se vytvoří účet pro Autodesk, v našem případě bychom již účty měli mít vytvořené. Stačí tedy 

poklepat na „SING IN“ (Obrázek 3). 

Následně vyplníme svoje údaje k Autodesk účtu. Po přihlášení se dostaneme k nabídce programů. 

Zde nás zajímá program Fusion 360, pod kterým klikneme na „Get product“. 

 

 



Dalším krokem je kliknutí do pravého horního rohu (ikonka hlavy) a vybereme z nabídky „Products 

and services“. 

Následně vybereme z menu na pravé straně v kartě „Správa uživatelů“ položku „Podle produktů“. 

V případě, že nevidíte kartu „Správa uživatelů“, nepovedl se Vám předchozí krok. 

Zde vidíme, kolik licencí má daný uživatel dostupných a následně je můžeme přiřadit (poklepáním na 

uživatele v části „Přiřazení uživatelé“. 

 

 



Defaultně bývají licence přiřazené, ovšem není to pravidlem. Pokud tomu tak není, lze v této nabídce 

zaškrtnout všechny dostupné programy a uložit změny. Tím jsou licence danému uživateli přiřazené. 

Posledním krokem je odhlášení z programu Fusion 360, restartování programu a následné přihlášení. 

 

Obnovení licence po vypršení platnosti 

UPOZORNĚNÍ: od verzí 2021 jsou studentské licence udělovány (a znovu ověřovány) vždy na 1 rok 

(12 měsíců). 



V případě, že Vám již bude brzy končit platnost licence, přijde Vám informační email od Autodesku 

s upozorněním na tuto skutečnost. 

 

 

 



 


