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2 Co je to elektronická kniha
Když se setkáme s pojmem elektronická kniha, tak musíme nejdřív vymezit a
definovat tento pojem. Z našeho pohledu se optimální definice ještě vytváří, protože
vývoj technologií a elektronických knih jde mílovými kroky kupředu. Z toho důvodu
se pokoušíme elektronickou knihu definovat na základě aktuálních zkušeností.

Co je vlastně elektronická kniha?

Pojmem elektronická kniha, někdy též eBook, se nejčastěji používá pro
označení digitálního ekvivalentu tištěné knihy. Tímto pojmem bývají označovány
různé souborové formáty knih, a to jak zcela obecné, tak i speciálně určené právě
pro čtečky elektronických knih. Jako elektronická kniha může být rovněž označena
kniha elektronicky dostupná prostřednictvím internetu.

Dříve elektronické knihy knihy byly především ve formátech .txt, .htm, .html,
.chm, .pdf, .ps, .lit, .pdb, .prc, .mobi,.epub, .azw, .opf, .tr2, .tr3, pkg, .ceb, .xeb, bin,
.lbr, lrf .lrx, .pdf, .dnl, .exe, .djvu, .xml, .fb2, dtb, aeh ale i mnohé další. Těmto
formátům se budeme později věnovat v samostatné kapitole, kde si podrobněji tyto
formáty představíme. Nyní je nejoblíbenějším formátem HTML5.

Množství formátů odpovídá fázi vývoje technologií. Podobně tomu bylo
například u videa i fotogtafií. Z velkého množství formátů se stal nejrozšířenějším
MPEG a JPEG. Dnes se automaticky předpokládá, že si uživatelé zasílají fotografie
ve formátu JPEG (.jpg), přestože stále existuje řada formátů používaných v IT.

V současné době se ukazuje jako nejvýhodnější používání formátu HTML5.
Tento formát je nová verze specifikace značkovacího jazyka HTML, která přináší
podstatné změny v technologiích webových stránek. HTML5 umožňuje kromě jiného
přehrávat multimédia přímo ve webovém prohlížeči a vytvářet v něm aplikace, které
fungují i bez připojení k internetu. Obrovskou výhodou tak je možná interaktivita celé
knihy. V případě učebnic, kniha může obsahovat výuková videa, zvukové stopy,
2D animace, 3D animace či různé druhy doplňovaček a testů.
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Elektronická kniha nabízí svým uživatelům celou ř adu možností. Z našeho
pohledu jsou nejzajímavější:

Prohlížení textů - vycházíme z tradiční formy studia, kdy student pročítá text
a učí se. Snad by se dalo i říct, že k tomu elektronickou knihu není třeba. Zkušenosti
jsou však takové, že v elektronických nosičích (čtečka, tablet) si uživatel nosí mnohdy
i stovky knih a čte z nich dle vlastního výběru právě ty, které považuje za vhodné.
Toho u klasických knih nedocílíme.
Doplnit výzkum ve VB zvýšení čt. dovedností - čtou více

Fotografie - považujeme za velmi důležitý prostředek pro poskytování
informací studentovi. V elektronických knihách se objevují nové možnosti, které
v klasických knihách chybí. Publikování kvalitních fotografií je dnes již
samozřejmostí. Zajímavá je však práce s fotografií. V elektronické publikaci je možné
publikovat téměř neomezené množství fotografií (s ohledem na datovou velikost
knihy) a není třeba provádět výběr z důvodu omezení rozsahu knihy. Fotografii lze
animovat pro zvýšení atraktivity studijního materiálu a někdy i pro úsporu místa
v textu lze pro zvídavější studenty umístit fotografie do pohyblivé galerie, zobrazit
detail fotografie nebo vkládat do fotografie aktivní prvky a ty provázat s dalšími
prvky v knize. Dobře zvolenou fotografií poskytneme studentovi představu o místě,
které běžně nevídí, o strojích, které nemůže vidět v reále. Existují spousty dalších
příkladů, které zde nemusíme uvádět a spoléháme na čtenářovu zkušenost.

Video - možnost vložení videa přímo do knih považujeme za jednu
z nejdůležitějších vlastností vůbec. Několikasekundová sekvence mnohdy ř ekne
studentovi více, než několikastránkový popis. Studenti jsou na tuto formu
zprostředkování informací zvyklí z internetu a běžně ji využívají. Za výhodu
považujeme i tu skutečnost, že žáci mají video přímo v knize a "neutečou" na internet
a zůstanou u studia knihy.

Mluvené slovo - poslouchání audioknih v různých formátech je dnes již
obvyklou záležitostí. Vložení audionahrávky přímo do textu knihy je pro studenty
zajímavou aktivitou doplňující čtení textu. S výhodou se využívá také
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pro informování uživatele (malého studenta) k akcím. Namísto několikařádkového
textu dostane informaci například po stisknutí tlačítka. Příkladů užitečnosti tohoto
přístupu by bylo možné nalézt spoustu, proto bychom podtrhli informaci pro žáka,
který ještě neumí číst a plní úkoly v knize.

Interaktivní prvky - jsou velice vítaným doplňkem el. knih. Interaktivita
v textu v knize dává studiu další rozměr. A nejedná se přitom pouze o interaktivní
prvky pro malé děti, jako je přetahování obrázků na správné místo, doplňování částí
textů nebo číslic při hledání řešení úkolu. Často se jedná o vkládání hodnot do vzorců
s následným výpočtem očekávaných hodnot. To vše přispívá k názornosti a umocňuje
zkušenost studenta při studiu. Pokud se takové výpočty spojí s interaktivním grafem
nebo jiným grafickým znázorněním, přinášejí tyto vizualizace jiné pohledy na řešení
úkolu. Rozvíjejí studentovu představivost. Interaktivní podněty obohacují proces
učení o aktivní účast studentů.

Animace

-

umožňují

autorovi

knihy

předat

studentovi

informace

prostřednictvím po sobě následujících grafických znázornění, obrázků. Využívají se
s úspěchem tam, kde by bylo složité popisovat daný jev textem. Obvykle doplňují ty
pasáže, které vysvětlují učivo. Kvalitní a srozumitelná animace může studentovi
ušetřit spoustu času při osvojování učiva. Obvykle bývají v animacích na první pohled
zřejmé ty skutečnosti, které potřebujeme sdělit. Student se při prohlížení učí myslet
v souvislostech.

3D objekty - pokud autor učebnice považuje za vhodné seznámit studenta
s prostředím, které není běžně dostupné nebo např. přístrojem který považuje
za důležitý, může tuto zkušenost zprostředkovat díky umístění 3D objektu do textu.
Jejich vlastností je možnost předmětem otáčet, přibližovat a tím zprostředkovat
studentovi zkušenost, která by mu jinak zůstala nedostupná. Do 3D objektů je možné
umístit aktivní body a pro zvýšení názornosti je interaktivně zobrazit po nějaké
studentově akci. Každý aktivní prvek podněcuje studentovu zvídavost a přináší mu
nové zkušenosti v poznávání obsahu knihy.
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Testy - opakování a procvičování učiva jsou jedním ze základních nástrojů
pro osvojování studijní látky. V elektronických učebnicích je výhodné využívat testů
k ověření znalostí. Testem poskytneme studentovi zpětnou vazbu o míře osvojení
nastudované látky. Testy lze do knížky umístit k jednotlivým logickým celkům
(kapitola, téma, atd.) nebo jako souhrnné opakování celkového učiva el. knihy. Bývají
náhodně generovány, takže ověřují znalosti studentů variabilním způsobem. Student
musí ovládnout učivo, pokud chce být úspěšný. Takové testy jsou vhodné jako auto
evaluace znalostí. S výhodou jsou k testům umístěny odkazy na místo v učebnici,
které testovací otázka prověřuje. V případě neúspěchu může student jedním kliknutím
přejít do kapitoly a doplnit si znalosti pro úspěšné zvládnutí testovací otázky.

Z výše uvedeného vyplývá, že elektronické kniha obsahuje velké množství
interaktivních prvků. Díky tomu je pro studenta zajímavější oproti běžným
učebnicím. Taková kniha umožňuje vtáhnout studenta do studia jako aktivního
čitatele a nemusí tak být pasivním uživatelem učebnice, ale může se aktivně podílet
na získávání vědomostí. Dobře napsaná a kvalitně naprogramovaná knížka může
studenty rozvíjet metodami, které nejsou běžně dostupné.
Velkou výhodu vidíme v možnosti kumulovat potřebné informace v ucelené
podobě a různými formami. Takové dílo poskytuje v jednom celku informace, které
studenti často vyhledávají na internetu, spouštějí si videa z externích zdrojů, jako
například YouTube, školní servery, internetové e.learningové systémy, atd.
V elektronické knížce student nachází informace v takové podobě, kterou autor dobře
promyslí a poskytne. Při studiu žák zůstává v dané knize a neutíká do internetového
nebo intranetového prostředí. Nerozptyluje se a neodbíhá z tohoto systému
do prostředí zábavných, ale při studiu rozptylujících prostředí, jako jsou například
sociální sítě.
Speciální roli hrají v učebnicích multimédia. Při jejich správném použití
student šetří čas a například krátké a výstižné video poskytne mnohem větší množství
informací, než jen psaný text v klasické knize. Dobře vytvořená animace v textu
okamžitě doplňuje text o názorné ukázky dějů, které vysvětlují studentům probíranou
tématiku. 3D zobrazení mohou studentovi ukázat předměty nebo stroje a přístroje, ke
kterým se běžně nedostane a které by pedagog zprostředkoval nadstandardním
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způsoben, například exkurzí. Ze všech těchto příkladů vyplývá možnost značné
časové úspory při studiu a celý proces je efektivnější.
Obvykle si autor knihy jednoznačně stanoví cíle, kterých potřebuje v knize
dosáhnout, dobře si promyslí obsah a formy sdílení informací tak, aby správně vedl
studenta při studiu. Díky cvičným testovacím otázkám poskytuje studentovi zpětnou
vazbu o zvládnutí učiva a zefektivňuje mu tím studium. Odtud je již jen krůček
k otestování učiva ze strany pedagoga a vyhodnocení výsledků.
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3 Distribuce elektronických knih
Elektronické knížky se v dnešní době distribuují mnoha růžnými způsoby.
V mnohých případech by se dalo spíše hovořit o distribuci elektronických dokumentů,
které nepovažujeme za elektronické knížky. Studijní materiály se studentům poskytují
ve formátech Word, Excel, PDF, JPEG. Učitelé odkazují studenty do systémů
k přehrávání videa a PPT prezentací s animacemi, odkazují je na speciální internetové
stránky s aktivními aplikacemi a prvky. Výsledkem takového procesu je pak
roztříštěné získávání studijních materiálů vlastní aktivitou studentů. Tyto procesy
nebývají vždy jednoduché a často zabírají studentům čas potřebný ke studiu spíše
studiem systému vlastních. Napřed musí zjistit, kde se informace vyskytují, jak se
k nim dopracovat a teprve pak nastává studium vlastní látky.
Naproti tomu elektronická knížka poskytuje studentovi ucelený celek
informací díky čemu se může soustředit na vlastní studium.
Z důvodu distribuce ucelených a ověřených informací v podobě elektronických
knih a učebnic, doporučujeme knihy distribuovat za pomocí nativních čteček
pro jednotlivé operační systémy nejen pro tablety, tedy iOS, Android, Windows
Phone, ale i pro stolní počítače: Windows či OS X. Velkou výhodu této formy
distribuce je unifikace celého systému. Student dostane informace v jednotné podobě
na všech zařízeních, která jsou pro něj dostupná. Ve škole studuje například na PC
v prostředí běžných prohlížečů či prostřednictvím tabletů, které jsou v poslední době
zaváděny do výuky jako mobilní učebny a stejně tak prostřednictvím tabletů bez
ohledu na druh používaného systému jako zařízení, které student vlastní a má je vždy
po ruce. Může tak studovat ve škole ve výuce, při skupinové práci a například i ve
vlaku po cestě domů z jednotné formy dokumentu.

9

4 Přínosy elektronické učebnice
V současné době dochází v masivní míře k elektronizaci školství, kdy se
do škol pořizují, v rámci různých projektů, nejen počítače a notebooky ale i tablety.
S tímto masivním nárůstem technologického vybavení přichází i možnost využití
učebních a výukových materiálů ve výuce předmětů, nejen jako tištěných materiálů,
ale i jako elektronických dokumentů. Jak už bylo zmíněno výše, elektronické
učebnice poskytují širší záběr sdělování informací žákům. Text a obrázky umí
poskytnout tištěná kniha stejně jako elektronická učebnice, v čem však již
elektronická učebnice má navrch, je využití dalších lidských smyslů, jako třeba
zvuková stopa. Elektronická kniha může obsahovat např. zvukové ukázky správné
výslovnosti při výuce cizích jazyků.

Elektronická kniha může nabídnout nejen zvukovou stopu, ale i obrázkovou
animaci. Animace může být vhodná například na demonstraci chemické reakce,
správného postupu při sčítání pod sebou nebo 3D animace práce soustruhu na zadané
součástce.

Samozřejmá je i kombinace obou výše uvedených - tedy jak pohyblivých
obrázků, tak zvukové stopy. To vše v sobě spojuje video. Instruktážní videa
se zvukovým doprovodem jsou skvělou možností jak zaujmout čtenáře, v případě
učebnic žáky, ke studiu a rozšíření znalostí v probírané látce.

Za důležitou vlastnost elektronických knih považujeme možnost vkládání
poznámek ze strany studenta. Některé čtečky jsou takovým aparátem vybaveny a díky
tomu se student může připravovat efektivněji. V podstatě jde o tu vlastnost, na kterou
jsou zvyklí u tištěných materiálů. Ručně psané poznámky v textu nebo po stranách
byly dříve běžnou záležitostí a usnadňovaly studium. Stejně tak poznámky
v elektronické knize jsou užitečnou pomůckou. Obvykle je možné takové poznámky
exportovat do samostatných souborů. V rukou studenta mohou tímto způsobem
vzniknout dokumenty ve zhuštěné podobě sloužící k rychlému opakování učiva.
možnost zvýraznění částí textu jsou zase obdobou podtrhávání a zvýrazňování
důležitých pasáží textu pro potřebu rychlé orientace při učení částí textů. Některé
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systémy umožňují exportovat pasáže knihy ve formě citací. Tato vlastnost je přínosná
pro studenta a stejně tak pro autora knihy. Student může danou pasáž publikovat
ve svých pracích včetně citace dle normy, autorovi knih se prostřednictvím tohoto
nástroje zvyšuje citovanost jeho díla. Vzhledem k tomu, že existuje více citačních
norem, které uvádějící citace v jednoznačně definovaném formátu, je výhodou pokud
kniha umožňuje používat nabídku citačních norem v přednastavených formátech.
K bonusům takto vydávaných učebnic patří určitě i jejich hmotnost - tedy, že
"nic" neváží. Učebnice od 1. třídy základní školy po poslední skripta na vysoké škole,
se vejdou do jednoho zařízení a nebudou vážit víc, než je hmotnost tohoto zařízení.
Vzhledem k tomu, že školní brašny naplněné knihami neúměrně zatěžují žáky při
cestě do školy, považujeme tuto vlastnost ze zdravotního hlediska za velmi důležitou.
Elektronická učebnice umožňuje častou aktualizaci. Obory se v dnešní době
vyvíjejí velice rychle a učebnice mají potřebu tento vývoj kopírovat. U tištěných knih
je třeba čekat na další vydání učebnice. U el. knih je pak jednoduché takovou knihu
aktualizovat v systému a publikovat. Studentům se okamžitě objeví informace o nové
knize ve čtečce a po jejím stažení ze serveru se dostanou k aktuálním informacím bez
nutnosti kupovat novou knihu. Je pouze na autorovi, jak často a jak moc bude knihu
doplňovat. Obvykle se taková kniha aktualizuje bez nutnosti kupovat nové vydání,
což vede ke značné finanční úspoře v rozpočtu rodiny studenta, případně školy.
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5 Jaké by měla mít elektronická učebnice vlastnosti?
Elektronická učebnice by měla být v první ř adě multiplatformní, tj. měla by
být zobrazitelná na všech zařízeních nezávisle na operačním systému, který uživatel
používá. Ať už se jedná o operační systémy pro stolní počítače a notebooky:
Windows, OS X nebo Linux nebo o operační systémy pro mobilní zařízení v podobě
tabletů: iOS, Android, Windows.

V případě operačních systémů pro stolní počítače a notebooky mluvíme
o zobrazování pomocí webových prohlížečů jako jsou například Safari, Mozilla
Firefox, Opera nebo Google Chrome.

V případě operačních systémů pro mobilní zařízení mluvíme o nativních
aplikacích přizpůsobené pro každý operační systém zvlášť.

Další vlastnost, kterou by měla elektronická učebnice disponovat je možnost
přidávání poznámek. Přidávání poznámek by mělo být jednoduché a intuitivní a tyto
poznámky by měly být vyhledatelné v knize.

Důležitou funkcionalitou pro studenty a učitele je podtrhávání a zvýrazňování
vybraných částí textu. Stejně jak jsou uživatelé zvyklí používat různé barvy v běžných
tištěných učebnicích, tak i pro elektronické učebnice není problém využít různých
barev pro odlišení různých poznámek.

Samozřejmostí by pak měla být možnost takto vytvořené poznámky
a zvýraznění sdílet nebo dokonce i citovat podle zvolené citační normy. Pro tyto
případy bývají elektronické učebnice opatřeny i číselným kódem ISBN.

Práci s knihou zpříjemňuje také možnost vyhledávání. Student zapíše termín
do políčka nad knihou a čtečka pak prochází učebnici a vyhledává, kde se daný výraz
vyskytuje. Běžně tuto vlastnost známe z prohlížečů internetových stránek nebo
elektronických dokumentů např. ve formátech .doc, pdf. a dalších. Tímto způsobem
se student rychle dostává k informacím, může s nimi pracovat - podtrhávat si je,
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zpracovávat informace - publikovat prostřednictvím exportu, vkládat je do svých
dokumentů (seminárních prací) a dále tyto informace předkládat k hodnocení nebo
prezentovat pro své spolužáky. Tato forma práce zahrnuje ucelený proces získávání,
zpracování, třídění a prezentování výsledků svého studia. Tedy běžný proces
pro každého, kdo potřebuje efektivně pracovat s informacemi.
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6 Ukázky elektronických knih
Některé společnosti se více či méně zaměřily na publikování či vytváření
elektronických knih. Na následujících stranách si představíme některá ř ešení, která
jsou již využívána a jsou inspirací k publikování dalších elektronických učebnic, knih
a dokumentů.

6.1 www.publi.cz
Autoři elektronického publikačního systému se zaměřili na vývoj řešení, které
je přímo určeno ke studiu. Je založeno na formátu knih v HTML5, automatizovaném
publikačním systému pro tvorbu a distribuci knih, čteček pro mobilní zařízení
s možností čtení knih v internetových prohlížečích. Knihy takto vytvořené jsou
v jednotném formátu a student tak nemusí ř ešit rozdíl mezi podobami knihy
v závislosti na zařízení, ze kterého studuje. Tedy tabletu pro mobilní práci nebo
běžného PC pro práci v učebně školy. Výhodou tohoto ř ešení je i fakt, že jsou
všechny knihy k dispozici v režimu offline. Tedy řešení, které umožní knihu stáhnout
do zařízení bez připojení k internetu. U tabletů jsou to data pro nativní čtečky,
u počítače pak archív samostatně spustitelný na počítači. Student není vázán
na internet a může pokračovat v práci i v případě, že nemá možnost připojení. Tato
vlastnost je velkým rozdílem oproti zavedeným e-learningovým ř ešením, které
poskytují vysoký komfort práce pouze v případě, že je student připojen na internet.
A navíc umožňuje toto ř ešení komfort i pro práci ve třídě. Studenti se věnují studiu
v knize bez přístupu na internet a nejsou "lákáni" možnostmi internetu odcházet
od studia a věnovat se zajímavým činnostem na síti, jako je například chat, procházení
sociálních sítí či vyhledáváním informací, které nejsou se studiem přímo svázány.
Výuka a studium tak probíhá bez vedlejších rušivých vlivů.
Následující ukázka je ze čtečky vytvořené pro Masarykovu univerzitu.
Ukázkové obrázky jsou ze zařízení iPad. Celou knihu je možno vidět i na webových
stránkách www.publi.cz. Ve svém portfoliu mají již ř adu základních, středních
a vysokých škol, jak je patrno ze seznamu jejich vydaných knihoven.
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Obr. č. 1 - Ikony aplikací knihoven elektronických knih na zařízení iPad.
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Obr. č. 2 - Ukázka všech dostupných knih v aplikaci

Po spuštění aplikace se student dostane na seznam publikací, které jsou
dostupné.
Červená vlaječka značí, že kniha je dostupná ke stažení, modrá vlaječka značí,
že je dostupná nová verze knihy, zelená vlaječka značí, že kniha je dostupná
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v aktuální verzi a je stažena v iPadu. Pro studenta je naprosto jednoduché kliknout
na ikonu a stáhnout si učebnici do zařízení.

Obr. č. 3 - Seznam uživatelem stažených knih v aplikace
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Student se pohybuje v sekci, kde vidí všechny dostupné knížky poskytované
školou, nebo v sekci knihovna, ve které vidí všechny knihy stažené do aplikace. Tento
přístup je důležitý z několika důvodů. Tím nejdůležitějším je přehlednost a dostupnost
elektronických knih. Dále pak hraje významnou roli skutečnost, že mobilní zařízení
jsou vybavena omezenou velikostí paměti tabletu. Dochází tak k častému získávání
knih a jejich promazávání z důvodu aktuální potřeby. Velikost knihy se může podle
počtu multimédií pohybovat i kolem 1GB a z toho důvodu je třeba obsah paměti
dobře organizovat. V takové situaci přehlednost a jednoduchost dostupných knih hraje
významnou roli pro praktické používání. Student jasně vidí knihy dostupné
v systému, knihy stažené do zařízení. V případě aktualizace knih mu zařízení
jednoduchým způsobem ohlásí novinky a přiměje ho k aktualizaci stažených knih.
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Obr. č. 4 - Otvírání již stažené knihy, která má dostupnou aktualizaci

Na záložce publikace si můžeme vybrat knihu. Po kliknutí na knihu, která má
modrou vlaječku (tj. máme staženo ale, je vydána její aktualizace), se nám zobrazí
nabídka. Máme možnost stáhnout aktualizovanou verzi, případně můžeme otevřít
neaktualizovanou verzi.

19

Obr. č. 5 - Otvírání knihy, kterou uživatel doposud nemá staženou
Pokud je kniha označena červenou vlaječkou, objeví se nám po kliknutí na ni
tato hláška.
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Obr. č. 6 - Obrázek obalu elektronické knihy, tzv. cover

Úvodní stránka knihy může vypadat tak, jak je vidět na obrázku. Jednoduchý
piktogram studentovi naznačuje, jak s knihou pracovat. Pohyb mezi kapitolami
probíhá přetažením obrazovky vlevo (o kapitolu vpřed) nebo vpravo (o kapitolu zpět).
Pro pohyb v rámci kapitoly se používá tažení obrazovky nahoru nebo dolů. Jsou to
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tahy, které jsou obvyklé při práci s tablety. Student je na ně zvyklý z jiných aplikací
a tím se proces učení zjednodušuje.

Obr. č. 7 - Úvodní stránka kapitoly. V našem případě kapitola 00 Impresum.
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Obr. č. 8 - Úvodní stránka kapitoly
Úvodní stránka kapitoly po posunutí. V našem případě kapitola 00 Impresumkde jsou základní informace o knize.
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Obr. č. 9 - Animace pohybu při přesunu mezi kapitolami.
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Obr. č. 10 - Část jedné z kapitol obsahující pouze běžný text.
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Obr. č. 11 - Nabídka
Po dvojím poklepání na obrazovku se objeví nabídka. Jednotlivé
piktogramy zpřístupňují funkce knihy.
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Obr. č. 12 - Obsah
Ve spodní řádce vidíme obsah knihy, je v něm možné listovat pohybem zprava
doleva. V horním řádku, úplně vpravo, je ikona na navrácení se do knihovny.
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Obr. č. 13 - Označení textu
Přidržením prstu na textu můžeme označit jeho část.
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Obr. č. 14 - Ikony na horním okraji, vlevo: Barva zvýrazňovače.
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Obr. č. 15 - 2. ikona horního okraje
2. ikona zleva: Zvýrazňovač - po vybrání barvy a části textu, který chceme
zvýraznit, můžeme kliknout na štětec a zvýraznit tím vybraný text.
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Obr. č. 16 - Text po zvýraznění.
3. ikona zleva je guma, umožňuje odebrat

zvýraznění.
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Obr. č. 17 - Zvýraznění pomocí tvaru
4. ikona zleva umožňuje zvýraznit text, případně obrázek, pomocí elipsy nebo
obdélníku.
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Obr. č. 18 - Přidání elipsovitého zvýraznění
Přidání elipsovitého zvýraznění – je možné s ním pracovat - posunovat, měnit
velikost (roztažením/stažením dvou prstů).
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Obr. č. 19 - Přidání obdélníkového výběru.
Přidání obdélníkového výběru. Práce s ním je stejná jako s elipsovitým
výběrem.
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Obr. č. 20 - Přidání poznámky
Jako další možnost máme možnost přidání poznámky (ikona v horním řádku,
5. zleva). Poznámka se přidá v barvě, kterou máme zvolenou a přidá se na pravý
okraj, do poloviny stránky - zobrazí se jako malý čtvereček.
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Obr. č. 21 - Sdílení
6. tlačítko zleva nám umožňuje sdílet anotace, poznámky anebo aktuálně
vybraný text. Sdílení se provádí pomocí odeslání emailové zprávy. Je nutné tedy mít
nakonfigurovaného mailového klienta.
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Obr. č. 22 - Sdílení
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Obr. č. 23 - Sdílení a citování
Pokud kniha podporuje citace, je automaticky položen dotaz, zda chceme
knihu citovat.
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Obr. č. 24 - Výběr z citačních norem
Na výběr je několik citačních norem.
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Obr. č. 25 - Ukázka sdílení vybraného textu vč. citace.
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6.2 Flexi Books
Další společnost, která se stará o vydávání elektronických publikací vychází
z původních podkladů klasických knih. Podkladem pro knihy je klasické PDF, které
je obohaceno o multimediální interaktivní vrstvu. Studenti při studiu této knihy
pročítají jednotlivé kapitoly, stejně jako v klasické knize, a navíc se v textu vyskytují
interaktivní tlačítka. Po vyvolání akce kliknutím na aktivní prvek se spustí nadstavba
PDF a čtečka zobrazí multimediální obsah. Výhodou tohoto ř ešení je, že jsou ve
výuce současně používány klasické tištěné knihy a elektronické knihy v tabletu
doplňují aktivity ve třídě. Elektronické knihy jsou v podobě pro tablety Apple,
Android a Windows. Podoba knih je ve všech zařízeních stejná a ještě navíc odpovídá
obsahu knihy tištěné. Tablet je v takovém případě vhodným doplňkem učiva. Knihy
existují také ve verzi pro interaktivní tabule. Učitel tak může využívat učebnice
při frontální výuce, skupinové práci a individuální přípravě na vyučování. Tento typ
učebnic je přechodem mezi klasickou učebnicí v tištěné podobě a elektronickou
učebnicí budoucnosti.
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Následující ukázka práce s interaktivním dokumentem je z demo učebnice
Zeměpis:

Obr. č. 26 - Ukázka knihovny FRAUS, která se jmenuje Flexibooks.
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Obr. č. 27 - Obal knihy zeměpis.
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Obr. č. 28 - Ukázka funkcí
Ukázka některých funkcí demoverze knihy Zeměpis. V tomto případě ukázka
vyhledávání a prohlížení obrázků z knihy.

44

Obr. č. 29 - Ukázka funkcí
Další ukázka funkce knihy - možnost zobrazení více stránek při jednom
náhledu.
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6.3 Timex
Někteří výrobci elektronických učebnic jdou cestou obohacení klasického
formátu PDF o interaktivní prvky. Vkládají do dokumentu vazby mezi částmi textu
a například obsahem, doplňují video přímo do dokumentu a promyšlenou stavbou
vytvářejí elektronickou učebnici. Při ovládání pak spoléhají na aplikace dalších
výrobců, které umožňují do takové knihy vkládat poznámky a grafické prvky.

Obr. č. 30 - Učebnice připravené k otevření na ploše počítače s aplikací PDFXChange Editor
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Obr. č. 31 - První strana učebnice
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Ovládací prvky učebnice:

Obr. č. 32 - Otevřená učebnice s oválným označením části textu

Obr. č. 33 - Možnost přidávání grafického prvku "razítko"
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Obr. č. 34 - Ukázka možnosti přeškrtnutí textu

Obr. č. 35 - Ukázka možnosti zvýraznění textu
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Obr. č. 36 - Zvýraznění textu s možností zvětšení pomocí tlačítka

Obr. č. 37 - Zvětšený text
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Obr. č. 38 - Grafické poznámky
Grafické poznámky dokreslené nástrojem tužka

Obr. č. 39 - Ukázka podtržení vybraného textu
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Obr. č. 40 - Poznámky
Přidávání textových poznámek do elektronické knihy

Obr. č. 41 - Zvukové poznámky
Přidávání zvukové nahrávky do elektronické knihy
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Obr. č. 42 - Ovládací prvek pro zvětšení obrázku

Obr. č. 43 - Ovládací prvky přechodu na další stranu a prvky pro návrat
do obsahu
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6.4 Publero.cz
Tvůrci portálu Publero jsou dalším příkladem elektronických učebnic, který
lze využívat při studiu. Původní myšlenka vycházela z potřeb publikovat časopisy
v elektronické podobě pro mobilní zařízení. Dokumenty se zpracovávají z klasických
prostředků a jsou zobrazeny nativní čtečkou pro všechna zařízení včetně
internetových prohlížečů.
Časopisy zatím neumožňují interaktivní prvky, takže je třeba pracovat
s dokumenty ke čtení a prohlížení obrázků. Toto řešení může být náhradou klasických
učebnic a v budoucnu se stane učebnicí s multimediálním obsahem.
Výhodou tohoto systému je propracovaný systém zabezpečení učebnic proti
kopírování a redistribuci, což ocení vydavatelé elektronických knih.
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Obr. č. 44 - Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka aplikace PUBLERO v zařízení s iOS.
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Obr. č. 45 - Ukázkové číslo časopisu EPOCHA
Tento časopis lze pomocí aplikace Publero zakoupit a dále s ním pracovat.
Časopis je po zakoupení dostupný offline.
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Obr. č. 46 - Zobrazení obsahu časopisu
Zobrazení obsahu časopisu s možností přelistování na určitou stranu.
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Obr. č. 47 - Vyhledávání
Vyhledávání zadaného řetězce znaků v rámci zakoupeného časopisu.
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6.5 Dotyk
Další službou, která pracuje s elektronickými dokumenty je týdeník Dotyk.
Jedná se sice o unikátní ř ešení postavené pro potřeby společnosti vydávající
elektronické časopisy, ale kvalita elektronických dokumentů je výjimečná oproti
konkurenčním elektronickým časopisům. Jejich elektronické dokumenty jsou plné
interaktivních prvků, animací a multimediálního obsahu.
Využití těchto technologií vybízí k tvorbě učebnic, ale v současné době zatím
neexistuje zájem v takové šíři, aby zaujal vydavatele učebnic natolik, že podobným
systémem budou vydávat elektronické učební texty. V každém případě by bylo
vhodné v budoucnu využít podobného systému pro publikování učebnic.
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Na ukázku uvádíme pár obrázků, které jsme pořídili při čtení týdeníku Dotyk
z webového prohlížeče.

Obr. č. 48 - Úvodní obrazovka týdeníku Dotyk
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Obr. č. 49 - Týdeník Dotyk
Týdeník Dotyk ukazuje jednu z výhod elektronického dokumentu oproti
dokumentu tištěnému - možnost sdílení na sociálních sítích.
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Obr. č. 50 - Zobrazení obsahu týdeníku
Zobrazení obsahu týdeníku umožňuje přejít ihned na kapitoly, které zaujmou
čtenáře.
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Obr. č. 51 - Vložená slideshow
Vložená slideshow, díky které má čtenář možnost listovat ve slideshow
pohybem prstu nebo v případě webového prohlížeče přetažením myši.
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7 Příklad elektronické knihy a její využití na základní
škole
Využívání elektronických knih ve výuce je v začátcích, a proto považujeme
za užitečné zařadit do výčtu řešení učebnice pro základní školu se zaměřením na žáky
se specifickými poruchami. Učebnice vznikly na podporu žáků s těmito specifickými
poruchami prostřednictvím tabletů i internetu. Cílem bylo zpřístupnit žákům učivo
moderním způsobem. Jako nadstavba je pak zpřístupnění metodiky výuky rodičům
a vybavit je znalostmi o postupech práce, které se využívají při výuce ve škole. Rodič
tak vidí, jak učitel postupuje, a může stejným způsobem procvičovat učivo doma
s dítětem. Učebnice jsou plné interaktivních cvičení, kde žáci plní zadané úkoly
podobně jako v učebnicích nebo pracovních listech. Tím šikovně využívají
dovednosti, které získaly při klasickém vyučování. Elektronické učebnice jsou
příjemným zpestřením práce v hodinách a vhodným nástrojem k domácí přípravě
žáků.

7.1 Český jazyk
Český jazyk – vytvořený interaktivní materiál se věnuje stěžejnímu učivu
mluvnice na 1. stupni ZŠ a v 6. ročníku ZŠ. Jednotlivé kapitoly vysvětlují
danou problematiku, postihují úskalí učiva a připomínají žákům to, čemu
věnovat hlavní pozornost. Kreativně zpracovaná cvičení vedou žáka
ke spolupráci, procvičování a k prohlubování znalostí.

Jednotlivé kapitoly:

1. Psaní písmen
2. Dlouhé a krátké samohlásky
3. Tvrdé a měkké slabiky
4. Spodoba
5. Slovní druhy
6. Shoda podmětu s přísudkem
7. Přídavná jména pro 6. ročník

Jak pracovat s jednotlivými cvičeními:
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Žák pracuje podle zadání ve cvičení. Označuje správná písmena, slabiky
a slova. Přesunuje slova, slabiky, písmena. Doplňuje z nabídky slov nebo
písmen. Vybírá slova nebo písmena. Pomocí klávesnice zapisuje správné tvary
slov.

Cvičení s linkou - dotykem na prázdnou linku se rozbalí nabídka:
1) písmen
2) slov
3) objeví se klávesnice

Vyhodnocení cvičení:
Smyslem cvičení je, aby se po jeho vyhodnocení ověřené učivo zbarvilo
zeleně.

1. Psaní písmen:
Metodický návod:
Žák se může podívat, jak se správně sedí při psaní.
Vidí všechna písmena české abecedy, která jsou ozvučená.
Je uvedena tiskací i psací podoba všech písmen s obrázkem.

Forma využití:
Určeno pro žáky 1. – 2. ročníku.
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•

ve třídě si na interaktivní tabuli prohlédnou písmeno, jeho tiskací i psací
podobu.

•

samostatně na tabletu si kdykoliv prohlédnou a připomenou podobu písmene.

•

vhodné pro domácí opakování a procvičování.

2. Dlouhé a krátké samohlásky:
Metodický návod:
Žák si může poslechnout a prohlédnout přehled dělení hlásek na samohlásky
a souhlásky.
Projde si dělení samohlásek na krátké a dlouhé a seznámí se se zvukovým
záznamem slov.
Procvičuje si psaní u, ú, ů ve slovech.

cvičení 1 – procvičování dělení hlásek na samohlásky a souhlásky
cvičení 2 – procvičování dělení samohlásek na krátké a dlouhé
cvičení 3 – ke zvukovému záznamu žák vybírá správné slovo
cvičení 4 – ke slovům na řádku žák vybírá vhodné slovo z nabídky
cvičení 5 – žák procvičuje správnou délku samohlásky, kliknutím na linku ve
slově se rozbalí nabídka krátkých i dlouhých samohlásek, ze kterých žák
vybere správnou možnost
cvičení 6 – žák procvičuje rozdíl ve slovech s krátkou a dlouhou samohláskou,
kliknutím na linku mezi slovy se rozbalí nabídka slov s rozdílnou délkou
samohlásky a žák vybere správné slovo do vět
cvičení 7 – procvičování postupného psaní u/ú, u/ů, ú/ů,
cvičení 8 – procvičování psaní u, ú, ů

Forma využití:
Určeno pro žáky 2. – 3. ročníku.
•

ve třídě společně na interaktivní tabuli si žáci vysvětlí psaní krátkých
a dlouhých samohlásek a společně vypracují jednotlivá cvičení

•

ve třídě samostatně na tabletu nebo počítači žáci procvičují psaní krátkých
a dlouhých samohlásek
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•

domácí příprava na tabletu nebo počítači

3. Tvrdé a měkké slabiky:
Metodický návod:
Žák se seznámí s tvrdými a měkkými souhláskami. Cvičení je zaměřené na
zrakové a sluchové vnímání probíraného učiva. Žák označí kytičku, ozve se
zvukový záznam a společně opakuje.
cvičení 9 – procvičování tvrdých a měkkých slabiky, přesunování jednotlivých
přeházených slabiky ve vagóncích do správného pořadí
cvičení 10 – procvičování psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, pod
obrázkem se nabízí dvě varianty slov, správně zapsané a s chybou, žák označí
správné řešení
cvičení 11 – procvičování psaní i, í/y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách,
žák klikne na pomlčku ve slově a rozbalí se nabídka možných písmen
k doplnění do slov. Při každém doplnění se postupně odkrývá část obrázku.

Forma využití:
Určeno pro žáky 2. – 3. ročníku.
•

ve třídě společně na interaktivní tabuli si žáci vysvětlí psaní tvrdých
a měkkých slabik a společně vypracují jednotlivá cvičení

•

ve třídě samostatně na tabletu nebo počítači žáci procvičují psaní tvrdých
a měkkých slabik

•

domácí příprava na tabletu nebo počítači

4. Spodoba:
Metodický návod:
Žák si může přečíst nebo poslechnout co je spodoba. Seznámí se se správným
psaním párových souhlásek a zdůvodněním pravopisu.
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cvičení 12 – procvičování párových souhlásek a dvojice ř adí na ř ádek vedle
sebe
cvičení 13 – seznámení se s možností odůvodnění párových souhlásek pomocí
jiného tvaru téhož slova
cvičení 14 – procvičování odůvodnění pravopisu párových souhlásek T/D
ve slovech
cvičení 15 – procvičování odůvodnění pravopisu párových souhlásek T/D
ve větách
cvičení 16 – procvičování psaní slov s párovými souhláskami T/D, kliknutím
na linku se nabízí slova, ze kterých žák vybere správnou možnost
cvičení 17, 18, 19 – procvičování psaní párových souhlásek P/B ve slovech,
kliknutím na linku se rozbalí nabídka párových souhlásek P/B
cvičení 20 – procvičování psaní párových souhlásek Z/S, Ž/Š na konci slova
cvičení 21 - procvičování psaní párových souhlásek Z/S, Ž/Š uprostřed slova,
k obrázku vybírá slovo
cvičení 22 – procvičování psaní párových souhlásek Ž/Š na konci slova,
kliknutím na linku se rozbalí nabídka párových souhlásek Ž/Š
cvičení 23 – procvičování psaní párových souhlásek Ž/Š uprostřed slova,
kliknutím na linku se nabízí souhlásky Ž/Š
cvičení 24 - procvičování psaní párových souhlásek V/F uprostřed slov,
kliknutím na linku se nabízí souhlásky V/F
cvičení 25 – procvičování psaní souhlásek V/F na konci slov se zdůvodněním
pravopisu
cvičení 26 – procvičování párové souhlásky H/CH na konci slov, kliknutím
na linku se rozbalí nabídka souhlásek H/CH
cvičení 27 – procvičování všech párových souhlásek, žák z nabídky slov
vybírá slova bez chyb
cvičení 28, 29 – procvičování psaní všech párových souhlásek uprostřed
a na konci slov
cvičení 30 – z nabízených slabik žák tvoří slova
cvičení 31 – procvičování psaní párových souhlásek a správné zdůvodnění
pravopisu
cvičení 32 – nabízená slova žák doplňuje do vět
cvičení 33 - procvičování psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov
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cvičení 34 – procvičování psaní párových souhlásek, žák označuje slova
s chybou

Forma využití:
Určeno pro žáky 2. – 3. ročníku.
•

ve třídě společně na interaktivní tabuli si žáci vysvětlí psaní párových
souhlásek

•

ve třídě samostatně na tabletu nebo počítači žáci procvičují psaní párových
souhlásek

•

domácí příprava na tabletu nebo počítači

5. Slovní druhy:
Metodický návod:
Žák si přečte nebo poslechne přehled slovních druhů. Procvičuje jednotlivé
slovní druhy.
cvičení 35, 36, 37 – procvičování poznávání podstatných jmen, vyhledávání a
označování
cvičení 38 – procvičování poznávání přídavných jmen, třídění přídavných
jmen podle vhodnosti
cvičení 39 – procvičování přídavných jmen, doplňování do vět z nabídky nad
cvičením
cvičení 40, 41, 42 – procvičování slovesa, žák doplňuje vhodné sloveso
z nabídky
cvičení 43, 44 – procvičování předložky, žák vybírá z nabídky vhodné
předložky a doplňuje je do vět
cvičení 45, 46, 47 – procvičování poznávání podstatných jmen, přídavných
jmen, sloves a předložek, přetáhne číslo odpovídající danému slovnímu druhu
(1 – podstatné jméno, 2 – přídavné jméno, 5 – sloveso, 7 – předložka)
cvičení 48, 49, 50, 51, 52 – procvičování všech slovních druhů, žák na přidaný
řádek ke zvýrazněnému slovu přetahuje číslo daného slovního druhu
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Forma využití:
Určeno pro žáky 2. – 5. ročníku.
cvičení 35 – 44 je určeno pro žáky 2. ročníku
cvičení 35 – 47 je určeno k prohloubení učiva slovních druhů pro žáky
3. ročníku
cvičení 48 – 52 je určeno pro žáky 4. – 5. ročníku
•

ve třídě společně na interaktivní tabuli si žáci vysvětlí třídění slov na slovní
druhy a společně vypracují jednotlivá cvičení

•

ve třídě samostatně na tabletu nebo počítači žáci procvičují slovní druhy

•

domácí příprava na tabletu nebo počítači
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6. Shoda přísudku s podmětem:
Metodický návod:
Žák si přečte nebo poslechne pravopis psaní shody přísudku s podmětem.
Připomene si, co je čas minulý, seznámí se s přísudkem a podmětem
a pravopisem psaní koncovek příčestí minulého.
cvičení 53 – procvičování poznávání přísudku, žák třídí přísudky podle
koncovek
cvičení 54 – procvičování poznávání podmětu, žák vyřazuje ta slova, která
nemohou být podmětem
cvičení 55, 56, 57, 58, 59 – procvičování pravopisu shody podmětu
s přísudkem, kliknutím na linku se rozbalí nabídka možných koncovek,
ze kterých si žák vybere tu správnou

Forma využití:
Určeno pro žáky 5. ročníku.
•

ve třídě společně na interaktivní tabuli si žáci vysvětlí psaní pravopisu shody
přísudku s podmětem

•

ve třídě samostatně na tabletu nebo počítači žáci procvičují psaní pravopisu
shody přísudku s podmětem

•

domácí příprava na tabletu nebo počítači
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7. Přídavná jména pro 6. ročník:
Metodický návod:
Žák prohlubuje znalosti o přídavných jménech, seznámí se a procvičuje druhy
přídavných jmen, pravopis psaní jednotlivých přípon, stupňování přídavných
jmen.
cvičení 60 – procvičování přídavných jmen, přetažením žák přiřazuje přídavné
jméno ke správnému podstatnému jménu a kliknutím na linku se rozbalí
nabídka druhů přídavných jmen, z které si vybírá správný druh
cvičení 61 – procvičování tvoření přídavných jmen z podstatných jmen, žák
na linku napíše správný tvar
cvičení 62 – procvičování tvoření přídavných jmen přivlastňovacích, žák na
linku napíše správný tvar
cvičení 63 – procvičování tvarů přídavných jmen zaměřených na přípony ný, ní, žák na linku napíše správný tvar
cvičení 64 – procvičování tvarů přídavných jmen zaměřených na přípony -ský,
-cký, žák tvoří přídavná jména a přetahuje je ke správné koncovce
cvičení 65 – procvičování pravopisu množného čísla přídavných jmen,
kliknutím na linku se rozbalí nabídka, z které si žák vybírá
cvičení 66 – procvičování pravopisu množného čísla přídavných jmen, žák
napíše správný tvar
cvičení 67 – procvičování přiřazování přídavných jmen ke vzorům mladý,
jarní, matčin
cvičení 68 – procvičování psaní koncovek i/y u přídavných jmen, kliknutím na
pomlčku se rozbalí nabídka možností psaní přídavného jména
cvičení 69 – procvičování tvoření množného čísla přídavných jmen a pravopis
koncovek množného čísla, žák napíše správný tvar
cvičení 70 – procvičování rozlišení přídavného jména přivlastňovacího
od podstatného jména na linku se rozbalí nabídka, zda jde o přídavné jméno
nebo podstatné jméno, z které si žák vybírá
cvičení 71 – procvičování stupňování přídavných jmen, kliknutím na linku se
rozbalí nabídka, které si žák vybírá a rozhodne, o jaký stupeň přídavného
jména jde
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cvičení 72 – procvičování tvoření 2. a 3. stupně přídavných jmen, na linku žák
napíše správný tvar přídavného jména
cvičení 73 – procvičování 3. stupeně přídavných jmen, žák na linku napíše
správný tvar
cvičení 74 – procvičování pravopisu přídavných jmen, zaměřený na ě/ně

Forma využití:
Určeno pro žáky 6. ročníku.
•

ve třídě společně na interaktivní tabuli si žáci vysvětlí přídavná jména

•

ve třídě samostatně na tabletu nebo počítači žáci procvičují přídavná jména

•

domácí příprava na tabletu nebo počítači
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8 Vznik elektronické knihy
V následující kapitole si v krátkosti představíme jak taková kniha vlastně
vzniká.

Vznik elektronické knihy nebo učebnice samozřejmě není proces jednoduchý,
ale to není ani v případě knihy tištěné.

Nejdříve autor musí vytvořit samotný text učebnice. Tento proces je možná
ten nejdůležitější, protože kniha a učebnice by měla být hlavně kvalitním zdrojem
informací. Doplňující interaktivní prvky mohou však dokument ještě více zatraktivnit
a tím dosáhnout maximálního stupně užitečnosti ve výukovém a vzdělávacím
procesu. Tato část procesu je výhradně na autorovi knihy nebo učebnice.

Většina učebnic a dokumentů je doplněna o obrázky a fotografie, nejinak
tomu je i u učebnic a dokumentů elektronických. A zde již začíná spolupráce
se zpracovatelem elektronických dokumentů. Ti se ve spolupráci s autorem a s týmem
spolupracovníků snaží získat co nejkvalitnější obrázky a fotografie, tak aby mohly být
zobrazeny na všech typech zařízení v co možná nejvyšší kvalitě, avšak v co nejmenší
datové velikosti. Většina zpracovatelů již má zkušenosti s tímto procesem, a proto
nabízí autorovi pomocnou ruku.
Jak již bylo ř ečeno výše, elektronická učebnice je doplněna o multimediální
prvky jako jsou animace, zvukové stopy, videa, případně virtuální realita. V této části
se opět vydavatel snaží co nejvíce ulehčit práci autorovi knihy a ve spolupráci
s profesionálními tvůrci těchto multimédií společně vytváří z elektronické knihy více
než jen pouhou učebnici.

Takto hotová kniha pak může být publikována. Ale ani po publikování nemusí
být kniha navždy odsouzena k životu beze změn, což je její další plus. Textová část
učebnice se může pružně měnit, nejen při výskytu nepříjemných překlepů, ale i
v případě, že se autor rozhodne učebnici rozšířit. Samozřejmostí je možnost doplňovat
interaktivní prvky - nová videa, nové animace, případně jiné nápady.
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9 Tablet
Pokud se bavíme o elektronických knihách na tabletech, tak by bylo vhodné si
říci něco o samotných tabletech.

9.1

Co je tablet
Tablet je označení pro přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou

dotykovou obrazovkou, která se používá jako hlavní způsob ovládání. Místo fyzické
klávesnice se často používá virtuální klávesnice na obrazovce nebo psaní pomocí
stylusu.

Během 20. století vznikaly různé představy o zařízeních s těmito vlastnostmi.
Předchůdcem tabletů a notebooků byla koncepce Dynabook z roku 1968. Na přelomu
století se Microsoft pokusil definovat koncepci výrobků Tablet PC jakožto mobilní
počítač pro obchodní práci v terénu, ale tato zařízení nedosáhla masového rozšíření
především kvůli ceně a problémům s použitelností. V dubnu 2010 uvolňuje
společnost Apple Inc. svůj výrobek iPad, tablet zaměřený na konzumaci multimédií.
Posun v zaměření, spolu se zvýšenou použitelností a kvalitou celkově (oproti
předchozím tabletům), je vnímán jako určení nové třídy spotřebitelských zařízení
a iPad tak vymezil trh tabletů v následujícím období.

9.2

Historie tabletu
Tablet a s ním související speciální provozní software úzce souvisí

s technologií stylus, a proto má rozvoj tabletu hluboké historické kořeny.

Elektrická zařízení se vstupem a výstupem dat na plochém informačním
displeji existovala již v roce 1988. V průběhu 20. století bylo představeno mnoho
zařízení s těmito vlastnostmi. V osmdesátých letech dvacátého století se kromě
akademických a výzkumných systémů objevilo několik společností, které přišly na trh
s prvními komerčními produkty založenými na této technologii.
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Počátkem tohoto milénia se Microsoft pokusil definovat Microsoft Tablet PC
jako mobilní počítač pro práci v terénu v oblasti obchodu. Navzdory snaze
Microsoftu, se pro jejich zařízení nenašlo u veřejnosti široké využití, a to hlavně kvůli
jejich ceně a problémům se širší využitelností tohoto produktu mimo jejich omezený
účel.

V dubnu 2010 firma Apple vydala iPad, který znamenal posun v účelu a spolu
se zvýšenou použitelností, životností baterie, jednoduchostí, nižší hmotností, cenou
a celkovou kvalitou byl s ohledem na předchozí tablety vnímán iPad jako nová třída
spotřební elektroniky a vytvaroval komerční trh pro tablety v následujících letech.

9.3 Dotyková obrazovka
Běžnou součástí mezi PC tablety je dotykové ovládání. To umožňuje uživateli
používat například virtuální klávesnici a procházet snadno a intuitivně virtuálním
prostředím na obrazovce.

Zpracování operačních systémů musí více reagovat na somatosenzorické
systémy (doteky, teplota, pozice těla, atd.) než na klávesnici nebo myš. Ačkoli se
zařízení implementací liší od tradičních počítačů a notebooků, je tablet konkurencí
pro běžné notebooky a to ve prospěch současných tabletů a to hlavně díky více
dotykovému ovládání (tzv. „multi-touch“ rozhraní), které často napodobuje skutečné
objekty tak, jak se reálně chovají.

9.4 Snímače dotyku
Odporové dotykové obrazovky jsou pasivní a můžou reagovat na jakýkoliv
druh tlaku na obrazovce. Umožňují vysokou přesnost (což může být nezbytné, když
se snažíte na dotykové obrazovce napodobit ukazatel pro přesné ukazovaní, což je
v Tablet PC běžné), ale vyžaduje to přesnou kalibraci. Vzhledem k vysoké rozlišovací
detekci, je často používán pro odporové displeje stylus nebo nehet, i když existují
možnosti pro realizaci více dotykového ovládání na odporovou dotykovou obrazovku,
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možnosti jsou dosti omezené. Jak mají moderní tablety PC tendenci se silně opírat
o využití více dotykového ovládání, tak tato technologie se zmenšuje na úzce
specializovaná zařízení, u kterých by nebyla možnost odporové dotykové obrazovky
nahradit kapacitními.

Kapacitní dotykové obrazovky mají tendenci být méně přesné, ale citlivější
než odporové displeje, protože vyžadují vodivý materiál pro vstup, jako jsou prsty,
které nejsou tak přesné (oproti stylusu). Od moderního „Post-PC“ Tabletu se ale
očekává práce s mnohem menší plochou než u zařízení tradičních „tablet PC", a tak se
kvůli snadnému použití zpravidla nepoužívá stylus, ale spíše potřebují funkci více
dotykového ovládání.
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10 Kde najít elektronické materiály
Existují webové portály, které obsahují elektronické výukové materiály.
S některými portály jste se již v minulosti setkali, některé portály mohou být nové,
proto bychom si dovolili shrnout a představit tyto portály nebo alespoň ty hlavní.

10.1 www.rvp.cz
Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů
a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem
bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat
a informovat o svých zkušenostech.

Základními kameny Metodického portálu RVP.CZ jsou pestrost, komplexnost,
garance, kvalita obsahu a inovativnost. Ř editelům a učitelům školek, základních,
speciálních a základních uměleckých škol, gymnázií, středních odborných škol a škol
s právem státní jazykové zkoušky jsou tak prostřednictvím elektronického média
nabídnuty zkušenosti konkrétních učitelů i škol. Jejich obsahem jsou nejčastěji
informace o tom, jak vytvářet jednotlivé části ŠVP, jak inovovat vlastní výuku
předmětů, jak si poradit s rozvojem a hodnocením klíčových kompetencí a ř ada
dalších informací z oborových témat. Jedná se o podněty, které by měly přinášet
inspiraci do výuky.

Cílovou skupinou jak z hlediska uživatelů, tak i potenciálních autorů, jsou
především praktikující ředitelé a učitelé škol.

Součástí tohoto portálu je i podstránka dum.rvp.cz, kde převážnou většinu
materiálů vytvořili sami učitelé, tento portál je tedy možno brát jako vhodný
pro prvotní seznámení s elektronickými dokumenty.
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10.2 Moodle
Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických
kurzů na internetu.
Tvůrci kurzu v prostředí Moodle mají k dispozici ř adu modulů, z nichž
sestavují jeho obsah. Nastavení modulů i jejich jednotlivých instancí lze dále
přizpůsobovat a využívat je tak v různých pedagogických situacích. Kromě modulů
dodávaných přímo v distribuci je k dispozici řada rozšiřujících modulů.

Pomocí standardně dodávaných modulů lze do on-line kurzu vkládat např.:
•

studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash
animací, strukturovaných přednášek apod.

•

diskusní fóra s možností odebírání příspěvků emailem

•

úkoly pro účastníky kurzu

•

automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových
úloh

•

slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu

•

ankety

Řada škol si uzpůsobila Moodle podle svých potřeb, případně došlo
k přejmenování a tedy i kustomizaci celého balíčku.

Příklady použití Moodle:

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity: https://moodlinka.ped.muni.cz/
Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14: http://www.jaroska.cz/moodle/
Základní škola Mutěnická, Brno: http://moodle.zsmutenicka.cz
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10.3 Portály - materiály zdarma
Existují ovšem i jiné webové stránky a portály, které nabízí možnost
vzdělávání s využitím informačních technologií. Tyto portály zprostředkovávají
přímo nebo nepřímo pomocí externího odkazu elektronické výukové materiály.
http://www.jmskoly.cz - Portál pro všechny, kteří se zajímají o dění ve školství
v Jihomoravském kraji, i pro ty, kteří jsou do vzdělávacího procesu s větší či menší
mírou svobody volby zařazeni.

http://www.edu.cz - portál edu.cz patří mezi weby, které zprostředkovávají odkazy
na zajímavé weby s elektronickými materiály, neomezují se jen na české weby, ale
i na cizojazyčné, především pak na anglické.

10.4 Portály - placené knihy
Kromě portálů, které nabízí elektronické materiály zdarma existují i portály,
které nabízí elektronické materiály za mírný poplatek.
Mezi takové portály se řadí například:
http://www.eucebnice.cz - portál nabízející výukové materiály pro předměty
základní školy

http://www.iklett.cz - portál nabízí elektronické učebnice cizích jazyků pro
střední školy
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11 Elektronická učebnice ve výuce
V současnosti žáci již pracují každodenně s informačními technologiemi, jako
je počítač, notebook, chytré telefony a tablety a není lehké je zaujmout tak, aby měli
zájem o tištěné učebnice. Trendem jsou poznámky psané přímo v elektronické
podobě, a proto je elektronická učebnice vhodný doplněk ve všech metodách výuky.

11.1 Frontální metoda výuky
Frontální výuka se vyznačuje společnou prací žáků ve třídě s dominantním
postavením učitele, který řídí, usměrňuje a kontroluje veškeré aktivity žáků; výuka se
orientuje převážně na kognitivní procesy, hlavním cílem je, aby si žáci osvojili
maximální rozsah poznatků.
Frontální výuka už svou podstatou vede k pasivitě žáků, nepodporuje rozvoj
samostatného myšlení a jednání, poněvadž se jednostranně zaměřuje na zvládání
rozsáhlého učiva a dodržování pořádku a kázně.

Tento způsob výuky při využité elektronických učebnic je vhodný především
v situacích, kdy školské zařízení disponuje pouze několika málo kusy prezentační
techniky, např. spojení iPad + Apple TV nebo počítač + projektor.

11.2 Skupinová kooperativní výuka
Pro skupinovou výuku jsou charakteristické především následující rysy:
•

spolupráce žáků při řešení obvykle náročnější úlohy nebo problému,

•

dělba práce žáků při řešení úlohy, problému,

•

sdílení názorů, zkušeností, prožitků ve skupině,

•

prosociálnost, tj. vzájemná pomoc členů skupiny,

•

odpovědnost jednotlivých žáků za výsledky společné práce.
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I při této metodě výuky je možnost uplatnit elektronické učebnice. Jako nosič
se jeví vhodnější tablet nebo zařízení iPad, které je snadno přenosné a žáci s ním
mohou manipulovat a spolupracovat tak na zadaných úkolech.

Na tuto metodu je však už potřebné jisté materiální vybavení.

11.3 Partnerská výuka
Partnerskou výukou se rozumí spolupráce žáků při učení ve dvoučlenných
jednotkách. V rámci frontální výuky partnerská výuka představuje krátkodobé
pracovní společenství dvou žáků, usměrňované učitelem, podle jehož instrukcí žáci
plní úkoly v souladu s celkovým vyučovacím postupem ve třídě. Práce ve dvojicích
poskytuje žákům příležitost k vzájemné pomoci při ř ešení úkolů, čímž se částečně
uvolňuje převažující ráz frontální výuky, aniž se narušuje její řád a organizace.

Tato metoda je vhodná především pro procvičování a opakování učiva ve
dvojicích. Při této metodě je nutné disponovat více tablety, v případě třídy s 15-30
žáky je potřeba přibližně 8-20 tabletů, notebooků nebo zařízení iPad.

11.4 Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků
Samostatnou práci žáků chápeme jako takovou učební aktivitu, při níž žáci
získávají poznatky vlastním úsilím, relativně nezávisle na cizí pomoci a vnějším
vedení, a to zejména ř ešením problémů. Se samostatnou prací, která zahrnuje
komplexní vzdělávací postup, úzce souvisí samostatné myšlení, při němž se
samostatnost projevuje na teoretické úrovni, a také kritické myšlení, jehož podstatou
je odhalování souvislostí, všestranná analýza jevů a nacházení vlastních závěrů.
Samostatná práce žáků klade největší nároky na jejich vybavení, když je
nezbytné aby každý žák měl možnost pracovat buď na svém vlastním nebo
na vypůjčeném školním zařízení.
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Tato metoda je vhodná i pro práci z domu a elektronické učebnice by tak měly
být dostupné nejen z nativní aplikace z tabletu nebo iPadu, ale i z webového
prohlížeče.
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12 Potřebné hardwarové a softwarové vybavení
Pro většinu elektronických výukových materiálů jsou potřebné vydavatelem
uváděné hardwarové nebo softwarové požadavky. Tím vydavatel zaručuje, že
na takovýchto zařízeních budou elektronické materiály a všechny jejich části pracovat
správně. Neznamená to ovšem, že na hardwarově nižších zařízeních nebudou
materiály fungovat vůbec. Jen nemusí být dostupné všechny funkcionality. Tato
doporučená minimální konfigurace se uvádí z toho důvodu, že některé starší zařízení
nepodporují nejnovější technologie

Postupně zde uvedeme nejčastější minimální hardwarové nebo softwarové
požadavky na hlavních operačních systémech.

12.1 Android
Vycházíme z předpokladu, že učebnici je vhodné zobrazit na tabletu. Oproti
mobilnímu telefonu má větší displej a pro studium je daleko vhodnější. Učebnice jsou
vybavené velkým množstvím obrázků, doplněny výukovými videi, názornými
animacemi a dalšími grafickými prvky. Z toho důvodu nepovažujeme za vhodné
studovat takové učebnice na mobilních telefonech.
Grafika učebnic bývá přizpůsobena velikosti displeje a učebnice jsou tím
pádem názorné. Jejich ovládání je intuitivní a jednoduché. Student se díky tomu
soustředí na obsah učebnice a nemusí se zabývat vlastnostmi čtečky nebo tabletu.
Za výchozí požadavky považujeme verzi systému Android 4.0 z důvodu
modernosti systému a jeho vlastnostem pro podporu HTML5. Velikost tabletu 10" a
více. Speciálně u zařízení Android je velké množství výrobců a vývoj HW zařízení se
vyvíjí velice rychle. Z toho důvodu jsou velikosti variabilní a záleží na přístupu
výrobce čtečky, pro kterou řadu přístrojů aplikaci vytvoří. Takovou čtečku pak lze
stáhnout pro předem definovanou kategorii zařízení podporovaných dodavatelem
čtečky. Výrobce knih s takovou variantou obvykle počítá.
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12.2 iOS
Situace u zařízení iOS je poměrně jednodušší. Jedná se o produkty, které
vyrábí jediný výrobce a programuje pro ně i vlastní systém. Z toho důvodu má daleko
větší předpoklady k vytvoření kvalitního produktu, který poskytne studentům
kompaktní a ucelené řešení.
Stejně tak u této platformy jsou učebnice používány na tabletech z důvodu
velikosti displeje. Přestože jsou mobilní telefony a jejich obrazovky stále větší, tak
opravdu příjemné prostředí poskytne studentovi tablet.
Tabletům od Apple se ř íká iPad a jsou v podstatě stejně vybavené. Velikost
displeje 7,9" nebo 9,7" pro celou produktovou řadu. Hlavní rozdíl je pak ve velikosti
paměti, které je zařízení vybavené a možností připojení na internet pomocí datových
sítí mobilních operátorů. Školy jsou obvykle vybaveny zařízeními bez 3G modemu a
jejich zařízení využívají školních WIFI sítí. V takovém případě pak už záleží jen na
ceně a potřebě velikosti paměti. Tu úmyslně neuvádíme, protože modely zařízení se
často mění a kapacita zařízení se stále zvyšuje. V dnešní době se pohybuje od 16GB
pro 128GB využitelných pro uložení dokumentů a instalaci systému. Je třeba počítat s
faktem, že v zařízení budou instalovány kromě knih i další aplikace vhodné pro
výuku. Z toho důvodu je třeba volit takovou velikost, která nebude nutit uživatele
mazat dokumenty z důvodu uvolnění místa pro další elektronické knihy nebo
aplikace.
Pro komfort uživatelů je také důležitý fakt, že vývojáře "hlídá" Apple a před
publikování aplikace na AppStore projde zdrojový kód kvalitní komplexní kontrolou.
To je důležité nejen z důvodu bezpečnosti dat uživatele, ale především z toho důvodu,
že aplikace pracují na stejných principech, mají víceméně jednotné ovládání a jsou
dobře přehledné. Tyto zásady výroby aplikací přinášejí uživatelům komfort při práci
se zařízením, práce s ním je jednoduchá a celková koncepce vyhovuje jejich
uživatelům. Pro nás je důležité, že student nestuduje systém a aplikaci, ale studuje
elektronickou učebnici jako takovou.
Za důležitou vlastnost displeje považujeme i jeho rozlišení. Tady platí, že čím
větší rozlišení, tím kvalitnější zobrazení multimediálního obsahu učebnice, tím
kvalitnější obrázky pro studenty. Tvůrce s touto vlastností pracuje a dokumenty
připravuje v takovém rozlišení, které maximálně využije možností daného zařízení.
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Vzhledem k tomu, že je systém i HW vyráběn u "jednoho zdroje", nemusí
vývojáři ř ešit odlišnosti HW u jednotlivých výrobců. Tím pádem jsou aplikace
vyvíjeny pro tablety a zobrazují se správně na všech druzích zařízení. Je to velká
výhoda jak pro výrobu, tak také pro užívání čtečky.
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12.3 OS X
U operačního systému OS X se jako minimální požadavky požaduje systém
alespoň 10.7 Lion a softwarové vybavení webový prohlížeč Safari 6.1 nebo vyšší,
Google Chrome 24 nebo vyšší, Mozilla Firefox 24 nebo vyšší nebo Opera 16 nebo
vyšší.

12.4 Windows
Stejně tak u systému Windows, podobně jako OS X je důležitější pro uživatele
druh internetového prohlížeče a jeho verze, než systém samotný. Tvorba
elektronických knih je poměrně mladé odvětví a proto knihy využívají
nejmodernějších technologií. Především kvůli podpoře multimédií. Z toho důvodu se
obecně doporučuje, aby prohlížeče byly nainstalovány na PC v pokud možno co
nejnovějších verzích. Doporučovány jsou prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox
Opera 16 i Microsoft Explorer.
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13 Dříve používané formáty elektronických knih
V následující tabulce uvádíme pro přehled formáty elektronických knih, které
se stále používají, avšak v současné době nenabízí plnou podporu některých funkcí,
tak, aby mohly být považovány za formáty vhodné pro tvorbu elektronických učebnic.

NÁZEV

PŘÍPONA
SOUBORU

POPIS A INFORMACE
Univerzální formát souboru, který ale
pochopitelně

žádné

neumožňuje

obrázky, grafiku, úpravu. Výhodou je
Textové soubory

.txt

malá

velikost

a

přenositelnost

na

libovolné jiné platformy, ať už jde o
či

software

hardware.

pochopitelně

Problémy

mohou

nastat

u

různorodých znakových sad.
Výhodou e-knih v HTML je možnost
čtení v libovolném webovém prohlížeči
a cokoliv je možné dosáhnout v HTML
(co se formátování a grafiky týče) je tak
vpodstatě dostupné pro e-knihu. HTML
Hypertext

.htm

je používáno v specifických e-knižních

.html

formátech

(Kindle,

Open

eBook,

Mobipocket, IPDF/EPUB). Aby čtečka
(hw/sw)

dokázala

zobrazovat,

je

HTML

nutné,

aby

správně
uměla

odpovídající znakovou sadu - v případě
českých e-knih to bývá problém.
.chm soubory jsou proprietární formát
Compressed HM

.chm

Microsoftu (Compressed HTML Help),
který je možné zařadit i mezi e-knižní
formáty.

Portable Document

.pdf

Adobe PDF soubory patří mezi hodně
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využívaný e-knižní formát - hlavně pro
"věrnost" zachování původní předlohy vlastnost, která může přinést problémy
v okamžiku, kdy je nutné provést
změny

pro

zobrazení

na

menších

displejích. Podpora pro "re-flow" v
Adobe Reader aplikacích má tento
problém ř ešit, ale vyžaduje aby PDF
dokument byl vytvářen s podporou pro
tuto funkčnost.
Adobe PDF mohou mít DRM (a najdete
zde Adobe Content Server 4 produkt) v takovém případě je nutné používat
specifickou

čtečku,

kterou

Adobe

vytvořilo pro e-knihy (Adobe Digital
Editions).
Jakkoliv PostScript nepatří mezi široce
Postscript

.ps

používaný formát v e-knihách, je
vhodné jej zmínit.
Microsoft Reader používá proprietární
.LIT soubory, které umožnují DRM i

Microsoft LIT

.lit

volné použití. A setkat se s ním můžete
vpodstatě hlavně na mobilních zařízení
od Microsoftu.
Původní

.PDB

je

jedním

z

nejpoužívanějších formátů pro e-knihy umožňuje
Palm Media

.pdb

i

chráněné

knihy

prostřednictvím kryptování (klíč je
poskytnut při koupi knihy).
Někdy je tento formát označován jako
"eReader" - podle www.ereader.com
kde je hlavně používán.

Mobipocket
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.prc

Mobipocket je založený na Open eBook

.mobi

standardu a s pomocí XHTML a
podpory JavaScriptu nabízí pokročilejší
možnosti formátování i interakce.
Cestu našel i do Amazon Kindle
zařízení, kde .AZW je ve skutečnosti
Mobipocket. Jakkoliv jde o poměrně
rozšířený formát, má ř adu problémy se
znakovými sadami jinými, než je US
ASCII.
Otevřený

standard

vytvořený

a

prosazovaný IDPF (International Digital
Publishing Forum) existuje ve třech
verzích
IDPF/EPUB

.epub

(OPS,

Open

Publication

Structure 2.0 - OPF, Open Packaging
Format 2.0 - OCF, OEBPS Container
Format 1.0) a je poměrně široce
podporovaný, včetně podpory od Adobe
a doplnění možnosti DRM ochrany
(pochopitelně už dávno překonané).
Formát

založený

na

Mobipocket

standardu umožňuje, pochopitelně, i
Kindle

.azw

DRM ochranu. Vyskytuje se prakticky
výhradně

na

Amazon

Kindle

formát

vytvoření

E-Book

prohlížečích.
Open eBook

.opf

XML
Systems.

Proprietární
TomeRaider

formát

vytvořený

pro

.tr2

TomeRaider software podporuje na

.tr3

odpovídajících platformách plné HTML
a CSS.
Proprietární

Plucker

software

formát
je

komprimnovaný

pro

ve
HTML

Plucker
skutečnosti
archiv.
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Paradoxně se s ním setkáte poměrně
dost často.
Newton eBook

.pkg

Formát používaný v Apple Newton
operačním systému.
Formát používaný pro čínské e-knihy

Apabi Reader

.ceb
.xeb

pochází

pravděpodobně

Electronics

zařízení

z

a

Founder
v

jiných

prostředích je přístupný přes Apabi
Reader - jde o binární formát.

.bin

Libris

.lbr

"Mobile Information Device Profile"
pochází z Libris čtečky (Java čtečka pro
mobilní zařízení)
Proprietární formát použitý Sony pro

Sony media

.lrf
.lrx

čtečky

umožňuje

DRM

-

bývá

označován i jako BroadBand eBook
(BBeB). V září 2009 Sony tento formát
opustilo a začalo podporovat ePub.
Další

SSreader

.pdf

z

proprietárních

formátu

používaných v Č íně - rozšířený hlavně
pro nasazení v tamní Č ínské národní
knihovně.

DNL Reader

DjVu

.dnl
.exe

.djvu

Výstup z programu Desktop Author
použitelný samostatně nebo v DNL
Reader software.
Specifický formát specializující se na
ukládání a zpracování obrázků.
Další specifický a proprietární formát

TEI Lite

.xml

spojení s Text Encoding Initiative
(TEI), která stojí za několika velkými a
zajímavými projekty

FictionBook

.fb2

DAISY

.dtb
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XML formát používaný v několika
rozšířenějších čtečkách
XML formát používaný mezinárodním

konzorciem

knihoven

(DAISY)

a

podporující i audio e-knihy.
Proprietární XML formát používaný
společností
Arghos Reader

Arghos

Diffusion,

umožňuje DRM a vyžaduje použití

.aeh

Arghos

Player/Reader

aplikace.

Podporuje i ř adu dalších formátů video i PDF například.
Těmto formátům postačují tzv. čtečky elektronických knih. Tyto čtečky jsou
vybavený elektronickým papírem a inkoustem.
Nejčastěji jsou používány čtečky značky Amazon.
Amazon Kindle je čtečka elektronických knih založená na technologii
elektronického papíru (jedinou výjimkou je tablet Kindle Fire), umožňující lepší
čitelnost a mnohem větší výdrž na baterie oproti LCD. Zařízení je vyvíjeno
a prodáváno společností Amazon.com. První generace zařízení byla uvedena na trh
17. listopadu 2007.

Tato

zařízení

mají

rozměry

odpovídající

přibližně

formátu

papíru.

Prostřednictvím zařízení mohou být také přímo zakoupeny a přijaty elektronické
knihy z internetového obchodu společnosti Amazon.com. Společnost již prodala
několik milionů těchto zařízení.

Elektronické knihy mohou být nahrávány do zařízení pomocí USB nebo
bezdrátově. V případě bezdrátového nahrávání je použita technologie Wi-Fi či 3G
(EDGE/GPRS, pokud není 3G dostupné.
Pátá generace čtečky knih se jmenuje Kindle Paperwhite, má dotykový displej
a jako první z Kindlů zajišťuje osvícení displeje, takže umožňuje uživatelům číst i ve
tmě.
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14 Slovník pojmů
A
Android - Android je rozsáhlá open source platforma, která vznikla zejména
pro mobilní zařízení (chytré telefony, PDA, navigace, tablety). Zahrnuje v sobě
operační systém (založený na jádru Linux), middleware, uživatelské rozhraní
a aplikace. Vyvíjí ho konsorcium Open Handset Alliance, jehož cílem je progresivní
rozvoj mobilních technologií, které budou mít výrazně nižší náklady na vývoj
a distribuci a zároveň spotřebitelům přinese inovativní uživatelsky přívětivé prostředí.
Při vývoji systému byla brána v úvahu omezení, kterými disponují klasické mobilní
zařízení jako výdrž baterie, menší výkonnost a málo dostupné paměti. Zároveň bylo
jádro Androidu navrženo pro běh na různém hardwaru.
Apple TV -

D
Dotykový display - označení pro elektronický vizuální displej, který dokáže
detekovat přítomnost a místo doteku na zobrazovací ploše. Termín zpravidla označuje
dotýkání se prstem nebo rukou. Dotekové obrazovky dokáží rozpoznat i další pasivní
objekty, například stylus.

E
Elektronický inkoust - Elektronický inkoust neboli E-ink je postaven
na technologii speciálních tekutých krystalů, které mění svou polohu pouze
na elektrický impuls a v této nové poloze zůstávají až do dalšího impulsu. Největší
výhodou této technologie je velice malá spotřeba energie.
Elektronický papír - je plochá zobrazovací jednotka, která odráží světlo jako
normální papír, je schopna uchovat text i obrázky natrvalo bez spotřeby elektřiny,
s možností změny obsahu a často je také ohýbatelný. Z důvodu nízké energetické
náročnosti a tenkosti se stále více prosazuje ve čtečkách elektronických knih.
Elektronický papír lze číst na slunci nebo pod lampou.
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I
ISBN - International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo
knihy, je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. Kromě
arabských číslic se v něm objevuje znak X (římská číslice 10) a rozčleňující
spojovníky či mezery. ISBN je specifikováno mezinárodním standardem ISO 2108,
v Česku převzatým jako Č SN ISO 2108 (původně bylo ISBN v Č SSR zavedeno
k 1.1. 1989 v Č SN 01 0189[1]). V českých knihách bývá ISBN zpravidla uvedeno
na rubu titulního listu a v čárovém kódu na obálce.
iOS - mobilní operační systém vytvořený společností Apple Inc. Původně byl
určen pouze pro mobilní telefony iPhone, později se však začal používat i na dalších
mobilních zařízeních této firmy, jako jsou iPod Touch, iPad a nejnověji Apple TV.

L
Linux - označení pro operační systém založený na principech unixových
systémů (původně pouze jeho jádro). Díky použitým licencím se jedná o volně
šiřitelný software, takže je možné ho nejen volně používat, ale i dále upravovat
a distribuovat (kopírovat, sdílet). Tím se odlišuje od proprietárních systémů (např.
Microsoft Windows či Mac OS X), za které je nutné platit a dodržovat omezující
licence.

O
Operační systém - základní programové vybavení počítače (tj. software),
které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho
vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů. Hlavním
úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač, vytvořit
pro procesy stabilní aplikační rozhraní (API) a přidělovat jim systémové zdroje.
Operační systém je velmi komplexní software, jehož vývoj je mnohem složitější
a náročnější než vývoj obyčejných programů.
OS X - OS X (dříve Mac OS X) je operační systém pro počítače Macintosh.
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W
Windows - označení pro několik různých operačních systémů od firmy
Microsoft. Všechny mají grafické uživatelské rozhraní, avšak liší se použitým jádrem,
úrovní podpory multitaskingu (současného běhu více úloh najednou) i používanými
knihovnami a účelem použití.
Windows Phone - operační systém firmy Microsoft. Systém je určen
pro mobilní zařízení.
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