
























Kdo jste a čím se zabýváte?
Jsme personální agentura zaměřená na
vyhledávání zaměstnanců v oblasti in-
formačních technologií. Již 15 let je na-
ším cílem poskytování personálních slu-
žeb vysokého standardu, což při naší
specializaci znamená výběr odborníků
pro obor IT.
Jak se liší specializovaná agentura od
obecné a v čem spatřujete její přínos?
Způsoby práce jsou podobné, ale co nás
jako specializovanou agenturu od ostat-
ních odlišuje, je odborné vzdělání našich
konzultantů. Jejich specializace na infor-
mační technologie a výborná znalost IT
trhu nám umožňuje vést rozhovory s IT
profesionály na odborné úrovni. Naši
konzultanti jsou schopni kvalifikovaně
posoudit zkušenosti uchazečů, jejich
vhodnost pro konkrétní pozice a doporu-
čit jim místa, která jsou pro ně přínosná
a umožní jim další profesní rozvoj. Díky
naší specializaci disponujeme velkým
množstvím nabídek pozic v  IT, proto
dokážeme uchazečům nabídnout více
pracovních příležitostí a tak se i často
stává, že uchazeči již nemusí hledat prá-
ci pomocí dalších zdrojů.
Jací IT specialisté nejvíce využívají
vašich služeb?
Obrací se na nás široká škála IT odborní-
ků. Nejčastěji naše personální služby vy-
hledávají programátoři s různým zamě-
řením (v poslední době převažují tech-
nologie Java/J2EE, .NET a  stále C/C++
programátoři s praxí s vývojem pod Li-
nuxem). Dále pomáháme hledat zají-
mavé projekty pro analytiky, např. se

zaměřením na datové sklady nebo fi-
nanční systémy. V poslední době nabízí-
me mnoho příležitostí i pro testery a QA
specialisty, kteří se na nás také obrací.
Naše služby poptávají často i specialisté
na správu sítě a systémoví administráto-
ři zaměření jak na Linux/Unix servery,
tak i Windows technologie.
Jak Vás obvykle IT experti kontaktují?
Převážně formou e-mailu, ve kterém při-
loží svůj profesní CV. Většinou si již vy-
hlédnou konkrétní pozici, která upoutá
jejich pozornost na různých pracovních
portálech, kde pozice inzerujeme. Mnoho
IT specialistů v Brně již naši agenturu
zná, tak sledují přímo naše webové
stránky www.ITjobs.cz, které dosáhly za
dobu našeho působení četné sledova-
nosti. Tito uchazeči pak často kontaktu-
jí přímo konzultantky, se kterými již
v minulosti komunikovali a které znají
jejich profesní profil i pracovní preferen-
ce. Dalším možným způsobem je také
bezplatná registrace na výše uvedeném
webu.
Jakým způsobem u vás probíhá po-
hovor s IT specialisty?
Na základě telefonického prescreeningu
zveme uchazeče na osobní schůzku s na-
ším konzultantem. Při té hovoříme s kan-
didáty o jejich profesních zkušenostech,
detailněji probíráme IT/SW projekty,
kterých se účastnili a  oveřujeme také
znalosti angličtiny. Pokud vyhovují kri-
tériím kladených zaměstnavateli na ur-
čitou pozici, pak jim tyto pozice nabíd-
neme, sdělíme více detailů, které nejsou
patrné z inzerátu, a představíme samot-
nou společnost, případně více firem.

Jaké výhody získá uchazeč, který práci
hledá přes specializovanou agenturu
a ne napřímo sám?
Kromě zmíněné široké nabídky míst v IT,
kterými disponujeme, jsou to hlavně
cenné informace, které jim mohou po-
moci při vybírání vhodného zaměst-
navatele. Tyto informace totiž sami
z webu firmy obvykle nevyčtou. Uchaze-
čům umíme blíže představit nejen za-
měření firmy, ale i konkrétní projekty,
na kterých by pracovali. Díky dlouholeté
spolupráci s řadou významných firem
známe i  jejich pracovní prostředí, tak
můžeme dokreslit představu, jak vypa-
dají prostory firmy, jaké jsou reálné
možnosti kariérního růstu, jaké jsou
platové možnosti na konkrétních pozi-
cích i nabídka dalších benefitů. Jelikož
známe obvyklý průběh výběrového
řízení, umíme doporučit, na co se mohou
uchazeči připravit, co mohou očekávat
a jaké technologie dopilovat.
Jaké firmy jsou pro uchazeče v po-
slední době nejvíce atraktivní?
Největším lákadlem jsou pro IT specia-
listy v posledních letech mezinárodní
společnosti. Zde totiž mohou nejen
zdokonalit své jazykové znalosti a získat
zkušenosti na mezinárodních projektech,
ale také přijít do kontaktu s moderními
technologiemi.
Jste agentura se sídlem v Brně, zamě-
řujete se tedy pouze na brněnský trh?
Klientů v Brněmáme díky koncentraci
zahraničních investorů nejvíce, ale na-
bízíme uplatnění i uchazečům ve společ-
nostem v Praze, Ostravě, Olomouci, a dle
projektů i v dalších lokalitách.
PERSPEKTIVA CZ, s.r.o., Bašty 8,
602 00 Brno, tel.: +420 542 215 792,
+ 420 605 946 450,
e-mail: strucovska@ITjobs.cz,
www.perspektiva.eu.

Jak efektivně hledat práciv oblasti Linuxu?
IT specialisty na Linux často zajímá, jaké zdroje je nejlepšívyužít při hledání ideálního uplatnění. Vhodným řešením jevyhledat služby specializované personální agentury na oblastIT. A v čem se liší specializované agentury od agentur obecnězaměřených? Zeptali jsme se přímo konzultantky personálníagentury PERSPEKTIVA CZ, Ing. Hany Stručovské.
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GNU/Linux,  *BSD apod., hetero-
genní prostředí s více operačními
systémy (typicky Microsoft Win-
dows a jeden či více dalších systé-
mů),

• firmy/organizace/úřady, kde se
pracuje s formátem ODF nebo kde je
potřeba mít možnost snadné úpravy
PDF dokumentů,

• neziskové organizace s  nedo-
statkem finančních prostředků,

• domácnosti, školy,
• organizace, které chtějí funkce na

míru – doplňky.
Oba balíky mají výhodu v poměrně široké
škále platforem, na kterých je lze provo-
zovat (jejich používání pak není pře-
kážkou ve změně platformy – uživatelé
pracují dále s  tím, na co jsou zvyklí).
Další výhodou je nativní formát
OpenDocument (ODF), který je ve své
verzi 1.0 standardizován jako meziná-
rodní norma ISO/IEC (to sice platí i o OO-
XML, ale zatím žádný kancelářský balík
nepodporuje zápis ve formátu striktně
podle normy; i Microsoft Office ho umí

jen číst). ODF je doporučen Evropskou
komisí jako vhodný formát pro veřejnou
správu, stejné doporučení vydal i český
stát prostřednictvím bývalého minis-
terstva informatiky (podobné je to v řa-
dě zemí světa).

Z hlediska rozhodování mezi Libre-
Office a OpenOffice.org má v současné
době jednoznačně navrch LibreOffice
díky přímé podpoře zápisu ve formátu
OOXML.
Kam se hodí Microsoft Office
Tento balík (ať již v  kterékoli z  verzí,
myšleno z  hlediska složení konkrétní
aplikací) je zjevně zaměřen na zjednodu-
šení rutinních činností, při kterých není
třeba využívat žádné speciální funkce.
Z toho vyplývají i oblasti, kde se více ho-
dí tento balík:
• využívání aplikací závisejících na

Microsoft Office (některé infor-
mační systémy, ekonomické pro-
gramy apod.),

• prostředí s masivním využíváním
technologií firmy Microsoft, nejen

z hlediska operačního systému, ale
také nasazení Microsoft SharePoint
apod.,

• situace, kde je potřeba pracovat
s formátem OOXML, případně XPS,

• firmy, kde není problém platit vyš-
ší ceny.

Hlavní výhodou Microsoft Office je velká
podpora pro technologie téže firmy
(SharePoint, Exchange, Data Link, MS
SQL apod.). Proto tam, kde se takové
technologie používají, lze profitovat
z jejich snadného propojení s kancelář-
ským balíkem. Nasazení tohoto balíku je
pak vysloveně nezbytné (přinejmenším)
tam, kde se používá software závisející
na některých funkcích tohoto balíku –
i když takových aplikací a systémů po-
stupně ubývá.

V mnoha případech je samozřejmě
nejlepší oba balíky (myšleno LibreOffice
a  Microsoft Office) kombinovat, na-
příklad mít všude LibreOffice a na kan-
celářsky nejvytíženějších počítačích
(nebo na terminálovém serveru, což od-
straňuje závislost na operačním systé-
mu) ještě navíc Microsoft Office (čímž
lze využít výhod obou softwarů).
Rozdíly nejsou ve funkcích
Dnešní přední kancelářské balíky jsou
všeobecně vyspělé a přinášejí prakticky
vše potřebné k běžné práci. Odlišnosti se
objevují spíše v jiných oblastech než ve
škále funkcí. Po funkční stránce je dnes
hlavním rozlišovacím znakem uživatel-
ské rozhraní, resp. obecně způsob práce.
Při rozhodování o volbě kancelářského
balíku je tedy potřeba zvážit hlavně in-
tenzitu a charakter práce s kancelářským
balíkem, toto dát dohromady s náklady
na software a  pak teprve učinit roz-
hodnutí. Pokud je zvoleným softwarem
proprietární balík Microsoft Office k in-
stalaci na všechny či některé počítače,
může být díky nulové pořizovací ceně
a snadné instalaci i tak výhodné nain-
stalovat i  LibreOffice, který pak lze
v případě potřeby využít.

LibreOffice Impress
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lónu vložiť, potom ju pomocou tejto
funkcie vyhľadajte. Jej „otvorením“ ju
napokon pridáte do zoznamu šablón,
ktorý uvidíte po „rozbalení“ príslušného
zoznamu.

Takto vloženú šablónu odteraz mô-
žete používať v OpenOffice.org. Pokiaľ
chcete, aby sa podľa nej automaticky
otvárali nové dokumenty, prejdite na ňu,
stlačte pravé tlačidlo myši a  v  zob-
razenom kontextovom menu vyberte
voľbu Nastaviť ako východziu šablónu.
Na záver zatvorte okno Správa šablón.
Od tohto okamihu (bez potreby reštar-
tovania OpenOffice.org) sa bude ako vý-
chodzia šablóna používať šablóna, ktorú
ste si takto nastavili.

Pravdaže, takto nastavenú východziu
šablónu môžete kedykoľvek vymazať,
exportovať, môžete nastaviť pôvodné
nastavenia OpenOffice.org atď. – o tom
napokon hovoria funkcie, ktoré vidíte
v kontextovom menu pri príslušnej šab-
lóne.

Vyhľadanie a import šablóny do zoznamu šablón

Nastavenie šablóny ako východzej
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potrebujú vytvárať propagačné materiá-
ly a pod.
JP On line vkladanie NBSP

Definovanie reťazcov, pred alebo za ktorými

sa bude vkladať nezalomiteľná medzera

Rozšírenie JP On line vkladanie NBSP
predstavuje osobitnú časť rozšírenia JP
Typografia a umožňuje vkladanie pruž-
ných či nepružných nezalomiteľných
medzier priamo počas písania dokumen-
tu pred a za reťazce, kde je to potrebné
(napr. jednoznakové predložky a spojky,
merné jednotky, akademické tituly
a pod.). Okrem toho dokáže opravovať aj
nesprávne napísané veľké a  malé
písmená, napr. akademických titulov.
Všetky reťazce, s ktorými pracuje, sú po-
užívateľsky definovateľné, a to osobitne
pre každý jazyk dokumentu, ktorý pou-
žívateľ používa pri svojej práci. Rozší-
renie je určené pre používateľov, ktorí
nepotrebujú komplexné typografické
rozšírenie JP Typografia, ale postačuje im
iba vkladanie nezalomiteľných medzier
pred a za špecifikované reťazce.
JP Typografia
Rozšírenie JP Typografia je obsahovo naj-
rozsiahlejšie rozšírenie zo všetkých
predstavovaných doplnkov. Obsahuje
funkcie pre čo možno najkompletnejšie,
parametricky nastaviteľné typografické

opravy textu, ako sú odstraňovanie vi-
acnásobných medzier, mazanie ne-
správnych medzier napr. medzi zá-
tvorkou a textom, vkladanie chýbajúcich
medzier napr. medzi text a interpunkčné
znamienka, zámenu znakov za zliatky
a  naopak, vkladanie pružných či ne-
pružných nezalomiteľných medzier (a to
aj priamo počas písania dokumentu)
pred a za reťazce, kde sú potrebné (jedno
či dvojznakové predložky a  spojky,
merné jednotky, akademické tituly
a pod. vrátane opravy veľkých a malých
písmen napr. v nesprávne napísaných
akademických tituloch) a  pod. Ďalej
rozšírenie umožňuje nastavovanie
kerningov znakov, riadkovania či odsa-
denia odsekov podľa spôsobov, aké sa
používajú v DTP programoch, rôzne zá-
meny zalomiteľných a nezalomiteľných
medzier atď. Vzhľadom na rozsah rozší-
renia je jeho integrovanou súčasťou aj
návod v PDF formáte. Rozšírenie je ur-
čené pre používateľov, ktorí potrebujú
vytvárať dokumenty, ktoré spĺňajú rela-
tívne prísne typografické požiadavky
kladené zadávateľmi (napr. diplomové či
iné podobné práce), tlačiarňami (zdro-
jové súbory pre DTP programy) atď.
Rozšírenie je tak isto určené pre použí-
vateľov, ktorí potrebujú priamo z  pro-
stredia OpenOffice.org vytvárať elektro-
nické PDF dokumenty.
JP Typografická kontrola textu
Rozšírenie JP Typografická kontrola tex-
tu umožňuje skontrolovať parametricky
nastaviteľné typografické chyby v doku-
mente a tieto chyby vyznačiť prečiarknu-
tím, podčiarknutím a  zafarbením na
červeno (všetky tri spôsoby vyznačenia
sú na sebe nezávisle nastaviteľné). Upo-
zorňujeme, že toto rozšírenie nie je ur-
čené pre opravu typografických chýb, na
to slúži napr. rozšírenie JP Typografia.

Rozšírenie je určené pre učiteľov typo-
grafie, korektorov, ktorí potrebujú
ukázať, aké základné typografické chyby
sa v dokumente nachádzali a pod.
Ostatné rozšírenia pre modul Writer
JP Import Export slovníkov (JP dictionary io)
Rozšírenie JP Import Export slovníkov (JP
dictionary io) je určené pre rýchly zápis
neznámych slov do používateľských
slovníkov OpenOffice.org, pre ich vy-
tváranie, export či import. Pri vkladaní či
importe slov rozšírenie, pochopiteľne,
vloží iba slová, ktoré sa v  slovníkoch
nenachádzajú. Rozšírenie vyberá použí-
vateľský slovník automaticky a iba v prí-
pade, že je plný, musí používateľ zadať
slovník iný či nový. Rozšírenie je určené
pre používateľov, ktorí potrebujú pri
svojej práci čo najrozsiahlejšie používa-
teľské slovníky pre kontrolu preklepov
s čo najjednoduchším pridávaním nových
slov.
JP Export osnovy do FreeMind/ODT
Rozšírenie JP Export osnovy do Free-
Mind/ODT, ako to vyplýva už z jeho ná-
zvu, je určené pre používateľov, ktorí
potrebujú exportovať osnovu dokumen-
tu (tj. nadpisy, ktoré sú zadefinované
v  číslovaní osnovy) do myšlienkovej
mapy vo formáte FreeMind alebo do
nového ODT súboru. Export je prístupný
cez menu Súbor, položky Export osnovy do

FreeMind a Export osnovy do ODT.
JP Lorem Ipsum generator
1Rozšírenie JP Lorem Ipsum generator je
určené pre vkladanie pseudonáhodného
slovenského, českého alebo latinského
textu do dokumentu. Okrem toho rozší-
renie umožňuje vkladanie vzorcov, kto-
ré sú automaticky poradovo číslované.
Rozšírenie je určené pre návrhárov
grafického vzhľadu textových dokumen-
tov a pre používateľov, ktorí potrebujú do
dokumentov vkladať vzorce s automa-
tickým číslovaním. Generátor je prí-
stupný cez menu Vložiť, položka Lorem
Ipsum text a  cez štandardné nástroje
OpenOffice.org pre vkladanie automa-
tického textu.
JP oprava hypertextových odkazov
Rozšírenie JP oprava hypertextových
odkazov umožňuje manuálne nastavenie,
automatickú opravu či automatické vy-
mazanie hypertextových odkazov, ktoré
sa nachádzajú v dokumente. Okrem toho
umožňuje automatické odstránenieNastavovanie niektorých parametrov pre typografické opravy textov
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HTML značiek. Rozšírenie je určené pre
používateľov, ktorí spracovávajú doku-
menty stiahnuté z  internetu, alebo
naopak, pripravujú dokumenty pre in-
ternet. Tak isto je rozšírenie určené pre
používateľov, ktorí pripravujú podklady
pre PDF súbory, ktoré obsahujú značný
počet hypertextových odkazov.
JP skrytý text
Rozšírenie JP skrytý text je určené pre
nastavovanie, hľadanie a odkrývanie tzv.
skrytého textu, tj. textu, ktorý nie je na
prvý pohľad viditeľný. Ďalej rozšírenie
umožňuje vytvárať tzv. ruby text v rôz-
nom formátovaní, čo je prvok vý-
chodoázijskej typografie, ktorý umož-
ňuje pridať k základnému textu anotáciu,
výslovnosť či iný podobný text. Rozší-
renie je určené pre používateľov, ktorí
spracovávajú dokumenty po iných auto-
roch, pripravujú učebnice s výslovnosťou
slov a pod.
JP Špeciálna zámena reťazca
Rozšírenie JP Špeciálna zámena reťazca
umožňuje špeciálne hľadanie a  na-
hrádzanie textu, napr. s automatickým
zachovávaním veľkosti prvého písmena
nahrádzaného textu podľa toho, aké bo-
lo prvé písmeno nájdeného reťazca;
jednoduché nahrádzanie iba jednej časti
nájdeného reťazca a pod. Rozšírenie je
určené pre používateľov, ktorým nepo-
stačujú bežné možnosti, ktoré v tomto
smere štandardne poskytuje OpenOffi-
ce.org.
JP ukotvenie obrázkov

Vloženie obrázku ukotveného ako znak

s nastavením priehľadnosti

Rozšírenie JP ukotvenie obrázkov
umožňuje vkladať obrázky, ktoré sú hneď
pri vložení ukotvené ako znak, paralelnú
zmenu ukotvenia či nastavenia prie-
hľadnosti všetkých obrázkov v  doku-
mente a embedovanie (teda vloženie pri-
amo do dokumentu) obrázkov, ktoré boli
vložené ako odkaz. Rozšírenie je určené
pre používateľov, ktorí do textových

dokumentov potrebujú vkladať veľké
množstvo obrázkov.
JP počítanie znakov
Rozšírenie JP počítanie znakov je určené
pre „on-line“ aj „off-line“ počítanie
znakov (s medzerami aj bez nich), slov,
riadkov, normostrán a autorských hár-
kov, a to pre celý dokument ako aj pre
vybraný (označený) text. Rozšírenie je
určené pre spisovateľov, autorov článkov
či rôznych príspevkov.
Rozšírenia pre modul Calc
Hoci je modul Calc často používaný mo-
dul, počet rozšírení preň nie je až taký
veľký, a to z toho dôvodu, že tento modul
je, na rozdiel od modulu Writer, veľmi
špecifický vzhľadom na matematické
a iné operácie, ktoré obsahuje, a preto by
väčšina rozšírení bola viac-menej
„jednoužívateľská“.
JP generovanie zápasov družstiev
Rozšírenie JP generovanie zápasov druž-
stiev je určené pre používateľov, ktorí
potrebujú vytvárať rozpisy zápasov muž-
stiev typu „každý s každým“ (aj s prí-
padnými odvetnými zápasmi) pre 2 až
500 mužstiev.
JP Nastavenie okrajov buniek
Rozšírenie JP Nastavenie okrajov buniek
umožňuje pomocou tzv. profilov zadefi-
novať teoreticky neobmedzené množstvo
rôznych spôsobov a druhov ohraničení
buniek, ktoré je potom možné na-
stavovať v bunkách stlačením jediného
tlačidla. Rozšírenie je určené pre použí-

vateľov, ktorí vytvárajú rôzne pre-
zentačné výstupy z tabuliek modulu Calc.
Rozšírenia pre modulyWriter a Calc
Niektoré rozšírenia svojimi možnosťami
umožňujú, aby boli používané ako v mo-
dule Writer, tak aj v module Calc, a pre-
to si vyžadujú uvedenie v  osobitnej
kapitole.
JP Vkladanie dátumu a času
Rozšírenie JP Vkladanie dátumu a času
umožňuje „na jedno kliknutie“ vkladať
aktuálny dátum a čas v rôznych (aj pou-
žívateľsky nastaviteľných) formátoch do
dokumentov modulov Writer a  Calc.
Rozšírenie je určené pre používateľov,
ktorí často vkladajú aktuálne dátumové
a (alebo) časové údaje do dokumentov.
JP Prevod čísla na slovenské a české slovo
Rozšírenie JP Prevod čísla na slovenské
a české slovo umožňuje previesť celé či
reálne čísla na ich slovenské alebo české
slovné znenie, a to v štyroch rôznych for-
mátoch. Vkladanie slovenských a českých
slov je úplne automatizované podľa ak-
tuálneho jazyka čísla, ktoré sa prevádza
na slovo. Vzhľadom na možnosti jazyka
OpenOffice.org Basic je možné previesť
na slovné znenie maximálne číslo 2 147
483 647, tj. dve miliardy stoštyridsaťse-
dem miliónov štyristoosemdesiattritisíc
šesťstoštyridsaťsedem. Rozšírenie je ur-
čené pre používateľov, ktorí pracujú s fi-
nančnými dokladmi vytváranými
v OpenOffice.org, ako sú napr. príjmové
či výdavkové pokladničné bločky.

Ukážka rôznych možností v definícii ohraničenia okrajov buniek

TÉMA ČÍSLA



ÚNOR 2012
OPENMAGAZIN22

JP Kopírovanie tabuľky Calc –Writer
Rozšírenie JP Kopírovanie tabuľky Calc –
Writer umožňuje kopírovať označené
časti zošitov modulu Calc do tabuliek
dokumentov modulu Writer pomocou
špeciálnej internej schránky rozšírenia.
Rozšírenie automaticky rozlišuje, či sa
kopíruje do existujúcej tabuľky textové-
ho dokumentu (ktorej obsah prepíše),
alebo či má vytvoriť tabuľku novú. Rozší-
renie je určené pre tých používateľov,
ktorí potrebujú robiť špeciálne výpočty
v  module Calc a  vypočítané výsledky
kopírovať ako text do tabuliek v  tex-
tových dokumentoch (napr. pre pre-
zentáciu výsledkov, zámerov, plánov
a pod.).
JP Vkladanie špeciálnych znakov

Panel nástrojov pre vkladanie špeciálnych

znakov

Rozšírenie JP Vkladanie špeciálnych zna-
kov umožňuje pohodlné vkladanie 25.
špeciálnych znakov do textových doku-
mentov modulu Writer alebo do tabuliek
modulu Calc pomocou tlačidiel. Vkladané
znaky a  popis príslušných tlačidiel si,
samozrejme, môže používateľ nastaviť
podľa svojich potrieb. Rozšírenie je ur-
čené pre všetkých používateľov, ktorí
často vkladajú do dokumentov znaky,
ktoré sa nenachádzajú priamo na
klávesnici (napr. znaky gréckej abecedy).

Rozšírenia pre programá-torov
JP Syntax OpenOffice.org (StarOffice) Basic
Rozšírenie JP Syntax OpenOffice.org
(StarOffice) Basic je určené pre používa-
teľov, ktorí v  textových dokumentoch
modulu Writer uvádzajú zdrojové kódy
makier OpenOffice.org napro-
gramovaných v programovacom jazyku
OpenOffice.org (StarOffice) Basic a chcú,
aby tieto zdrojové kódy boli farebne zvý-
raznené rovnako, ako sú zvýraznené
v module OpenOffice.org Basic. Nasta-
venie štýlov je prístupné cez menu For-
mát, položka Syntax OpenOffice.org Basic.
JP XML konverzia
Rozšírenie JP XML konverzia skonvertu-
je vo všetkých súboroch (bez ohľadu na
príponu a typ) zadaného adresára znaky
s diakritikou na ich kódové označenie
v tvare &#kód;. Rozšírenie je určené pre

všetkých používateľov, ktorí pripravujú
súbory v XML štruktúre v kódovaní UTF-
8 a je prístupné vo všetkých moduloch
(Base, Calc, Draw, Impress a  Writer)
OpenOffice.org.
JP XrayTool

Pracovné okno pre pridávanie, mazanie

a spúšťanie funkcií a procedúr

Rozšírenie JP XrayTool je určené pre
programátorov rozšírení OpenOffice.org
a slúži hlavne pre pohodlné volanie práve
ladených funkcií a  procedúr. Jeho in-
tegrovanou súčasťou je aj známa franc-
úzska knižnica XrayTool, po ktorej je
rozšírenie aj pomenované. Pomocou tej-
to knižnice sa môžu zisťovať vlastnosti,
metódy, služby či rozhrania premenných
OpenOffice.org – rozšírenie o. i. obsahuje
aj dve prednastavené funkcie pre jej vo-
lanie, a to pre premenné ThisComponent

a StarDesktop. Tým zároveň programáto-
ri na príkladoch môžu vidieť, ako môžu
túto knižnicu používať aj pre iné pre-
menné OpenOffice.org. Rozšírenie je
prístupné vo všetkých moduloch (Base,
Calc, Draw, Impress a Writer) OpenOffi-
ce.org.
Ostatné rozšírenia
JP Pracovné cesty OpenOffice.org
Rozšírenie JP Pracovné cesty OpenOffi-
ce.org zobrazí v náhľadovom okne pou-
žívateľské pracovné cesty (adresáre)

Kopírovanie označenej časti zošitu Calc do internej schránky rozšírenia

Ukážka spracovaného XML súboru, ktorý sa používa v rozšíreniach OpenOffice.org
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OpenOffice.org. Zobrazené údaje je
možné následne skopírovať do systé-
movej schránky a odtiaľ do akéhokoľvek
dokumentu. Rozšírenie je určené pre
správcov, ktorí potrebujú kopírovať, na-
stavovať či opravovať súbory v používa-
teľských pracovných adresároch Open-
Office.org a  je prístupné vo všetkých
moduloch (Base, Calc, Draw, Impress
a Writer) OpenOffice.org.
JP Poznámkový blok

Poznámkový blok s vloženými poznámkami

Rozšírenie JP Poznámkový blok sprístup-
ňuje vo všetkých moduloch (Base, Calc,
Draw, Impress a Writer) OpenOffice.org
jednoduché pracovné okno, do ktorého si
môže používateľ vkladať ľubovoľné po-
známky, ktoré súvisia (alebo aj nie) s je-
ho prácou. Vložené poznámky si môže
uložiť do interného súboru (každé
uloženie prepíše predchádzajúci uložený
obsah) a tým odpamätať aj po vypnutí
počítača. Rozšírenie je určené pre vše-
tkých používateľov, ktorí používajú
„lepiace“ poznámkové štítky a pod.
JP Tlač súbory

Výber adresára a zadanie prípon pre hro-

madnú tlač súborov

Rozšírenie JP Tlač súbory je určené pou-
žívateľov, ktorí potrebujú automaticky
hromadne tlačiť všetky súbory zadaných
typov z vybraného adresára. Rozšírenie
je prístupné vo všetkých moduloch

(Base, Calc, Draw, Impress a  Writer)
OpenOffice.org.
JP Paralelne ukladanie vo formáte ODF,
Microsoft (doc, xls, ppt) a PDF
Rozšírenie JP Paralelne ukladanie vo for-
máte ODF, Microsoft (doc, xls, ppt) a PDF
umožňuje na jedno kliknutie uložiť ak-
tuálny dokument modulu Writer, Calc,
Impress alebo Draw vo formáte ODT,
Microsoft a  PDF (v  module OpenOffi-
ce.org Writer do formátov ODT, DOC
a PDF; v module OpenOffice.org Calc do
formátov ODS, XLS a  PDF; v  module
OpenOffice.org Impress do formátov
ODP, PPT a  PDF; v  module OpenOffi-
ce.org Draw do formátov ODG a  PDF).
Ukladanie je prístupné cez menu Súbor,
položky Uložiť odf, ms, pdf a Uložiť ako

odf, ms, pdf. Rozšírenie je určené pre
používateľov, ktorí spolupracujú dodáva-
teľmi, odberateľmi či inými používateľ-
mi, ktorí nemajú k  dispozícii Open-
Office.org, LibreOffice (či iné alternatí-
vy), a preto potrebujú dostávať súbory
v rôznych formátoch.

30+1 rozšírenie
Ako posledné, môžeme povedať bonu-
sové rozšírenie, ktoré je určené pre vše-
tkých používateľov OpenOffice.org, ktorí
hľadajú informácie o OpenOffice.org, je
rozšírenie JP OpenOffice.cz menu. Toto
rozšírenie pridáva do prostredia všetkých
modulov (Base, Calc, Draw, Impress
a Writer) OpenOffice.org menu OpenOf-

fice.cz, ktoré obsahuje vyše päťdesiat
priamych odkazov na stránky OpenOffi-
ce.cz a stránky OpenOffice.org Extensi-
ons.
31+? rozšírení
Potrebujete pre svoju prácu nové rozší-
renia alebo nové funkcie v nich? Prosí-
me, pošlite akúkoľvek čiastku, čím ich
tvorbu umožníte – čím viac rozšírení,
tým lepšia práca s OpenOffice.org. Do
správy pre prijímateľa, prosíme, uveďte
aj to, že čiastka je určená pre rozšírenia.

Paralelné uloženie textového súboru vo formátoch ODT, DOC a PDF
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Odpovídající kořenové certifikáty
autorit naleznete na jejich stránkách.
Z důvodu přechodu na vyšší úroveň za-
bezpečení (SHA-2) od 1.1.2010 je potřeba
používat novější kořenové certifikáty
autorit (označeny jako QCA2, SHA-2
apod.). Kromě kořenového certifikátu
(Root CA) je v případě PostSignum a eI-
dentity nutné naimportovat i certifikát
podřízené, kvalifikované certifikační
autority (Qualified CA – QCA).
Instalace v Linuxu
OpenOffice.org upřednostňuje úložiště
certifikátů v  Thunderbirdu – pokud

v  něm nic není, pak teprve sáhne do
uživatelského profilu Mozilla Firefoxu
(alespoň tak se chová v  distribuci
Mandriva Linuxu 2010.1). Seznam cer-
tifikátů z úložiště se načítá při spuštění
OpenOffice.org, tzn. pokud přidáte do
úložiště nový certifikát, je potřeba celý
OpenOffice.org zavřít a znovu spustit.

Jestliže pro elektronickou poštu pou-
žíváte Thunderbird, bude vhodnější cer-
tifikát elektronického podpisu naimpor-
tovat do něj – budete ho pak moci použít
jak k podepisování dokumentů v Open-
Office.org, tak k  podepisování odesí-
laných e-mailů. Přes menu Úpravy | Na-
stavení účtu otevřete dialog pro

nastavení účtů a  v  seznamu vlevo vy-
berte položku Zabezpečení.

Dole v sekci Certifikáty klikněte na
tlačítko Zobrazit certifikáty, tím se
zobrazí dialog pro správu certifikátů
v Thunderbirdu. Vyberte kartu Osobní
a klikněte na Importovat. Vyberte váš
certifikát, zadejte k  němu heslo
a dokončete import. Pokud vše proběh-
ne v pořádku, zobrazí se váš certifikát
v seznamu. Je důležité, aby byl v sezna-
mu na kartě Osobní.

Poklepáním na certifikát zobrazíte
podrobné informace o  něm. Na kartě
Obecné jsou důležité informace zejména
o ověřených účelech použití certifikátu
a době jeho platnosti.

Pokud chcete certifikát využít také
k  podepisování e-mailů, musí zde být
uvedeno alespoň použití „Certifikát au-
tora e-mailu“. Jestliže je zde informace
Certifikát nemohl být ověřen a přitom
víte, že je platný, může být problém
v tom, že Thunderbird nezná vydavatele
vašeho certifikátu a  je potřeba
naimportovat také tzv. kořenové certifiká-
ty autority, která váš certifikát vydala,
aby jí systém mohl důvěřovat a následně
pak také všem certifikátům, které tato
autorita vydala. Bohužel kořenové cer-
tifikáty českých akreditovaných certifi-
kačních autorit nejsou součástí
výchozího seznamu důvěryhodných au-
torit v internetových prohlížečích a e-
mailových aplikacích.

Klikněte na kartu Detaily, kde jsou
zobrazeny informace o  hierarchii cer-
tifikátu a položkách v něm obsažených.
Je důležité, aby posloupnost certifikátů
vedoucích k  tomu vašemu byla kom-
pletní, tj. aby v systému byly nainsta-
lovány všechny nadřazené certifikáty
odpovídající vydávající autority. V pří-
padě eIdentity a PostSignum jsou to dva
nadřazené certifikáty, v  případě I.CA
pouze jeden.

V sekci Hierarchie certifikátu klik-
něte na váš certifikát a v sekci Položky
certifikátu vyberte položku Vydavatel –
tím se v  sekci Hodnota zobrazí infor-
mace o vydavateli vašeho certifikátu.

Pokud je nutné naimportovat cer-
tifikáty vydávající certifikační autority,
použijte kartu Autority a  tlačítko
Importovat. Při importu certifikátu au-
tority je potřeba vybrat, pro jaké účely ji
budete potřebovat Všechny tři výše
uvedené certifikační autority mohou
vydávat certifikáty pro všechny tři zde
uvedené účely.

Dialog pro nastavení účtů v Thunderbirdu

Správce certifikátů v Mozilla Firefoxu
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Je lhostejné, v  jakém pořadí naim-
portujete certifikáty (váš a  certifikáty
autority), důležité je, abyste při importu
certifikátů autorit nastavili správně účel
uznávání. Pokud si tím nejste jisti,
smažte dříve naimportovaný certifikát
autority a naimportuje jej znovu.

Nastavení certifikátu elektronického
podpisu, který se má používat při pode-
pisování e-mailů, provedete v  dialogu
Nastavení účtu výše – v sekci Elektro-

nický podpis klikněte na tlačítko Vybrat
a z nabídnutého seznamu vyberte odpo-
vídající certifikát. Zde je na místě upo-
zornit na dvě velmi důležité skutečnosti:

1. kvalifikovaný certifikát elektro-
nického podpisu nesmíte dle záko-
na použít k šifrování,

2. v  certifikátu musí být uvedena
stejná e-mailová adresa, jaká je na-
stavena ve vašem profilu e-mai-

lového účtu, jinak nebude možné
ověřit elektronický podpis e-mailu.

Jestliže Thunderbird nepoužíváte, mů-
žete k instalaci certifikátů použít Mozil-
la Firefox. V dialogu z menu Úpravy |
Předvolby vyberte nahoře ikonu Rozší-
řené a  na kartě Šifrování klikněte na
tlačítko Certifikáty. Tím se zobrazí
stejný Správce certifikátů jako v Thun-
derbirdu – ovládání je stejné, viz postup
výše, ale obsah úložišť certifikátů se
(bohužel) liší.

Pokud OpenOffice.org nemůže nalézt
vaše osobní certifikáty nainstalované
v Mozilla Firefoxu – a v Thunderbirdu
žádné naimportovány nemáte – je nutné
provést nastavení systémové proměnné
MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER na
adresář vašeho uživatelského profilu,
např. v terminálu pomocí příkazu
export MOZILLA_CERTIFICATE_FOL-
DER=~/.mozilla/fire-
fox/XXXXXXXX.default

kde se XXXXXXXX nahradí konkrét-
ním kódem, který najdete ve skrytém
adresáři .mozilla/firefox/ ve vašem
domovském adresáři, např.
export MOZILLA_CERTIFICATE_FOL-
DER=~/.mozilla/fire-
fox/958l1hjj.default

OpenOffice.org poté musíte také
spustit z terminálu a nastavení je platné
jen pro toto konkrétní spuštění
OpenOffice.org, navíc hodnota takto
nastavené systémové proměnné se po
restartu/vypnutí systému ztratí. Pokud
chcete problém vyřešit trvale, musíte
použít jiné řešení v  závislosti na vaší
distribuci, např. úpravu ~/.bashrc.

Informace o cestě k certifikátu a dalších položkách

Dialog pro nastavení účelů uznávání při instalaci certifikátu certifikační autority
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rované variantě). Správce přenosů se
chová korektně a není mu v zásadě co
vytknout. Aplikace podporuje také zá-
suvné moduly, pomocí kterých je možné
například procházet archivy jako oby-
čejné složky.

Poněkud sporné je nastavení výcho-
zích aplikací pro spouštění jednotlivých
tipů souborů. To je nutné provést
kompletně ručně, což sice zajistí maxi-
mální korektnost, ale není to příliš
uživatelsky pohodlné. Velice slušná je
naopak možnost využití klávesových
zkratek. V oblasti nastavení nenalezne-
me nic překvapivého – je možné si na-
definovat výchozí prohlížeč či editor,
některé chování systému nebo barevné
schéma, druh písma.

Z pokročilejších funkcí pak zaujme
práce s více kartami, což je záležitost ve-
lice příjemná a práci usnadňující. Pokud
k  ní přidáme používání záložek, jde
o  kombinaci skutečně dobře použi-
telnou, která zvyšuje komfort práce.
Vzít, či nechat být?
Pokud hledáte opravdu jednoduchý
a rychlý nástroj, který bude dobře použi-
telný, stabilní a česky, pak je Tux Com-
mader program, který byste měli
vyzkoušet. Nenabízí sice komfort
Krusanderu ani širokou paletu funkcí, ale
především ve spojení s  terminálem
dokáže skutečně hodně. Práce s připo-
jeními ke vzdáleným serverům je na
dostatečné úrovni, stejně tak možnost
pracovat s  víc kartami současně patří
k nadstandardu.

Pro začátečníky půjde ale spíše o ná-
stroj méně použitelný. Nevýhodou je, že
vývoj ustrnul, takže se nové verze zřej-

mě v nejbližší době nedočkáme. Chybí
tak některé modernější nástroje, jako je
synchronizace složek, integrovaný pro-
hlížeč obrázků nebo možnost přímého
zápisu dat na optický disk. Přesto si
myslím, že si pozornost jistě zaslouží.
Jeho nejbližšími konkurenty jsou pře-

devším Gnome Commander a  správce
Xfc. Právě s nimi bude bojovat o velice
podobný segment uživatelů.
Odkaz:
• Portál Tux Commanderu
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U slovníku zbývají ještě dvě drobné
funkce: k položkám ve slovníku si mů-
žete připisovat vlastní poznámky. Pří-
tomnost poznámky je pak ve slovníku
vyznačena ikonou. A nezapomnělo se ani
na obligátní funkci pro procvičování vý-
slovnosti, kde můžete poslouchat vý-
slovnost podle slovníku a  nahrávat si
svou vlastní. Bohužel se následkem
přetrvávajícího nepořádku ve zvukových
systémech na Linuxu může stát, že
pokud budete mít spuštěnou jinou
aplikaci používající zvuk, tak z  OALD
nedostanete ani hlásku.
iWriter
iWriter je trochu neobvyklý pomocník,
který vám pomůže s tvorbou vybraných
typů textů. Jde o  různé varianty
CV/résumé, písemné stížnosti, žádosti,
recenze apod. Můžete si prohlédnout
navrhovanou strukturu, dostanete nej-
různější tipy a na závěr můžete začít vy-
plňovat políčka vlastním textem. Ten je
po dokončení možné vyexportovat do
textového souboru (prostý text).
My Topics
Tipy na slova, která se hodí znát, vám dá
funkce My Topics. Zde najdete obrovské
množství slov strukturovaných do stro-
mu podle souvislostí a využití. Ve skupi-
ně Family and relationships tak
například najdete po kliknutí na Age
spoustu slov a obratů spojených s věkem
a stárnutím. Do této databáze si můžete
přidat i vlastní slova a sami si je dát do
kategorií.
Activities
Activities – toto slovo mi připomíná
různé nepoužitelné obrázkové učebnice
ze středních škol. V OALD ale najdeme
pod záložkou Activities velké množství
užitečných cvičení. Ta jsou rozdělena do
tří hlavních skupin, a  to: „Academic
Word List“, kde si otestujete své poro-
zumění formálním obratům; „Topic Vo-
cabulary“, kde zase přiřazujete slova
k popsaným významům nebo je vkládá-
te do vět; a na závěr „Dictation“ s řadou
poslechových cvičení rozdělených podle
přízvuku mluvčího. A narazíte nejen na
americký a britský přízvuk!
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A ten zbytek
Pod záložkou „Resources“ se skrývají
různé pomocné dokumenty, které mají
pomáhat používat slovník a  poskytují
vysvětlení, která byste obvykle hledali
v učebnicích. Bohužel mi z nějakého dů-
vodu odkazy na jednotlivé dokumenty
nefungují, proto k nim více říci nemohu.

A poslední věcí je Genie, což je tlačít-
ko pro přepnutí aplikace do podoby
malého okna. To se jistě šikne při pře-
kladu delších textů, kde se nachází
slova, jež neznáme. Trochu ale mrzí to,
že se text ze slovníku do malého okna
moc nevejde.
Zhodnocení
Oxford představuje v případě slovníků
záruku kvality. A právě kvality se oprav-
du dočkáte. Jakmile začnete porovnávat,
co vám k hledanému výrazu OALD po-
skytne za informace, rychle pochopíte,
proč v určité fázi studia dvoujazyčným
slovníkům dochází dech. Jen těžko bude-
te hledat něco, co obsahovou kvalitou
OALD předčí.

Co se technické stránky týče, musím
vytknout porouchané Resources, drobný
zádrhel na amd64 a další drobnosti. Jak
je ze screenshotů jasné, tak ani zde ne-
můžeme počítat s nějakým zapadnutím
do okolního desktopového prostředí.
S  pamětí zachází aplikace vcelku ro-
zumně: po spuštění si zabere svých 50
MB a  na této hodnotě pak proces zů-
stává.

Ve výsledku vám software mohu vře-
le doporučit. Není ani nutné si knihu
s CD objednávat ze zahraničí, neboť je
k nalezení i v českých e-shopech.

RECENZE





ÚNOR 2012
OPENMAGAZIN 39

Kresba grafických entit
Při kresbě výkresů v QCadu je možné vy-
užít všechny základní entity, které jsou
od programů této kategorie (tj. jedno-
dušší a snadno použitelné 2D CADy) oče-
kávány. Z podporovaných entit se jedná
především o úsečky, kružnice, kruhové
oblouky a text. Tyto entity jsou doplněny
o  možnost kresby jednotlivých bodů,
elips, spline křivek a  taktéž obrázků
importovaných z  externích souborů.
Uzavřené oblasti ve výkresu lze rovněž
vyplnit definovaným vzorkem. Aplikace
QCad samozřejmě nabízí i  možnost
manuální či poloautomatické kresby kót,
i kdyžmožnosti QCadu jsou v některých
ohledech menší než například v AutoCA-

Du (týká se to třeba možnosti automa-
tického okótování, zadání tolerance atd.)

Nová entita pro nakreslení se vybírá
buď z hlavního menu aplikace (viz též
snímek obrazovky umístěný nad tímto
odstavcem), nebo je možné pro výběr
entity použít levý nástrojový panel, je-
hož horních šest ikon obsahuje příkazy
pro kreslení bodů, úseček, kruhových
oblouků, kružnic, elips a spline křivek,
další ikony pak obsahují příkazy pro vy-
tvoření textové entity, kóty či vy-
šrafované oblasti. Po výběru entity je
taktéž nutné zvolit, pomocí jakých para-
metrů budou specifikovány její geomet-
rické parametry. Při kresbě kružnice je
například možné zadat její střed a polo-
měr, nakreslit lze kružnici pomocí troji-

ce bodů, které na ní leží atd. Souřadnice,
poloměry a délky lze buď volit myší, ne-
bo je zapisovat pomocí klávesnice, což
nás vede k další vlastnosti QCadu.
Využití příkazové řádky
Aplikace QCad se mnoha dalším (větši-
nou profesionálním) programům typu
CAD podobá i díky podpoře příkazové
řádky, do níž lze zapisovat příkazy, popř.
zadávat souřadnice a další potřebné pa-
rametry při vytváření či modifikaci
grafických entit. Pro přístup do
příkazové řádky postačí stlačit klávesu
SPACE (mezerník), což se ihned projeví
změnou barvy textu „Command:“, za
nějž se může ihned začít zapisovat jmé-
no příkazu. Příkladem může být slovo
„line“ sloužící pro vytvoření nové úseč-
ky ve výkresu. Příkazová řádka se velmi
často používá taktéž pro zadávání
souřadnic. Může se například jednat
o  koncovou souřadnici úsečky, bod
vložení bloku do výkresu či o souřadnice
středu kružnice.

Souřadnice mohou být zadány abso-
lutně, tj. v souřadné soustavě začínající
v bodě [0, 0]. Kromě toho lze souřadnice
zadat i  relativně vůči poslednímu za-
danému bodu, čehož se dosti často vyu-
žívá, zejména při kreslení úseček. Aby se
relativní souřadnice při zápisu odlišily
od souřadnic absolutních, zapisuje se
před nimi znak @ (nejedná se jen o spe-
cialitu QCadu, ale o vlastnost převzatou
z  dalších aplikací). QCad podporuje
i použití polárních souřadnic (tj. vzdá-
lenosti a úhlu), které mohou být taktéž
zadány buď absolutně, nebo relativně.
Pro oddělení hodnoty udávající vzdá-
lenost od úhlu se v tomto případě pou-
žívá znak <.
Příklady:

100, 100 – absolutní kartézské
souřadnice se začátkem souřadné sou-
stavy v bodě [0, 0]

@100, 0 – relativní kartézské
souřadnice

100<90 – absolutní polární
souřadnice

@100<90 – relativní kartézské
souřadnice (použité například při kresbě
svislé úsečky o  délce 100 délkových
jednotek)
QCad dokonce při specifikaci souřadnic
umožňuje použít namísto pouhých nu-
merických hodnot taktéž jednoduché
matematické výrazy, čehož je možné

Instalace aplikace QCad pomocí grafického instalátoru Fedory

Instalace aplikace QCad a všech knihoven, na nichž tato aplikace závisí, s využitím příkazu

„yum“ spouštěného z příkazové řádky (s právy superuživatele)
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v některých případech využít (například
při překreslování výkresů z  papíru do
elektronické podoby v případě, že ve vý-
kresu nejsou zakresleny všechny kóty –
chybějící délku lze snadno dopočítat
z délek ostatních kót).

Nastavení vlastností aplikace QCad

Uchopovací režimy
Při kreslení a samozřejmě taktéž v prů-
běhu editace grafických entit je většinou
nutné zajistit, aby na sebe entity zcela
přesně navazovaly, popř. aby dvě úsečky
byly na sebe kolmé, aby entita začínala
ve středu jiné entity atd. Pro přesné
umístění entit do výkresu slouží v systé-
mech CAD takzvané uchopovací režimy
(snap modes) a QCad není v tomto ohledu
žádnou výjimkou. Volbu uchopovacího
režimu (či dokonce většího množství
uchopovacích režimů) lze provést buď
z hlavního menu aplikace (v závislosti na
zvoleném jazyku uživatelského rozhraní
se jedná o položky Uchopit/Snap – viz též
obrázek číslo 10), nebo je možné ucho-
povací režim nastavit z  levého ná-
strojového panelu přímo při kresbě nové
entity.

Volba uchopovacího režimu z hlavní-
ho menu aplikace má vliv na všechny
další kreslicí a editační operace, zatímco
volba z  nástrojového panelu se týká
pouze kresby nové entity. QCad podpo-
ruje všechny základní uchopovací reži-
my, které uživatelé znají i  z  ostatních
aplikací typu CAD. Jedná se zejména
o  omezení souřadnic koncových bodů
entit na mřížku (takto je možné na-
příklad zarovnat celou kresbu na desítky
centimetrů atd.), navázání entit na kon-
cové body jiných entit, na střed jiných
entit, kresbu na sebe kolmých úseček
atd. Kromě toho je možné zvolit, aby se
entity (většinou se jedná o úsečky) kres-
lily pouze ve vodorovném nebo svislém
směru, čehož je možné využít například
při kresbě půdorysů staveb, elektrických
schémat atd.

Práce s hladinami
Prakticky všechny aplikace typu CAD, ať
již se jedná o programy určené především
pro tvorbu převážně dvourozměrných
výkresů, nebo o plnohodnotné prosto-
rové modeláře, obsahují podporu pro
práci s  takzvanými hladinami (layers).
QCad samozřejmě nezůstává pozadu
a práci s hladinami taktéž podporuje. Při
práci s hladinami je každá entita na vý-
krese umístěna do některé z hladin defi-
novaných uživatelem, přičemž pro
každou hladinu je možné zvolit její jmé-
no, vybrat barvu kresby, styl kreslených
čar a v neposlední řadě taktéž lze zvolit,
jestli má být hladina viditelná a zda má
být uzamčená (v  tomto případě není
možné v hladině provádět žádné editační
operace, dokonce v ní není ani možné
vytvářet další entity).

Seznam hladin ve výkresu

Díky podpoře práce s  hladinami je
například možné, aby jeden výkres po-
stupně zpracovávalo větší množství pra-
covníků z  různých oborů. V  případě
stavebního výkresu může být půdorys
nakreslen v samostatné hladině uzam-
čené pro ochranu před nechtěnou edita-

cí, další hladina může být vyhrazena pro
zakreslení schémat elektrického zapo-
jení, třetí hladina pro schéma zapojení
telefonní a počítačové sítě, další hladina
bude určena pro vodovodní řád či nákres
rozvodu klimatizace atd. Grafické uži-
vatelské rozhraní aplikace QCad ob-
sahuje pro práci s hladinami samostatný
přemístitelný panel, na němž je zob-
razen seznam hladin i se základním na-
stavením pro každou hladinu (viz též
obrázek číslo 12).

Nastavení parametrů vybrané hladiny.

Pomocí dvojice ikon před jménem
každé hladiny lze zvolit, zda má být hla-
dina skryta, či zobrazena a zda má být
zamčena při kreslení a modifikaci entit.
Tento panel taktéž ve své horní části
obsahuje pětici ikon pro volbu vidi-
telnosti hladiny, pro vytvoření nové
hladiny či naopak smazání hladiny
a taktéž ikonu sloužící ke změně stylu
entit, které se na hladině nachází (styl
lze samozřejmě zvolit pro každou entitu
samostatně, to však většinou není příliš
výhodné právě z toho důvodu, že v bu-
doucnu bude nutné měnit styl entity
zvlášť, a ne hromadně změnou stylu ce-
lé hladiny).

Volba uchopovacího režimu přímo při kresbě nové entity
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Práce s bloky
Další funkcí, kterou můžeme nalézt
v mnoha aplikacích typu CAD a samo-
zřejmě ji nalezneme taktéž v QCadu, je
podpora pro práci s bloky. Bloky většinou
slouží k seskupení libovolného množství
entit, které mají být ve výkresu nakres-
leny a posléze přesouvány a/nebo otáče-
ny společně. V  případě elektrického
schématu se například může jednat
o schematickou značku tranzistoru (blok
bude v tomto případě složen z kružnice,
několika úseček a textu s popisem typu
tranzistoru), ve stavebním výkresu mů-
že být blokem například značka dveří či
umyvadla.

Podobně jako je tomu u  hladin,
i jednotlivým blokům lze přiřadit jejich
jméno. Blok lze taktéž editovat v samo-
statném okně a  je ho možné vložit do
aktuálně zpracovávaného výkresu s tím,
že zůstane zachována jeho celistvost.
Pro „rozbití“ bloku na jednotlivé entity
je možné použít příkaz „explode“.
Editační příkazy
Aplikace QCad obsahuje i základní edi-
tační příkazy sloužící ke změně
vlastností nakreslených grafických entit
a  taktéž bloků. První skupina těchto
příkazůmůže být použita pro provedení
základních (lineárních) transformací –
posunu, změny natočení, změny ve-
likosti a taktéž k zrcadlení vybrané enti-
ty (entit) či bloku. Další skupina
editačních příkazů slouží k prodloužení
či naopak ke zkrácení entity (většinou se
v  tomto případě jedná o  úsečky či
kruhové oblouky) takovým způsobem,
aby jeden koncový bod editované
grafické entity přesně ležel na entitě ji-
né, popř. aby se entity stýkaly ve
společném koncovém bodě – průsečíku.
Tyto příkazy jsou při editaci výkresů, ať
již stavebních, či strojírenských, použí-
vány velmi často.

Třetí skupina editačních příkazů je
používána k  vytvoření nové úsečky či
kruhového oblouku v  místě protnutí
dvou entit. Díky existenci těchto příkazů
je možné velmi jednoduše nakreslit na-
příklad různé ohyby či zkosení. V  po-
slední skupině editačních příkazů
můžeme nalézt příkazy sloužící pro
změnu barvy vybrané entity, stylu čáry,
rozbití bloku na jednotlivé entity,
z nichž byl blok vytvořen, editaci textu
atd.

Závěr
Vzhledem k tomu, že aplikace QCad není
v žádném případě jediným existujícím
programem pro tvorbu výkresové doku-
mentace, je nutné, aby bylo možné co
nejjednodušeji a  ideálně beze ztráty
informací přenášet výkresy mezi různý-
mi CAD aplikacemi. Již v poměrně dávné
počítačové minulosti byl pro tento účel
navržen souborový formát DXF (Drawing
Interchange File Format), který se i přes
některé své nepříliš dobré vlastnosti
(objemné soubory atd.) zachoval až do
současnosti.

QCad dokáže s výkresy uloženými ve
formátu DXF pracovat, i když v někte-
rých případech může dojít k problémům
– týká se jak 3D entit (což je vzhledem
k zaměření QCadu i částečně pochopi-
telné), tak zpracování některých ne-

standardních atributů entit. Nicméně
všechny základní grafické entity, bloky
i hladiny uložené v souborech DXF lze ve
většině případů načíst (pokud dojde
k chybě, je možné v mnoha CAD nástro-
jích zvolit úroveň kompatibility gene-
rovaných DXF souborů).

Z  nedostatků QCadu je nutné na
prvním místě jmenovat především po-
malé překreslování výkresu. Pomalost
překreslování sice není viditelná pro
výkresy s několika desítkami entit, ale
již u  středně velkých výkresů (stovky
a tisíce entit) je překreslování provádě-
no nepřiměřeně dlouho, a to i na rych-
lých počítačích. Nicméně i  přes tento
nedostatek je QCad použitelný v tech-
nické praxi, což je ukázáno i  na po-
sledním obrázku s výkresem vytvořeným
přímo v QCadu.

Použití příkazu pro prodloužení entity (úsečky) při kresbě půdorysu budovy

Výkres půdorysu budovy vytvořený v QCadu
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vytváří jakýsi můstek mezi větví 2 a 3.
Přidává spodní panel, seznam otev-
řených oken, menu aplikací a  mnoho
dalšího.

Vše funguje přehledně a efektivně.
Občas se mi stávalo, že vyhledávání
menu v nainstalovaných aplikacích se
po pohnutí myši samo vymaže, takže na
nalezenou aplikaci nemáte možnost
kliknout, ale lze na ni dojet pomocí
kláves. Jinak je poznat, že MGSE je navr-
ženo tak, aby vám pomohlo pracovat
efektivněji ve více aplikacích zároveň.

Součástí prostředí je i povedené upo-

zorňování ve středu dolní části ob-
razovky. Má velice pěknou frontu
historie, takže lze dohledat a zpracovat
i předešlé zprávy. Osobněmi pouze va-
dilo, že při oznámení nového hardwaru
zůstává zpráva na obrazovce až do ruční-
ho zavření.
MATE
Jedná se o fork GNOME 2 a podle slov vý-
vojářů se jedná o úplnou novinku, která
ještě nemusí být až tak stabilní
a kompletní. Časem by se mělo jednat

o  plně podporované a  udržované
prostředí poskytující svým uživatelům
tradiční funkce z  GNOME 2 za využití
nejnovějších technologií.

Prostředí je pro uživatele instalující
z DVD již připraveno a lze zvolit v rámci
přihlašovací obrazovky. Jestliže jste in-
stalovali z CD, tak je nutná ruční doin-
stalace balíčku mint-meta-mate.

Po přihlášení (s  volbou prostředí
MATE) se dostanete do klasického
vzhledu GNOME 2, jak si ho možná
mnozí z  vás pamatují z  Linux Mint 11
nebo jiných distribucí. Chvilku jsem jej
testoval a i přes varování vývojářů o ne-
stabilitě jsem žádný problém neshledal.
Vrátil jsem se pak do GNOME 3, který mě
díky rozšíření MGSE oslovil více.
Vylepšený vzhled
Vývojáři avizovali i  vylepšený vzhled
prostředí. Tuto novinku zastupují dvě
nová témata Mint-Z  a  Mint-Z-Dark.
Jedná se o sloučení některých vlastností
z témat Mint-X a Zukitwo. Témata jsou
zdařilá a vytvářejí dojem vyššího rozli-
šení za využití například menších fontů
a ikon.
Nový výchozí vyhledávač
Linux Mint se do této verze rozhodl jako
výchozí vyhledávač na internetu prefe-
rovat Duck Duck Go. Podle oznámení
vyhledávač neshromažďuje o uživateli
žádné informace, a tudíž poskytuje kaž-
dému stejně optimalizované výsledky.
Osobně preferuji alespoň lokalizované
výsledky (nejdříve odkazy vedoucí na
české sítě), ale možná se vám tento vy-
hledávač zalíbí. Minimálně jej doporu-
čuji vyzkoušet už z toho důvodu, že část
zisků plynoucí z vašeho vyhledávání pů-
jde i na Linux Mint.

Samozřejmě je možné si vybrat i jiné
vyhledávače. Připraveno je zde vyhle-
dávání na Amazon.com a anglické verzi
Wikipedie. Jako další lze přidat i  na-
příklad Google, ale chce to trošku více
klikání, pročítání a restart Firefoxu.
Softwarová výbava

Softwarová výbava je zde na velice
dobré úrovni. Instalace proběhla z DVD,
a vývojáři tudížměli dostatek místa na
všechny důležité aplikace. Většina je již
v nejaktuálnější verzi, nicméně ihned po
instalaci mi systém ohlásil 277 doporu-
čených aktualizací o celkovém objemu
188 MB. Tuto volbu bych doporučoval
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nastavit již do instalace systému. Teprve
po instalaci doporučených aktualizací
máte systém plně aktuální, což vám in-
dikuje ikona v horním panelu.

Pak zde tedy naleznete aplikace Fire-
fox a  Thunderbird ve verzi 8.0, GIMP
2.6.11, LibreOffice 3.4.4, Banshee 2.2.0
a další. Nespornou výhodou pro nováčky
je již nainstalovaný Adobe Flash Player

11 a podpora multimediálních formátů.
Není tak třeba nic přidávat ani instalovat
pro prohlížení většiny internetových
stránek, poslouchání hudby nebo sle-
dování videa.

Pro prohlížení souborů PDF je zde
připravena aplikace Document Viewer
3.2.1. Zvládá prohlížení většiny doku-
mentů, ale například pro práci s heslem

chráněným dokumentem přece jen do-
poručuji zvolit jinou alternativu.

Výchozím přehrávačem videa je To-
tem Movie Player využívající předin-
stalovaný GStreamer. Bez nutnosti
zásahu tak lze přehrát většinu dnes již
běžných formátů včetně klasického
DVD.

Co mi ovšem nevyhovovalo, je ab-
sence lokalizace jednotlivých aplikací.
Bylo nutné vždy přes správce softwaru
doinstalovat češtinu pro každou aplikaci
(Firefox, Thunderbird, LibreOffice…).
Toto by mohl být problém, který by ně-
které uživatele (nováčky) mohl odradit.
I celková lokalizace prostředí někdy vy-
kazovala nedostatky ve formě některých
nepřeložených tlačítek anebo textů
v menu.
Instalace dalších programů

Samozřejmě čím déle pracujete s Li-
nuxem, tím více máte oblíbených speci-
álních aplikací, a proto vás určitě zajímá
možnost přidání nových aplikací. Pro
snadné přidávání aplikací je připraven
přehledný Správce aplikací. Ve výchozím
stavu spravuje něco přes 36 000 balíčků.
Je tedy vysoce pravděpodobné, že zde
hledanou aplikaci naleznete. Případné
dodatečné zdroje softwaru lze snadno
doinstalovat, používá stejné jako po-
slední Ubuntu 11.10 „Oneiric Ocelot“, ze
kterého vychází. Jestliže neznáte
konkrétní aplikaci, lze procházet
i jednotlivé kategorie a řídit se u aplika-
cí získaným hodnocením.
Celkové zhodnocení
Líbilo se:
• velice povedené rozšíření GNOME 3

ve forměMGSE
• výběr výchozích aplikací vhodný pro

nováčky
• pěkný vzhled nových témat

Nelíbilo se:
• nedodělky v  lokalizaci, nutnost

ruční doinstalace češtiny do někte-
rých aplikací

• upozornění na nový HW zůstává na
obrazovce až do ručního zavření
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Software lze používatlegálně
Kromě toho, že to znamená nemalou
úsporu prostředků pro rodiny žáků, na-
plňuje tato skutečnost i pedagogickou
funkci, kterou vystihuje například
Mgr. Martin Raus z Gymnázia v Jevíčku:
„Naším cílem je, aby studenti vzali na
vědomí, že používání nelegálně získané-
ho softwaru je trestným činem, a aby po-
chopili, že existují alternativy ke
komerčnímu softwaru. V tomto směru je
používání Linuxu zcela logickým krokem
a chápeme ho jako společensky důležitý
výchovný prvek pro zvýšení povědomí
o autorských právech jak studentů, tak
přeneseně i  jejich rodičů, kterým stu-
denti svoje poznatky a postřehy samo-
zřejmě přetlumočí.“

Nezřídka nárazový a ne zcela uspořá-
daný charakter dokupování počítačů
a  proprietárního softwaru znamená
(nejen) pro školy nutnost vedení doda-
tečné agendy o platnosti licencí. Institu-
ce, které se snaží zachovávat veškeré své
vybavení legální, mají o starosti posta-
ráno. Ludmila Chládková, vyučující
informatiky na Církevní střední odborné
škole v Bojkovicích, říká: „Můj podíl na
rozhodování [o přechodu na open-sour-
ce systém] byl podpořen ještě snahou
ušetřit si práci – z  předchozího za-
městnání jsem měla zkušenost s nákupy
a  převody licencí a  upgradem na po-
stupně přibývající počítače. Po několika
letech dala snaha o systematický a prů-
kazný přehled o nakoupeném softwaru
docela ‚zabrat‘.“
Kopírujte úspěšné školy
Konzervativní, prosaditelné a  snáze
stravitelné řešení migrace na open-sour-
ce software většinou postupuje po ose
servery a webové aplikace → kancelářský
a výukový software → komplexní desk-
topy → provozní software (agenda,

účetnictví). Mnoho škol má zkušenost
právě s  tímto způsobem pozvolného
oťukávání svobodných alternativ
k  uzavřeným a  drahým systémům.
Převod serverové infrastruktury na Linux
je obyčejně vyprovokován snahou
o usnadnění správy a zajištění bezpečné-
ho síťového prostředí. Pracovní stanice
s různými „zbytkovými“ verzemi systé-
mu Microsoft Windows mohou být ob-
sluhovány linuxovými servery, které
zajistí nejen přihlašovací a ukládací, ale
i poštovní, antivirové, antispamové a tis-
kové služby.

Softwarové vybavení pracovních
stanic a  uživatelských desktopů bývá
dalším krokem, i  když v  mnoha or-
ganizacích jde naopak o  první fázi. Ať
tak či tak, tato část migrace je téměř vž-
dy vynucena okolnostmi: Zastarávající
proprietární software neplní požadované
funkce (obzvláště je to patrné u starších,
leč rozšířených verzí kancelářského ba-
líku Microsoft Office) nebo klíčovým
aplikacím vyprší licence.

Upgrade na nové verze je drahý,
nemožný (například kvůli hardwarovým
nárokům) nebo z  jiného důvodu ne-
vhodný.

Ing.  Jiří Burda, učitel na Vyšší od-
borné škole a Střední průmyslové škole
elektrotechnické Olomouc, komentuje
nastalou situaci takto: „Byla mi učiněna
nabídka, která by vyřešila náš problém,
ale stálo by nás to řádově desítky tisíc –
a to byla cena pro vzdělávací organizace.
Přišlo mi to úsměvné. My učíme na
jejich produktech a tím jim děláme re-
klamu a máme za to ještě platit? Takže
to vyřešíme tak, že přejdeme na Laza-
rus.“ (Pozn. aut.: Lazarus je open-sour-
ce vývojové prostředí pro programovací
jazyk Pascal.)

Protože je velké procento open-sour-
ce softwaru multiplatformní, mají stu-
denti šanci osvojovat si znalosti pomocí
programů, které jim nebudou cizí na
žádném z běžně používaných operačních
systémů. A osvojovat nemusí si jen ve
škole, ale také na svém soukromém po-
čítači.

Instalace open-source systému na
desktopy v učebnách a kabinetech sice
v  důsledku skýtá nejširší možnosti
úspory finančních prostředků, ale také
se setkává s  největší zdrženlivostí na
straně správců a  protesty na straně
uživatelů. Je potřeba vytvořit prostředí,
které nenaruší provoz výukových či ad-
ministrativních aplikací, jež existují
pouze ve verzích pro Windows. Linuxová
platforma přitom technologicky nijak
nezaostává a záleží pouze na rozhodnutí
výrobce, zda ji bude podporovat. Pokud
se ji vědomě rozhodne ignorovat, roz-
hodně přichází o zákazníky – pokud ne
dnes, pak v budoucnosti ano.

Současný stav lze řešit různými způ-
soby od virtualizace až po dedikované
stroje s  Windows. Bc. Martin Pruša,
správce sítě a  učitel na Středním od-
borném učilišti elektrotechnickém
v Plzni, k této otázce poznamenal: „Ob-
rovský problém jsme měli se školní
agendou, která musí běžet na Microsoft
Windows Serveru. Ten nemáme, a proto
jsme museli sáhnout po virtuálním
serveru s  nainstalovaným Microsoft
Windows Serverem.“ Součástí řešení
mohou být i  tzv. dual-boot systémy,
které umožňují výběr operačního systé-
mu už při zapnutí počítače.
O peníze jde až v první řadě

Bez výjimky všechny organizace,
které v rámci České republiky v menší či
větší míře nasadily nebo přešly na open-
source software, citují jako hlavní důvod
nutnost nebo snahu ušetřit na licencích
proprietárních řešení. V případech, kde
je jižmožné činit závěry, se ukazuje, že
se vyčíslitelné úspory opravdu dostavily.
To je samo o  sobě povzbuzující sku-
tečnost a silný argument. Peníze však –
jak se praví – nejsou vše. Ještě potěši-
telnější je, že open-source software je
využíván z praktických a didaktických
důvodů. Mimo jiné je to správný krok
směrem k dosažení stavu, kdy bude vy-
učován princip, nikoliv biflovány po-
stupy. Za sympatický postranní efekt
můžeme považovat přispění ke snaze
o vychovávání společnosti, ve které bu-
de naplňována litera zákona o  svo-
bodném přístupu k  informacím a  kde
budou mít lidé úctu k  autorským
právům.

Naším cílem je, aby studenti
vzali na vědomí, že použí-
vání nelegálně získaného
softwaru je trestným činem,
a aby pochopili, že existují
alternativy ke komerčnímu
softwaru.

Bez výjimky všechny or-
ganizace citují jako hlavní
důvod snahu ušetřit na li-
cencích proprietárních řešení.
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Z BLOGU

Boj s terorismem na in-ternetu
Proč je to tak znepokojující? Všichni ví-
me, k čemu se boj s terorismem používá.
Teroristi se hodí, pokud je potřeba vý-
mluva, proč omezit lidem svobody, proč
uzurpovat větší moc, nebo pokud je po-
třeba utopit hodně peněz v nějakém ne-
smyslném projektu. A z prvního odstav-
ce to vypadá, jako by cílem projektu byla
velká cenzura internetu, masivní sle-
dování a zavedení přísných trestů. Když
jsem prošel zbytek webu, přestalo to být
tak úplně černé. Ve výsledku je celý
projekt jen o diskuzi mezi poskytovali
internetu a vládami, aby se dohodli, co
by bylo možné a co ne. Diskuze ničemu
neškodí, ne? Navíc výstupem projektu
nemá být žádný nový zákon, ale jen sada
doporučení, jak bojovat s  terorismem
„správně“. To zní celkem neškodně.
Pořád se mi to ale nezdálo, na webu byl
k dispozici e-mail, tak jsem jim napsal.
Dne 21. 12. 2011 mi přišla odpověď, a tak
bych se o ni rád podělil s veřejností. Mů-
žete si přečíst celý e-mail skoro tak, jak
přišel. Změnil jsem jen formátování, aby
se to lépe četlo, a vynechal jsem e-mai-
lovou adresu, abych nepodporoval
spammery. Pokud si nechcete číst celý e-
mail v angličtině, zmíním, co jsem se
dozvěděl.
První setkání
První, co mě trápilo, bylo, že na webu je
uvedeno jen pár států a žádné firmy. Do-
zvěděl jsem se ale, že diskuze se účastní
zástupci více zemí, že ti na webu byli jen
hlavními partnery v počátku projektu. Co
se firem týče, zástupce tam má holand-

ský, španělský a mezinárodní interne-
tový provider. Konkrétní jména jsem se
ale nedozvěděl. Časem snad vyjdou
najevo. Zatím se jim moc nelíbí být spo-
jováni s  projektem, který ještě nemá
žádné výstupy, jen přinejmenším složité
a kontroverzní cíle.

Teď ale k tomu pozitivnímu, co jsem
se dozvěděl. Dne 22. 12. 2011 byl zve-
řejněn draft, který je výstupem prvního
setkání a  diskuze. Draft je veřejně
dostupný a kdokoliv bude mít šanci ho
komentovat a zasílat připomínky. To je
dobrá zpráva, ne? Můžeme se tedy poku-
sit dohlédnout na to, aby výsledné dopo-
ručení neobsahovalo nic zlého. Navíc
pokud bude dostatečně hodnotné, moh-
lo by posloužit jako nástroj proti už exis-
tujícím/plánovaným omezením
internetu. Vím, je to naivní představa,
ale pokusit se můžeme. Navíc jsem se
dozvěděl, že minimálně člověk, který mi
odpovídal, si je vědom důležitosti svo-
bodného internetu a soukromí na něm.
Tak uvidíme.

Pokud vás projekt znepokojil, či za-
ujal, můžete si přečíst celý e-mail, pro-
číst si publikaci draftu na webu projektu
a následně komentovat a ujistit se, že
doporučení budou dostatečně rozumná.
Jak vypadá draft?
O projektu jsem už psal. Vypadalo to, že
cílem projektu je nejen boj s terorismem,
ale zároveň i zachování svobodného in-
ternetu. Celkem protichůdné požadavky,
co? Nedávno tento projekt publikoval
draft svého návrhu – to, k čemu zatím
došli. Můžete si jej stáhnout na jejich
webu. Bohužel je v  proprietárním ne-
standardizovaném formátu, ale naštěstí

všichni víme, jak na tyhle formáty. Nyní
se pokusím stručně popsat a zkritizovat,
co jsem se z draftu dozvěděl. Podobný
souhrn pošlu zpět i projektu.
Obsah draftu
První, na co v draftu narazíte, je úvodní
paragraf o důležitosti internetu (potud
dobře) a nebezpečích, která představují
různé skupiny popsané jako 'animal
rights, left-wing, racist, religious, right-
wing, separatist and all other terrorist
and extremist organizations and indivi-
duals'. Správným uzávorkováním by se
dalo označit za nebezpečnou velkou část
obyvatelstva, ale nebudu si hrát se zá-
vorkami a předpokládejme, že se jedná
jen o extrémisty z těchto skupin.

Další část nese nadpis Obecné prin-
cipy. LEA (Law enforcement agency)
a  ISP (Internet Service Provider) by si
podle ní měli víc rozumět, bavit se spolu
a  respektovat se. Právo, soukromí
a osobní svobody by měly být respek-
továny. LEA by měla znát právo a tech-
nologie, nad kterými se ho snaží
uplatňovat. To je docela dobrý nápad,
ne? Dále se zmiňuje, že by měly být
specializované soudy a právníci zabýva-
jící se touto oblastí a zákony by měly být
jasnější. Návrh mluví o  tom, že by se
touto oblastí měli zabývat lidé, kteří to-
mu rozumí a vědí, o co že to vlastně jde.
To zní jako dobrý návrh a jako nic, čeho
by bylo třeba se bát.

Další část je o  navrhovaných
částečných řešeních. Navrhuje se vzdě-
lávání. To zní dobře. Uživatelem na-
stavitelné filtry – ok, pokud je můžu
vypnout. Vytváření seznamů bezpečné-
ho a nebezpečného internetu? Klidně.
Dále je v  draftu finanční podpora ne-
vládních organizací. Nemám problém
s podporou neziskových organizací. Sám
některé podporuji. Ale u  tohoto bodu
bude záležet na implementaci. Může to
dopadnout dobře a stát může podporovat
organizace, jako je Liberix, a pomáhat

The Clean IT Project – EUproti zločincům na internetu
Michal Hrušecký
Nedávno jsem se dozvěděl o  projektu „The Clean ITProject“. Projekt podporuje Evropská unie, a pokud se po-díváte na jejich web, tak první věc, kterou uvidíte, je jedenvelmi znepokojující odstavec. Ten popisuje, že cílem pro-jektu je boj s terorismem na internetu.






