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obraz se zobrazí na kartě Text.
V textu je pak možné provádět různé

editace, jako je například úprava chybně
rozpoznaných znaků a  nebo kontrola
překlepů. Možnost kontroly překlepů je
v programu již implementována a je au-
tomaticky nastavena dle vašeho systé-
mu. Před samotným exportem stránky
do ODT nebo jiného vámi zvoleného for-
mátu je ještě nutné provést samotné na-
stavení této stránky. To provedete tak,
že v liště nabídky kliknete na Úpravy |
Upravit stránku a  zvolíte parametry.
Nejčastěji to bude formát A4 a ještě do-
poručuji zatrhnou volbu Nastavené pro
všechny následující převody.

Pak už jen stačí kliknout na tlačítko
exportu ODT a uložit požadovaný text.
Pokud byste však chtěli dokument uložit
v jiném formátu, klikněte v liště na Sou-
bor | Export a nastavte požadovaný for-
mát exportu. V  tomto případě jsme
převedli text do formátu ODT a  po
uložení už jen zbývá upravit rámec textu
a můžete s ním začít pracovat. Stále tady
hovořím pouze o textu, samozřejmostí je
ovšem i  převod obrázků, nicméně pro
nenáročnost této činnosti, tuto část vy-
nechávám. Postup je stejný jako u textu,
a  to bez potřeby výše zmiňovaných
úprav.
Česká diakritika schází
Nic není ale tak dokonalé, jak se může na
první pohled zdát. Záměrně jsem pro
tento článek zvolil převod anglického
textu, jelikož česká diakritika není bohu-
žel podporována a  jak jste si určitě
všimli, ani anglický převod není bez chy-
by. Snažil jsem se proto provést konfigu-
race jednotlivých výkonných programů,
ale bez úspěchu. Absence podpory čes-
kých znaků bude zcela určitě důvod, proč
tento program nebude masově nasazen
na strojích českých uživatelů.

Jinak je nutné OCRFeeder pochválit
za jednoduchost a  přehlednost a  nám
nezbývá nic jiného než čekat na to, až se
alespoň jeden z  podporovaných OCR
programů naučí číst česky.

TÉMA ČÍSLA

Než tohle, to raději ruční přepis

Pokud zapomenete na tento krok, převedete výběr na přednastavený formát

4,3 × 2,7 cm, což je taková mini stránka

Je hotovo, text je převeden a můžete s ním libovolně pracovat
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Kreslení
Ve Scribusu je nověmožné používat ope-
race s cestami, vytvářet a používat styly
čar, vyplnit objekty vzorky či importovat
barevné palety z EPS, AI, PS, SOC a GPL
(i  přímé barvy). Pro veškeré objekty
a vrstvy je také možné použít různé reži-
my směšování barev.
Další funkce
Přibyla možnost zobrazit vrstvy jako
Drátěný model, která zlepší odezvu při
práci s delšími dokumenty. Užitečným
vylepšením je také skript Autoquote,
který nahradí rovné uvozovky za správné
(pro každý jazyk jiné).
Práce s programem
Velmi důležitým bodem je zlepšení
uživatelské přívětivosti. První, co bude
uživatele jistě zajímat, je zrychlení ode-
zvy u delších dokumentů. Druhé, nemé-
ně důležité vylepšení, je výrazně
použitelnější zaznamenávání změn sou-
boru. Funkce Zpět tak bude (častěji) rea-
govat tak, jak by měla.

Dále je to spousta drobných vy-
lepšení – text je nyní možné editovat
přímo z  kreslicí plochy a  není nutné
otevírat Editor textů (kvůli odezvě se ale
tento způsob hodí převážně k drobným
změnám). Ve Výstřižcích nově přibyla
možnost přesouvat objekty mezi jednot-
livými sadami a  také poslat objekt do
konkrétní sady. Ve spodní části okna se
objevilo několik nových ikon. Ty
umožňují zapnutí/vypnutí Správce ba-
rev, rychlý náhled dokumentu a náhled

pro různé typy barvosleposti (mezi DTP
programy jde o dost unikátní funkci).
Co Scribusu (stále) ještěchybí?
Je stále poměrně dost funkcí, které by
profesionální DTP program měl mít, ale
Scribus je nemá. Chybí mu např. na-
hrazování kombinací znaků ligaturami,
možnost použít staré číslovky nebo pře-
pnout na pravé kapitálky (obsaženy ve
fontu). Vytvořit číslovaný nebo nečís-
lovaný seznam ve Scribusu je také složi-
tější, než by mělo být.

Další oblastí, ve které by si Scribus
zasloužil větší pozornost, je automatiza-
ce – ať už efektivnější vytváření obsahu
(ze stylů), podpora poznámek pod čarou,
automatické číslování obrázků nebo au-
tomatické texty (např. název kapitol
a podkapitol v záhlaví a zápatí či popisky
obrázků).

Scribusu by určitě prospělo i  další
pročištění kódu a  optimalizace. Např.
náhledový režim u delších dokumentů
přestává plnit svoji funkci, protože vy-
tvoření náhledu je otázkou desítek
sekund. Také odezva programu v někte-
rých situacích by mohla být rychlejší.

Posledním nedostatkem Scribusu je
nepříliš efektivní uživatelské rozhraní.
Některé operace trvají příliš dlouho.

Některé z chybějících funkcí lze růz-
nými způsoby úspěšně obejít. Na někte-
rých z výše uvedených se pracuje a bu-
dou součástí další stabilní verze. Ve
srovnání se sérií 1.3.3 je zlepšení ve
všech oblastech skutečně znát.

Co se chystá v řadě 1.5?
Vývoj Scribusu se nezastavil, ale pokra-
čuje směle dál. V řadě 1.5 je možné ex-
portovat do formátů PDF/X-1a a PDF/X-4,
přibyla možnost zobrazovat místo kla-
sické mřížky tečky a křížky (podobně ja-
ko CADy), vkládat 3D anotace, vytvářet
kaligrafickou čáru, kruhovou výseč
a  spirálu a  přibylo i  několik dalších
možností nástroje Cesty. Je také možné
vytvářet styly barevných přechodů, po-
hodlně procházet a vkládat obrázky po-
mocí Picture Browser (Prohlížeč obráz-
ků). Byla vylepšena i práce s OTF fonty.
Neméně důležitou změnou je i přepra-
cované uživatelské rozhraní – Nastavení
resp. Nastavení dokumentu. Většinu
oken je nově možné dokonce dokovat.
Zlepšuje se také podpora dalších jazyků
(arabština, japonština, čínština).

Tabulka ve Scribusu 1.5

Ke stažení
• Scribus 1.4.0 ke stažení (Scribus.cz)
• Scribus portable (spustí se z USB

disku)
Odkazy
• Official release notes
• Scribus 1.4.0 in a nutshell
• Scribus Help

TÉMA ČÍSLA

Vyrovnávání textu (vlevo bez vyrovnávání)
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Hoci Scribus umožňuje vytvoriť ob-
sah, nie je práca s  týmto nástrojom
práve pohodlná, pretože musíte každý
nadpis tak či tak zadať ručne. Preto
pokiaľ potrebujete vytvoriť obsah, je
vhodné, aby ste to urobili priamo
v OpenOffice.org. Pravdaže po importe
nebudú zrejme čísla strán správne a tak
isto nebudete mať naimportované bodky
medzi názvom a číslom strany. Tieto ve-
ci sa však dajú pohodlne opraviť priamo
v  Scribuse a  hlavne pri rozsiahlejších
obsahoch je to menej práce, ako keby ste
ho mali vytvárať tam.

Panel nástrojov „JP Formátovanie doku-

mentu pre Scribus“

Čo sa týka úprav textu, môžete
v OpenOffice.org využiťmakrá, ktoré za
vás urobia niekoľko potrebných úprav,
ktoré by ste potom museli pracne robiť
v  Scribuse. Ide napríklad o  vymazanie
viacnásobných medzier, nahradenie
skupín znakov ich zliatkami (v slovenči-
ne a češtine sa najviac používajú zliatky
„fi“ a „fl“) a pod. Na toto môžete použiť
napríklad makro „TypoJTB“. Tieto
makrá však neobsahujú všetky požia-
davky, ako je napríklad vloženie úzkej
medzery pred znak výpustky („troj-
bodka“), ak je pred ním písmeno a pod.

Importované štýly odsekov v Scribuse

z ODT dokumentu

Z  uvedených dôvodov sme pre vás
pripravili makro „JP_format_Scribus“.
Toto makro vloží do OpenOffice.org
panel nástrojov JP Formátovanie doku-
mentu pre Scribus (pre české jazykové

rozhranie JP Formátování dokumentu
pro Scribus a pre ostatné jazykové loka-
lizácie JP Formating Document for
Scribus), ktoré obsahuje jediné tlačidlo
Formátovanie dokumentu pre Scribus.
Jeho stlačením sa prevedú v dokumente
nasledovné úpravy:
• vymazanie viacnásobných medzier

a viacnásobných tabulátorov
• vymazanie medzier a tabulátorov na

začiatku a konci odseku
• zámena nesprávnej krátkej pomlč-

ky za typografickú pomlčku, ak je
pred týmto znakom medzera („prí-
čina &#45;“ za „príčina &#8211;")

• zámena troch bodiek za znak vý-
pustky („...“ za „&hellip;“)

• zámena bodky za výpustkou za úzku
medzeru („&hellip;.možno“ za
„&hellip;&#8201; možno“)

• zámena štyroch bodiek za znak vý-
pustky a úzku medzeru („....vari“ za
„&hellip;&#8201; vari“)

• vloženie úzkej medzery pred znak
výpustky, ak je za písmenom alebo
číslicou („preto&hellip;“ za „pre-
to&#8201;&hellip;“

• zámena bodiek, ktoré uzatvárajú ľu-
bovoľný znak (jeden) za úzke
medzery („.+.“ za
„&#8201;+&#8201;“)

• zámena dvojíc znakov „fi“ a „fl“ za
ich zliatky „&#64257;“
a „&#64258;“

• zámena spojovníkov v slovách typu
„trma-vrma“ za typografický spo-
jovník (pri rozdelení sa spojovník
opakuje na začiatku nasledujúceho
riadku)

Pravdaže uvedené možnosti (na-
príklad v  oblasti zliatkov, kde zatiaľ
chýba množstvo iných skupín znakov,
ako sú napr. skupiny „dz“, „ij“ ...) sú iba
základné. Predpokladáme, že makro
bude v budúcnosti v závislosti od požia-
davok používateľov rozširované a para-
metrizované, aby si ho mohol každý
prispôsobiť podľa seba (čo zároveň zais-
tí, že sa nebudú musieť vytvárať osobitné
verzie pre staršie a novšie verzie Scribu-
su). Za týmto účelom vás preto poprosí-
me, keby ste písali svoje požiadavky jeho
autorovi na mail pastierik zavináč inet
bodka sk.
Download rozšírení JP_format_Scribus.oxt.
Tvorba obálky
Príprava obálky je špecifická časť tvorby
knihy, kde sa nezaobídete bez kreativity
a prípadnej spolupráce s výtvarníkom či
architektom. Preto predpokladajme, že
máte na papieri pripravený nákres, ako
by asi mala vyzerať predná časť, chrbát
a zadná časť obalu a teraz chcete tento
nákres previesť do počítača.

Po spustení vám Scribus automaticky
ponúkne vytvorenie nového dokumentu.
Pri zadávaní rozmerov strany musíte
počítať s tým, že obálka sa bude orezávať
a naraz budete definovať všetky strany.
Z tohto dôvodu by ste mali vedieť, aké
požiadavky kladie tlačiareň – okraje,
umiestnenie orezových značiek, aby ste
tieto veci dodržali. Z uvedeného tiež vy-
plýva, že čím väčší monitor, tým lepší.
To sme však mierne odbočili.

TÉMA ČÍSLA

Importovaný text v Scribuse 1.3.5 (Windows)
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Pracovné okno pre vloženie

čiarových kódov

Čiarové kódy sa vkladajú cez menu
Vložiť | Čiarový kód. V otvorenom pra-
covnom okne v zozname Typ vyberiete
možnosť ISBN a do políčka Kód zadáte
jeho hodnotu. Stlačením tlačidla OK sa
kód vloží do dokumentu, kde ho ná-
sledne presuniete na miesto, kde ho po-
trebujete mať uložený.

Pokiaľ vám nevyhovuje veľkosť
vloženého ISBN, môžete ho zmeniť vo
vlastnostiach rámca (prístupné cez
klávesovú skratku [F2]) na záložke XYZ.
Keď už spomíname zmenu veľkosti, nie-
kedy ju musíte použiť aj pri obrázkoch
v prípade, že ich nemôžete upraviť v ex-
ternom programe – napríklad pri
importe obrázkov v PDF formáte. V ta-
komto prípade veľkosť obrázku zmeníte
na záložke Obrázok, kde nastavíte
mierku, a  to či už percentuálne alebo
pomocou DPI.

Ako ste si mohli všimnúť na zosní-
maných obrazovkách už v  predošlom
odstavci, na obálke bol vložený obrázok
školskej tabule vsadený do čísla 500. Te-
raz si ukážeme, ako sa takáto grafika vy-
tvára. Najprv je potrebné pripraviť
vlastný obrázok „tabule“. Na to stačí, ak
napíšte rukou čiernym perom nejaký
text na papier, tento zoskenujete,
v grafickom editore prevediete farby na
inverzné a obrázok orežete do veľkosti,
akú chcete použiť na obálke.

V  Scribuse si vytvoríte textový rá-
mec, do ktorého vložíte text „500“. Pri
výbere písma je potrebné vyberať písmo
tučné, pravdaže nič vám nebráni kombi-
novať rôzne písma, ak je niekde krajšie
číslo „5“ a inde číslo „0“ – všetko záleží
iba od vášho vkusu a potrieb. Aby sa vám
pri nasledujúcich úpravách lepšie pra-
covalo, je vhodné, ak si zvolíte čo
najväčšiu veľkosť písma.

Po vložení textu cez kontextové
menu Konverzia na | Obrysy, alebo cez

menu Položka | Konverzia na | Obrysy
prevediete text do grafickej podoby.
Vzhľadom na to, že väčšinou nevyhovu-
je vzdialenosť znakov, po výbere práve
prevedeného textu je potrebné cez menu
Položka | Zrušiť zoskupenie rozdeliť
grafický text na jednotlivé písmená.

Teraz je možné, aby ste každé pís-
meno osobitne posunuli, otočili a pod.
Pri posune je vhodné, ak používate
klávesové skratky, pretože práca je po-
tom rýchla a  pohodlná, a  preto si ich
uvedieme:
• šípky – posun o 1 mm, [Ctrl]+šípky
– posun o 10 mm,

• [Shift]+šípky – posun o 0,1 mm,
• [Ctrl]+[Shift]+šípky–posun o 0,01 mm.

(Neplatí len pri milimetroch, ale
všeobecne pri akýchkoľvek jednot-
kách nastavených v  spodnej lište
programu.)

Po nastavení rozostupu písmen ich mô-
žete všetky označiť tak, že budete držať
klávesu [Shift] a zároveň budete klikať
na jednotlivé písmená, alebo ich označí-
te do spoločného objektu iba myšou. Ná-
sledne cez menu Položka | Kombinovať
mnohouholníky spojíte do jedného
mnohouholníka a cez kontextové menu
Konverzia na | Rámec obrázka, alebo
cez menu Položka | Konverzia na | Rá-
mec obrázka prevediete na obrázkový
rámec.

Nakoniec vám nezostáva nič iné, ako
cez kontextové menu Získať obrázok
vložiť do rámca predtým pripravený ob-
rázok, a následne cez kontextové menu
Prispôsobiť rámec obrázku upraviť rá-
mec tak, aby zodpovedal veľkosti vkla-
danej „školskej tabule“.

Po vložení obrázku je potrebné, aby
ste vo vlastnostiach rámca skontrolova-

li na záložke Farby nastavenie farieb –
v našom prípade je potrebné nastaviť, že
rámec nebude mať žiadnu farbu.

Uvedený postup môžete použiť aj pri
iných grafických efektoch – číslo „500“
môžete na záver previesť na textový rá-
mec, do ktorého môžete potom vložiť iný
text atď. Tieto možnosti však ponechá-
me už na vaše skúmanie.

Teraz sa poberieme na zadnú stranu
obálky, kde sa niekedy vkladá fotografia
autora (na zosnímaných obrazovkách je
však z dôvodu názornosti použitý väčši-
nou obrázok „500“). Už sa nemusíme
zaoberať tým, ako ju vložiť, ale ukážeme
si, aké máte možnosti v  oblasti obte-
kania textu okolo nej. Po vložení obráz-
ku je štandardne nastavené, že text
preteká obrázkom – vo vlastnostiach
obrázku na záložke Tvar je vybraná voľ-
ba Zakázané. Pozrime sa, čo vám ponú-
kajú ďalšie možnosti.

Možnosť Použiť tvar rámca spôsobí,
že text bude obtekať tesne okolo rámca.
Pokiaľ nechcete, aby sa text dotýka
okrajov obrázku, musíte zväčšiť jeho rá-
mec tak, aby ste dosiahli potrebnú
medzeru medzi ním a textom.

Možnosť Použiť viazané pole vyu-
žijete vtedy, ak vložený obrázok nemá
obdĺžnikový rámec (takýto tvar má na-
príklad prevedený text „500“ na grafický
rámec). Ak by ste použili pri tomto ob-
rázku predchádzajúcu možnosť, potom
by sa text vložil aj dovnútra obrázku, čo
pri potrebe obtekania v tvare obdĺžnika
je nežiadúce.

Možnosť Použiť vrstevnicu je hádam
najzaujímavejšia. Na záložke Tvar stlač-
te tlačidlo Upraviť..., čím otvoríte pra-
covné okno Uzly. Tam zaškrtnite políčko
Upraviť vrstevnicu, posuňte ju (s  vý-
hodou môžete použiť tlačidlá pre per-

Importovaný obrázok po prispôsobení veľkosti rámca

TÉMA ČÍSLA
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centuálne zväčšenie či presne nastavené
milimetrové zväčšenie), podľa potreby
skoste strany a  úpravy ukončite tlači-
dlom Koniec úprav. Týmto máte nasta-
vené obtekanie bez toho, aby ste museli
meniť veľkosť rámca.

Pokiaľ potrebujete, aby text
presahoval aj do obrázku, prípadne ob-
rázok nemá štvorcový tvar a požadujete
obtekanie okolo jeho obrysov, môžete
obrysy nastaviťmanuálne. V tomto prí-
pade však musíte zvážiť, či budete meniť
okraje obrázku alebo okraje textového
rámca – každý spôsob má svoje výhody
aj nevýhody.

Zmenu okrajov obrázku využijete
vtedy, ak chcete, aby obrázok pod posu-
nutým okrajom nebolo vidieť (tak, ako
to bolo v prípade vloženého obrázku to
rámca v tvare „500“). Pokiaľ však chce-
te, aby sa text nachádzal nad časťou ob-
rázka, potom musíte zmeniť okraje
textového rámca.

Vlastná zmena sa robí v pracovnom
okne Uzly (pozor, políčko Upraviť
vrstevnicu nesmie byť zaškrtnuté). Po-
mocou samovysvetľujúcich tlačidiel (po-
sun, pridanie bodu, odobranie bodu...)
meníte okraje rámca, pričom nie ste
odkázaní iba na myš, ale môžete zadať aj
ich číselné umiestnenie. Zároveňmôže-
te rámec nakláňať, zväčšovať a zmen-
šovať obrázok...

Pomaly sa blížime k záveru – obálka
je skoro pripravená. Aby ste dosiahli čo
najpresnejšie umiestnenie napríklad

textu na chrbte knihy, môžete pri
umiestňovaní jednotlivých prvkov pou-
žívať rôzne pomocné čiary (ktoré potom
vymažete) či meranie vzdialeností (je
prístupné cez menu Okná | Meranie).

Pokiaľ používate vývojovú verziu 1.3.5
(žiaľ, nižšie verzie toto neumožňujú),
môžete v štýloch odsekov (menu Upraviť
| Štýly) nastaviť minimálnu šírku

medzery a  minimálnu a  maximálnu
šírku písmena. Tieto nastavenia netreba
preháňať –menej je niekedy viac – stačí
sa pohybovať v rozsahu niekoľkých per-
cent. Rozdiely sú viditeľné na zosní-
maných obrazovkách, a  preto nie je
k nim čo dodať.

Chybové hlásenie pred exportom do PDF

Nakoniec vygenerujete výsledné PDF.
Pozor, v prípade, že ste do dokumentu
vkladali obrázok vo formáte PDF, v prí-
pade, že do obrázkového rámca nevloží-
te obrázok a  pod. sa vypíše chybové
hlásenie. Pretože viete, že to tak chcete
exportovať, stačí vypísanú chybu igno-
rovať.

Na záver si dovoľujem poďakovať
Ing. arch. Ivanovi Bruchovi za pomoc pri
grafickom návrhu obálky.

Nastavenie vrstevnice pre obtekanie

Výsledný vzhľad pripravenej obálky
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vytváraní nového profilu sa do neho
skopírujú nastavenia profilu Default,
ktoré následne modifikujete.
Náhrada zalomiteľných medzier za
nezalomiteľné
V týchto nastaveniach určujete, kde vša-
de má rozšírenie nahradiť zalomiteľné
medzery za nezalomiteľné, pričom si
môžete nastaviť, či sa bude vkladať znak
NBSP (nezalomiteľná medzera), alebo
Word Joiner (môžeme ho nazvať aj ako
pružná nezalomiteľná medzera).

Ako prvá možnosť je náhrada za
predložkami, spojkami, akademickými
titulmi a pod. Vlastné reťazce, pri kto-
rých má dochádzať k náhrade, definuje-
te cez tlačidlo Nastav. Po jeho stlačení sa
otvorí okno Nastav NBSP, ktoré je roz-
delené na sedem častí. V políčku Jazyk
nastavujete, pre ktorý jazyk chcete tieto
reťazce definovať (pri otvorení sa táto
položka automaticky nastaví na aktuál-
ny jazyk dokumentu).

V šiestich ďalších políčkach následne
definujete reťazce, pri ktorých chcete,
aby sa automaticky zamenili zalomiteľ-
né medzery za nezalomiteľné. Vstupné
polia sú rozdelené do dvoch stĺpcov
podľa toho, či chcete, aby sa medzera
zamieňala pred alebo za definovaným
reťazcom.

Definovanie slovenských reťazcov pre vkla-

danie nezalomiteľných medzier

Následne v každom z nich nájdete tri
možnosti definície – s testom veľkosti
písma (v tomto prípade sa pri hľadaní
reťazca rozoznáva veľkosť písmen), bez
testu veľkosti písma (pri hľadaní sa ne-
rozoznáva veľkosť písmen) a s opravou
veľkosti písma. Poslednú možnosť vyu-
žijete napr. pri akademických tituloch,
kde vám okrem toho, že sa pred alebo
zaň vloží nezalomiteľná medzera tento
opraví aj do správneho tvaru bez ohľadu
na to, ako bol napísaný.

Vlastné reťazce v príslušných definí-
ciách oddeľujte od seba výhradne
medzerou, inak rozšírenie nerozozná
jednotlivé reťazce medzi sebou!

Nastavenie ďalšieho jazyka

pre definíciu reťazcov

Po zadaní reťazcov tieto uložíte po-
mocou voľby Nastav. Následne môžete
v  políčku Jazyk zadať ďalší jazyk, pre
ktorý chcete definovať reťazce a  takto
môžete pokračovať v  práci pre všetky
jazyky, ktoré pri písaní dokumentov po-
užívate. Prácu s  definíciou nakoniec
ukončíte pomocou tlačidla Zruš. Pozor,
ak stlačíte toto tlačidlo bez uloženia po-
mocou tlačidla Nastav, vložené reťazce
sa neuložia!

Ako druhú možnosť nájdete v tejto
skupine náhradu zalomiteľných medzier
za nezalomiteľné medzi číslami
a mernými jednotkami. Vlastné merné

jednotky nastavujete pomocou tlačidla
Nastav, pričom sa podobne ako pred-
ložky či spojky oddeľujú medzerami.
Zoznam je iba jeden pre všetky jazyky
a  merné jednotky je potrebné zadať
presne tak, ako sa píšu, pretože pri ich
hľadaní sa rozoznáva veľkosť písmen.

Tretia možnosť ohľadne nezalomi-
teľných medzier sa týka čísiel – ak ju
nastavíte, bude rozšírenie vkladať
medzery medzi čísla, v ktorých oddelíte
rády medzerami, v telefónnych číslach,
dátumoch a pod.

Ako posledná možnosť nastavenia je
nastavenie zámeny znakov Word Joiner
za NBSP na konci riadku. Táto možnosť
je pridaná z toho dôvodu, že OpenOffi-
ce.org pri znakoch Word Joiner nie vždy
správne zalomí text a v týchto prípadoch
je ho potrebné na konci riadkov zameniť
za znak NBSP.
Odstrániť
Ako naznačuje názov, v  tejto časti ná-
jdete možnosti ohľadne odstránenia
nadbytočných znakov – konkrétne
medzier (medzi ne sú počítané zalomi-
teľné medzery, nezalomiteľné medzery
a tabelátory – pozor, nie znaky Word Jo-
iner) a prázdnych odsekov.

Medzi možnosťami pri medzerách
nájdete odstránenie viacnásobných (aj
kombinácií rôznych typov) medzier, ne-
zalomiteľných medzier a  tabelátorov),
odstránenie nadbytočných medzier na
začiatku či konci odseku, medzi zátvor-
kami (okrúhlymi, hranatými aj zložený-
mi) a textom, úvodzovkami (obyčajnými,
jednoduchými a francúzskymi) a textom,
textom a interpunkčnými znamienkami
(bodka, dvojbodka, čiarka, bodkočiarka,
otáznik, výkričník) a pred znakom vý-
pustky („trojbodky“).
Vložiť
V  tejto časti nastavujete možnosti
vloženia chýbajúcich medzier medzi
bodku, otáznik, výkričník, dvojbodku)
a  text; medzi čiarku, bodkočiarku, vý-
pustku a text; vloženie nezalomiteľnej
medzery za znak prvej bodky v skratkách
typu o. i. (vloží nezalomiteľnú medzeru)
alebo o. i. (nahradí zalomiteľnú medzeru
za nezalomiteľnú); vloženie nezalomi-
teľnej medzery pred znak výpustky.
Samozrejme, rozšírenie rozoznáva napr.
desatinnú čiarku, takže nevloží medzeru
tam, kde nemá.
Špeciálne náhrady
Špeciálne náhrady sú rozdelené do via-

Pracovné okno „Formátovanie dokumentov“
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cerých častí. V prvej nastavujete, ako sa
má rozšírenie správať pri znaku výpustky
–môže ponechať tri bodky, ktoré idú za
sebou, aj znaky výpustky bez zmeny;
môže zameniť tri bodky za výpustku ale-
bo naopak, zameniť znaky výpustky za
tri bodky.

V druhej časti nastavujete, či má ale-
bo nemá rozšírenie testovať (zamieňať)
zliatky (ligatúry). V prípade, že zvolíte,
že ich má zamieňať, cez tlačidlo Nastav
môžete nastaviť, ako sa má správať pri
44 možnostiach zliatkov – nastavenia sú
rovnaké ako pri výpustke – rozšírenie
nebude príslušný zliatok či kombináciu
znakov testovať, môže znaky zameniť za
zliatok alebo naopak, môže zliatok za-
meniť na kombináciu znakov. Upozor-
ňujeme, že máloktoré písmo má
zadefinované všetky možnosti zliatkov,
z tých, ktoré ich poznajú všetky môžeme
uviesť napr. písmo Linux Libertine. Aby
sa nastavené zámeny zapamätali, musí-
te definíciu zliatkov nakoniec stlačiť tla-
čidlo Nastav.

Hlavne pri vkladaní zdrojových tex-
tov programov požadujete, aby sa
medzery, ktorými na začiatku riadku op-
ticky formátujete text, nevymazali. Na
tento účel je v tejto časti prístupné na-
stavenie SP za NBSP na zač. odseku
(NBSP na zač. odseku sa nebudú
mazať!), pomocou ktorého dosiahnete,
že sa všetky zalomiteľné medzery na za-
čiatku odseku zamenia za znak NBSP
a tento sa nebude mazať bez ohľadu na
to, ako máte nastavený parameter
v časti mazania medzier na začiatku od-
seku.

Ako posledná možnosť špeciálnej zá-
meny je náhrada obyčajného spojovníka
spojovníkom typografickým. Pre tých,
ktorí nevedia, o čo sa jedná, pripomína-
me, že spojovník v slovách typu Frýdek-
Místek, ktorý sa ocitne na konci riadku,
sa má zopakovať aj na začiatku riadku
nového – a to je typografický spojovník.
Špeciálne formátovanie
Pokiaľ text, ktorý typograficky opravuje-
te, obsahuje slová, v ktorých nechcete
vkladať medzery za niektoré znaky bo-
diek, výkričníkov a  otáznikov (napr.
v názve OpenOffice.org alebo v hyper-
textových odkazoch), môžete použiť špe-
ciálne formátovanie. Aby ste využili tieto
možnosti, musíte pri písaní dokumentu
tieto znaky najprv zdvojiť (napr.
OpenOffice..org). Následne, zaškrtnutím
voľby VložWord Joiner za.!?, sa nahradí
druhý znak z tejto dvojice znakom Word

Joiner a pri vkladaní medzier sa medzera
nevloží.

Pri internetových odkazoch, pokiaľ
ich chcete mať „klikateľné“, sa však
tento znak exportuje napr. do PDF doku-
mentu, čím sa stáva nepoužiteľný. Preto
v tejto časti nájdete aj nastavenie Od-
stráňWord Joiner za.!?, pomocou kto-
rého sa na konci formátovania predtým
vložené znaky Word Joiner odstránia.
Samozrejme, pri tomto sa predpokladá,
že v texte už následne nebudete vkladať
chýbajúce medzery za interpunkčné
znamienka.

Na záver nastavení profilu ukončíte
prácu stlačením tlačidla Nastav. Upo-
zorňujeme, že vnútorné nastavenia (re-
ťazce pre nezalomiteľné medzery, merné
jednotky, zliatky) sa ukladajú nezávisle
bez ohľadu na to, či potvrdíte alebo zru-
šíte uloženie ostatných nastavení profi-
lu.
Spustenie formátovania dokumentu
Vlastné formátovanie dokumentu po vý-
bere profilu spúšťate cez voľbu Formátuj
dokument. Pokiaľ nevyberiete žiaden
profil v okne Profily pre formátovanie
dokumentov (napr. ihneď po spustení
OpenOffice.org, štandardne sa použije
profil Default), v opačnom prípade sa
použije posledne zvolený profil. Všetky

zmeny sú robené automaticky a po ich
skončení ste informovaní o celkovom
počte prevedených zmien.

V prípade, že ste si zvolili možnosť
zámeny nesprávnych znakov Word Joi-
ner za NBSP na konci riadku, pri tejto
zámene roluje text a zobrazuje sa okno
s priebehom spracovania.
Odseky

Panel nástrojov „JP Odseky“

Panel nástrojov Odseky obsahuje
štyri funkcie – Vymaž prázdne odseky,
Vlož prázdne odseky, Zameň odseky za
zalomenie riadku a Zameň zalomenie
riadku za odseky. Ich význam je zreteľ-
ný s ich názvov – pomocou funkcie Vy-
maž prázdne odseky vymažete všetky
prázdne odseky v celom dokumente.

Pomocou funkcie Vlož prázdne od-
seky vložíte prázdne odseky medzi
v  označenej časti. Pozor, táto funkcia
zmení štýl odsekov podľa posledného,
ktorý je označený.

Funkcia Zameň odseky za zalomenie
riadku zamení v označených odsekoch
ich štandardné zakončenie za zalomenie

Pracovné okno pre definovanie zliatkov
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riadku (vyžadujú si to napr. publikačné
systémy na internete). Pozor, aj táto
funkcia zmení štýl odsekov podľa po-
sledného, ktorý je označený.

Posledná funkcia Zameň zalomenie
riadku za odseky zamení v celom doku-
mente zalomenia riadkov za štandardne
zakončené odseky.
Nastavenie rozostupov znakov

Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov

znakov“

Táto časť je totožná s rozšírením JP
Rozostupy znakov, ktoré sme vám už
priniesli, a preto, pokiaľ si nainštalujete
rozšírenie JP Typografia, môžete pred-
chádzajúce odinštalovať (ich paralelné
použitie sa však nevylučuje).

Táto časť rozšírenia poskytuje tri
funkcie – Nastavenie rozostupu a šírky
znakov, Nastavenie odsekov a Zámena
medzier a  spojovníkov. Tieto funkcie
otvárajú rovnomenné pracovné okná,
ktoré môžete mať otvorené počas práce
s textom, takže nastavovanie je prime-
rane pohodlné. Vlastné ukončenie práce
sa nakoniec robí cez tlačidlá Koniec,
ostatné tlačidlá v pracovných oknách sú
určené pre nastavovanie.
Nastavenie rozostupu a šírky znakov
Pomocou pracovného okna Nastavenie
rozostupu a šírky znakov osobitne na-
stavujete dva parametre – rozostup
(kerning) a šírku znakov pre aktuálne
označený text. Pri otvorení pracovného
okna sa v ňom nastavia hodnoty podľa
prvého znaku označeného textu. Na-
stavovanie môžete urobiť pre všetky
znaky výberu, pre všetky zalomiteľné
alebo nezalomiteľné medzery alebo pre
zadaný reťazec (pri jeho hľadaní sa
rozoznáva veľkosť písma). V  prípade
šírky túto nastavujete buď ako koeficient
aktuálnej šírky, alebo priamo.
Nastavenie odsekov
Pomocou pracovného okna Nastavenie
odsekov nastavujete riadkovanie, odsa-
denie odsekov a veľkosť označeného tex-
tu. Pri otvorení pracovného okna sa
v ňom nastavia hodnoty podľa prvého
znaku označeného textu.

Príslušné veľkosti môžete nastavovať
podľa štyroch typografických systémov
– Pica (Adobe, OpenOffice.org) – typo-

grafický bod veľký 1/72 palca
(0,352778  mm); Pica (TeX) – typo-
grafický bod veľký 1/72,27 palca
(0,351460 mm); Didot – typografický bod
veľký 1/2660 metra (0,375940  mm)
a Fournier – typografický bod veľký 1/72
francúzskeho kráľovského palca
(0,375972 mm).

V prípade nastavenia riadkovania to-
to nastavujete percentuálne, a  to buď
podľa veľkosti písma, alebo priamo
(v  tomto prípade sa riadkovanie 1 na-
stavuje ako 100%, riadkovanie 1,5 sa na-
stavuje ako 150% a pod.).

Odsadenie odsekov nastavujete pri-
amo s  presnosťou na milimetre –
OpenOffice.org umožňuje nastavenie do
desiatich centimetrov.
Zámena medzier a spojovníkov
Pracovné okno Zámena medzier a spo-
jovníkov je určené na rôznu zámenu
medzier a typografických spojovníkov
medzi sebou. Obsahuje sadu tlačidiel,
ktoré sú rozdelené do troch oddielov –
V celom dokumente, Vo vybranom tex-
te a Na konci riadku a funkcie, ktoré tla-
čidlá vykonávajú, sú napísané priamo na
nich, takže ich nemusíme bližšie popi-
sovať. Upozorňujeme, že podobne ako pri
formátovaní celého textu, funkcie, ktoré
pracujú „na konci riadku“, pri práci ro-
lujú text.

Z dôvodu, že niektoré funkcie sú ča-
sovo náročnejšie, môžete si nechať vypi-
sovať priebeh ich spracovania a ukon-
čenie zaškrtnutím políčka Oznamovanie.
Formátovanie medzier

Panel nástrojov „JP Formátovanie medzier“

Panel nástrojov Formátovanie
medzier obsahuje tri najčastejšie použí-
vané funkcie pre prácu s  medzerami.
Prvá Zameň NBSP/WJ za zalomiteľné
medzery zamení nezalomiteľné medze-
ry (NBSP a kombinácie znakov Word Joi-
ner + zalomiteľná medzera) za zalo-
miteľné medzery. Druhá – Zameň SP za
WJ/NBSP na konci riadku zamení zalo-
miteľné medzery za jednoznakovými
predložkami a spojkami na konci riadku
za znak Word Joiner a  súčasne opraví
nesprávne zalomené znaky Word Joiner
za znak NBSP. Tretia – Zameň ne-
správne WJ za NBSP na konci riadku
opraví nesprávne zalomené znaky Word

Joiner za znak NBSP. Vzhľadom na
možnú časovú náročnosť posledné dve
funkcie zobrazujú okno s  priebehom
spracovania a, samozrejme, roluje sa pri
nich text po obrazovke.
Typografické spojovníky

Panel nástrojov „JP Typografické

spojovníky“

Tento panel nástrojov obsahuje dve
funkcie, ktoré umožňujú zámenu vše-
tkých spojovníkov v  dokumente za
typografické a naopak.
Nezalomiteľné medzeryON/OFF Line

Panel nástrojov „Nezalomiteľné medzery

ON/OFF Line“

Táto časť je (čiastočne) totožná
s rozšírením JP On-line vkladanie NBSP,
ktoré sme vám už priniesli. Pokiaľ si
nainštalujete rozšírenie JP Typografia
odporúčame vám rozšírenie JP On-line
vkladanie NBSP odinštalovať, ich para-
lelné použitie môže viesť ku kolízii.

Panel nástrojov obsahuje dve tlači-
dlá, pomocou ktorých spúšťate, alebo
zastavujete vkladanie nezalomiteľných
medzier priamo počas písania textu. Pri
svojej práci sú tieto funkcie spojené
s  práve nastavený profilom formá-
tovania (pokiaľ ste nevybrali žiaden,
použije sa profil Default), a pokiaľ profil
zmeníte počas práce (či už jeho definíciu
alebo nastavíte nový profil), tieto zmeny
sa prejavia ihneď aj pri vkladaní textu
a pri zmene profilu nemusíte ukončovať
vkladanie nezalomiteľných medzier po-
čas písania textu.

Pre prácu sa z definície profilov vyu-
žívajú iba reťazce, ktoré zadávate ako
reťazce pre náhradu medzier za pred-
ložkami, spojkami, akademickými titul-
mi a  pod. Pri náhrade sa vkladá znak
NBSP alebo Word Joiner podľa toho, ako
to máte nastavené pri týchto reťazcoch
v príslušnom profile.

Download: JP Typografia.
Stiahnite si rozšírenie.
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hodou vektorovej grafiky je možnosť
zväčšovať a zmenšovať príslušný obrázok
bez akéhokoľvek zhoršenia kvality.

Preto je vhodné vytvoriť si logo
v  nejakom vektorovom editore (napr.
Inkscapu), a  to naimportovať do vašej
vizitky:

1. V  hlavnom menu zvolíte Súbor |
Import a z možností vyberiete Zís-
kať vektorový súbor…

2. Kurzor sa zmenil a kliknutím zvolí-
te, kde sa má nové logo približne
nachádzať.

3. Okolo loga sa vytvorili malé červené
štvorčeky, ktoré slúžia na zmenu
veľkosti. Ak pri ťahaní držíte stla-
čené [Ctrl], logo sa zmenšuje/zväč-
šuje v  aktuálnom pomere výška
k šírke. Keď prejdete kurzorom my-
ši nad logo, zmení sa kurzor na ru-
ku. Kliknutím a ťahaním presuniete
logo na požadované miesto.

Pridanie textu
Na vloženie textu sa používa textové
pole. Keby ste potrebovali robiť vizitky
pre celú veľkú firmu, tak na zmenu mien
použijete skript, ktorý vytvorí vizitky zo
zoznamu.

V menu zvoľte Vložiť | Vložiť textový
rámec alebo stlačte klávesu [t]. Kliknite
na miesto, kde chcete vložiť text,
ťahaním vytvorte obdĺžnikovú oblasť,
ktorá bude nový text obsahovať. Uvoľni-
te tlačidlo, keď dosiahnete pravý dolný
roh. Dvojklikom do oblasti prepnete do
editovacieho módu a môžete vložiť váš
text. Ak potrebujete upraviť rozmer ob-
lasti, kliknite na orámovanie a pomocou
červených štvorčekov zmeňte rozmer.

Všetko, čo v  Scribuse vložíte, je
vložené ako objekt a vždy nový vytvo-
rený prekrýva predchádzajúci, preto sa
text zobrazí nad logom. Ak chcete objekt
presunúť do pozadia, urobíte to kliknu-
tím pravým tlačidlom myši na objekt.
V kontextovom menu vyberiete Úroveň
a vyberte požadovanú zmenu.
Pridanie tvarua nastavenie jeho farby
Ak potrebujete vložiť jednoduchý deko-
ratívny grafický prvok, na jeho vytvo-
renie môžete použiť Scribus. Základné

tvary sú obdĺžnik a kruh. Je možné si pri-
dať aj vlastné pokročilé tvary.

1. Vyberte z menu nástrojov Vložiť |
Vložiť tvar alebo použite klávesu
[s]. V menu sa rozbalí kontextové
menu s ďalšími tvarmi, z ktorých si
môžete zvoliť. Požadovaný tvar na-
kreslite kliknutím a ťahaním.

2. Na zmenu vlastnosti tvaru otvorte
okno Vlastnosti stlačením [F2] ale-
bo v menu Okno | Vlastnosti.

3. Farbu zmeníte v časti farby v spod-
nej časti panela. Každý tvar sa skla-
dá z výplne a čiary okolo tvaru. Jej
farbu zmeníte kliknutím na tlačidlo
s ikonou štetca v paneli vlastnosti
a výberom farby. Kliknutím na ve-
dierko nastavíte, že budete pracovať
s výplňou.

4. Vyberte farbu, ktorú chcete použiť.
Ak je vaše logo vo formáte SVG,
pribudli aj farby, ktoré sú v ňom po-
užité, sú označené ako FromSVG (ak
ste vložili logo vo formáte AI, je to
FromAI).

Formátovanie textu
Keď užmáte jednotlivé objekty vložené
a rozmiestnené, môžete si upraviť text.
Na vizitke sú najdôležitejšie kontakty,
ktoré je dobre zvýrazniť a  ďalší text
upraviť podľa vašej potreby.

1. Urobte dvojklik na textové pole,
ktoré chcete upravovať.

2. Otvorte okno Vlastnosti [F2].
3. Označte text, ktorý chcete upraviť.

Potom v  okne Vlastnosti vyberte
časť Text. Tu si zvolíte písmo, veľ-
kosť písma, riadkovanie, zarov-
nanie, farby a ďalšie vlastnosti. Ak
potrebujete zmeniť text v  celom
textovom poli, použijete [Ctrl+a], ak
máte textové pole v  editovacom
režime. Alebo kliknite mimo tex-
tového poľa a jedným kliknutím vy-
beriete celé textové pole a zmeny,
ktoré urobíte v paneli Vlastnosti, sa
aplikujú na celý text v poli.

Otáčanie objektov
Ďalším dôležitým nástrojom je nástroj
otáčania. Je dobre využiteľný, keď potre-
bujete logo firmy dať zvislo, alebo ho len
pootočiť.

1. Vyberte objekt, ktorý chcete natočiť.
Napríklad logo firmy.

2. V paneli nástrojov vyberte nástroj
Otočiť objekt alebo použite klávesu
[r]. Kurzor myši sa zmení na dve
šípky v kruhu.

3. Kliknutím myši a ťahaním sa objekt
otáča. Zároveň aj vidíte náhľad,
v akej pozícii sa už nachádza. Okolo
kurzora sa zobrazuje informácia,
aký uhol mate nastavený.

Ak pri otáčaní stlačíte [Ctrl], bude sa
objekt štandardne otáčať o  pätnásť
stupňov. Ak viete, aký presný uhol po-
trebujete objektu nastaviť, urobíte to
v paneli Vlastnosti v časti X,Y,Z. Oto-
čenie nastavíte na požadovaný uhol.
V tejto časti je možné nastaviť aj okolo
ktorého bodu sa bude objekt natáčať.
Štandardne sa otáča okolo ľavého
horného vrcholu. Na výber sú rohové
a stredný bod.

Hotovú vizitku si môžete vytlačiť
alebo vyexportovať ako obrázok. Urobíte
to v menu Súbor | Export | Uložiť ako
obrázok… Rozlíšenie treba nastaviť
aspoň na 300 DPI, 72 DPI, ktoré je štan-
dardne nastavené, je vhodné na preze-
ranie v  počítači alebo zverejnenie na
webe, na tlačenie je to veľmi málo.

Hotové
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MicroUSB slouží pouze k  nabíjení
a synchronizaci, kdo doufal v „hostitel-
ský režim“, musí si nechat zajít chuť.
Bluetooth pro komunikaci s okolím chy-
bí a WiFi má prachbídný příjem signálu,
naprosto minimální využití v aplikacích
a v neposlední řadě se mi ani nepodařilo
připojit se k Eduroamu, jak zmiňuji níže.

Osmipalcový displej s rozlišením 768
× 1024 je docela jemný a dají se na něm
rozumně číst texty v PDF o rozměru A4.
Jelikož se jedná o  (monochromatický)
LCD, není problém s  překreslováním
oproti elektronickému inkoustu. Ale
samozřejmě na druhou stranu je kon-
trast podstatně horší. Vzhledem k ab-
senci podsvícení je paradoxně nejlepší
při dostatku světla, tedy především ven-
ku za jasného dne. Díky matné úpravě
povrchu se displej neleskne a je docela
příjemný na dotek.

Aktivní digitizér od Wacomu je
vcelku jistota. S dodaným perem (může
fungovat i s jinými kompatibilními pery
pro Tablet PC) je poměrně přesný, ale
hodně záleží na kalibraci. Když nezane-
dbatelně změním úhel naklonění pera,
dočkám se nepřesností. Nebo když
tablet půjčím nějakému pravákovi. Také
se mi dosud nepodařilo ovládnout sní-
mání více úrovní přítlaku, asi na hrot
moc tlačím. Zajímavostí je, že pero pů-
vodně mělo mít postranní tlačítko, ale
nenašlo se pro něj využití v  softwaru,
takže není vyvedeno na povrch.

Dotyková tlačítka vedle displeje jsou
kapacitní, což je například pro mě pře-
kážka, občas na mě nereagují. Využití
najdou při obracení stránek v knihách
nebo pohybu v  některých nabídkách,
když se člověku nechce vytahovat pero.
Ale pro čtení by jistě byla příjemnější

tlačítka pro přepínání stránek po bocích
tabletu.

Dvoumegapixelový fotoaparát nesto-
jí příliš za řeč. Asi by posloužil k doku-
mentaci autonehody, ale ruku na srdce:
jak rozšířené jsou dnes telefony, které
neumí totéž a snad i lépe? Mikrofon je po-
užitelný tak maximálně na zazna-
menávání osobních poznámek, pokoušet
se s ním nahrávat např. přednášku je zby-
tečné. Podobně nestojí za řeč reproduktor
a bohužel ani výstup na sluchátka.

Výdrž na baterie vcelku odpovídá to-
mu, co uvádí výrobce, tzn. 13,5 hodiny
používání bez WiFi, 10 dnů v uspaném
stavu. Když to zkombinujeme, dostane-
me se k reálným číslům. Při asi hodině
psaní poznámek a hodině čtení článků
v PDF denně nabíjím co tři dny a ještě
mám rezervu.
Software
Po spuštění (trvajícím zhruba slušnou
čtvrtminutu) se zobrazí spouštěč aplika-
cí: 14 položek ve dvou sloupcích. Při
spodním okraji je lišta s několika volba-
mi, jako spuštění aplikace, sejmutí
snímku obrazovky atd. Liší se aplikaci od
aplikace. Tyto volby lze aktivovat pomo-
cí dotykových tlačítek pod displejem –
bez použití pera. Nahoře je lišta druhá,
globální. Na ní jsou především hodiny
a oznamovací oblast, resp. několik iko-
nek pro rychlou změnu hlasitosti, zob-
razení stavu baterie, připojení k  WiFi,
odpojení nebo skenování obsahu pamě-
ťové karty atp.

Přepínání aplikací se neřeší. Připo-
míná to PalmOS: ze spodní lišty nebo
pomocí dotykového tlačítka můžeme
kdykoliv přejít na obrazovku spouštěče

a při spuštění se nám aplikace zobrazí ve
stavu, v  jakém jsme ji posledně zane-
chali.
Aplikace
To nejpodstatnější první: poznámkový
blok. K dispozici je 42 šablon (pozadí:
prázdné, různě linkované), několik
kreslicích nástrojů (tužka, pero, zvýraz-
ňovač, guma) o  několika tloušťkách
stopy a stupních šedé (displej je přeci jen
monochromatický). Nechybí výběr,
kopírování/vkládání a funkce zpět/vpřed.
To je nezbytný základ. Ale o moc více tu
toho není. Ještě vložení obrázku nebo
„tabulky“. Ani text vkládaný pomocí
softwarové klávesnice není možné při-
dat. Nakonec, jako „elektronický papír“
to postačuje. Poznámky je možné jedno-
duše organizovat (podle názvu a štítků).
Ukládají se ve vlastním formátu a pro
jejich export do použitelného stavu je
nutný software od Asusu pro MS
Windows. Nebo vlastně ne tak docela, je



DUBEN 2012
OPENMAGAZIN 27RECENZE

tu možnost exportovat stránku na kartu
ve formátu GIF a rozlišení 768 × 888. To
může být postačující.

Dokumentační schopnosti by měl
doplňovat fotoaparát, mikrofon a  pak
ještě poznámkový bloček, do nějž se pí-
šou poznámky výhradně na virtuální
klávesnici. Aplikace jsou to vskutku na
funkce skromné a k hardwarovým spe-
cifikům jsem se již vyjadřoval. Psát po-
známky na virtuální klávesnici je
utrpení a  bohužel to nevylepšuje ani
rozpoznávání písma à la Graffiti známé
z PalmOS. Jak už jsem zmínil, tyto po-
známky stejně nejde kombinovat s črty
z „kreslicí“ aplikace.
Čtečka dokáže zobrazovat PDF a ePub.

Díky specifikům displeje, možnosti ply-
nulého posouvání, přibližování/od-
dalování a  otočení textu na šířku je to
docela použitelné i  v  případě PDF ur-
čených pro papír formátu A4. Příjemné
je, že do textů si jde vést poznámky (črtat
perem i  ťukat na virtuální klávesnici).
Výsledek si lze exportovat do obráz- ku
v PNG. Samozřejmě nechybí ukládání zá-
ložek a jednoduchá organizace knih po-
mocí štítků. Další užitečnou funkcí je
slovník. Význam perem označeného
slova se zobrazí ve vyskočivší bublině.
Krom toho je tu slovník i jako samostatná
aplikace. Ve výchozím stavu obsahuje
Longman Dictionary of Contem- porary
English, ale jdou do něj s  trochou úsilí
dostat i vlastní slovníky pro StarDict.

Tak trošku do počtu tu jsou prohlížeč
fotografií a hudební přehrávač. Nejprve
k prohlížeči obrázků: skoro nic neumí,
jen zobrazí (zmenšený) obrázek (ve for-
mátu PNG, JPG, GIF nebo BMP),
umožňuje ho přejmenovat, smazat nebo

mu přidat štítek... a to je vše. Ani jsem
nepřišel na to, jak obrázky přibli-
žovat/oddalovat, jde-li to vůbec. Pře-
hrávač zvuků na tom není o mnoho lépe.
Prostě jen postupně přehrává všechny
skladby na kartě – tedy v  příhodném
formátu, totižMP3 (ani s Ogg Vorbisem
jsem nepochodil). Žádné třídění podle
metadat nebo aspoň adresářové struktu-
ry. Navíc v  kombinaci s  kvalitou zvu-
kového výstupu je to velké zklamání.

Další aplikací je webový prohlížeč.
Má samozřejmě sloužit k  prohlížení
webu při připojení k internetu přes WiFi.
Na tuto funkcionalitu jsem ale rychle za-
nevřel. Doma se sice k síti zabezpečené
pomocí WPA2 připojím, ale u Eduroamu
ve škole jsem nepochodil (nepodpo-
rovaná metoda autentizace) a  i příjem
signálu je mizerný. Samotný prohlížeč
pak dílo dokonává. Nikoliv neprávem má
přízvisko „Experimental“. Je nestabilní
a neohrabaný. Je orientovaný na šířku
displeje, zvládá záložky, karty a nějaké
další funkce, ale jeho ovládání je tak ne-
šikovné (např. na pozici pera se zob-
razuje kurzor a posouvání po stránce se
realizuje posuvníkem při okraji, není
uzpůsobené dotykovému displeji), že
jsem ho použil toliko jednou: poprvé
a naposledy.

Naneštěstí chybí správce souborů.
Jediný jeho náznak je „koš“, v němž se
shromažďují „smazané“ soubory. Jinak
si jednotlivé aplikace samy vyhledávají
soubory na příslušných místech a uživa-
tele k adresářové struktuře nepustí.

Dále tu máme už jen kalkulačku a dvě
hry. Klasické sudoku a Bubble Breaker
aka SameGame. Nic víc. Ocenil bych
aspoň např. jednoduchý kalendář.

Připojení k PC
Po připojení microUSB kabelem k PC se
Eee Note začne nabíjet a na jeho displeji
se zobrazí nabídka čítající pět možností:

1. Nainstalovat synchronizační soft-
ware a  ovladače do MS Windows.
Tuto variantu jsem dále nezkoumal,
nedisponuji MS Windows.

2. Synchronizační režim. Technicky
jde o síť přes USB, se zařízením lze
komunikovat po telnetu.

3. Přístup k datům na paměťové kartě.
Chová se jako standardní mass sto-
rage. Knihy je třeba nahrávat do
adresáře /book, obrázky do /photo
a hudbu do /music.

4. Režim digitizéru. Eee Note by se pak
měl chovat jako grafický tablet
(polohovací zařízení). Dokonce si
jde vybrat levorukou/pravorukou
orientaci. Háček je v tom, že mimo
MS Windows (na GNU/Linuxu a Mac
OS X) funguje pouze dotek pera jako
kliknutí, to je v tuto chvíli vše.

5. Nabíjení. V  tomto režimu půjde
tablet normálně používat, jako by
byl na nabíječce – bez ohledu na PC.

Podle jednotlivých režimů se zobrazují ve
výpisu lsusb různé kódy: 0b05:17a1 (1
a 3), 0b05:179e (2) nebo 0b05:179f (4).

Několikrát jsem se setkal s tím, že se
Eee Note při odpojování oddílu pamě-
ťové karty zasekl a musel jsem ho re-
startovat.
Komunita, podpora
V  dnešní době se výrobci hardwaru
předhánějí v tvorbě „ekosystémů“ pro
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notebookového typu s proudem vzduchu
do strany, ale není třeba se bát velkého
hluku. Funguje naprosto stejně jako
u  kvalitního notebooku – v  klidu jej
téměř neslyšíte (hranice zvuku vy-
dávaného točícím se pevným diskem),
v  maximální zátěži je zvuk slyšitelný
maximálně do dvou až tří metrů. Při
testování jsem měl vedle ThinkPad
X201, a  když jsem se zaposlouchal při
zátěži obou zařízení, nebyl jsem schopen
vyhlásit vítěze. Pakliže vám nevadí hluk
větráku z notebooku, nebude vám vadit
ani tento počítač Nano.

Abych dokončil povídání o hardwaru,
zbývá mi doplnit informaci o interním
SATA portu (6.0 Gbps), gigabitovou sí-
ťovou kartou, WiFi kartou Atheros
802.11n/g/b a sedmikanálovou zvukovou
kartou. Potěšil mě kvalitní zdroj, který
se za provozu téměř nezahříval. Ob-
chodník z Alzy mě ale upozornil na to, že
tyto zdroje jsou náchylné na přepětí
v síti a doporučil přepěťovou ochranu.
Informovat předem zákazníka je myslím
dobrý přístup. Takhle by to mělo být
u všech prodejců.

Ačkoliv ZOTAC vyrábí hned několik
variant s grafickou kartou Nvidia ION,
záměrně jsem pro recenzi zvolil AMD
(ATI) Radeon. Jednak jsem se chtěl podí-
vat na zoubek platformě Fusion, která ve
srovnání se současnými Atomy vypadá
velmi dobře. A také bych se chtěl poku-
sit rozptýlit obavy, které mají linuxoví
uživatele z  těchto grafických karet.
Navíc, ZOTAC v nové řadě Nano platfor-
mu Atom/ION (zatím) nenabízí. V  na-
bídce je pouze VIA.

Také proto jsem sestavu potrápil sa-
dou Phoronix Test Suite a vytvořil pár
srovnání na serveru OpenBench-
marking.org. A podle očekávání proce-
sor AMD E-350 porazil většinu Atomů.
Tedy abych byl přesný, porazil všechny
testované Atomy ze zmíněného serveru.
Nejnovější přírůstky z rodiny Cedar Trail
představené koncem minulého roku
ještě nikdo netestoval, nebo alespoň
nenahrál výsledky. Neměl jsem tedy
s čím srovnávat.

Fusion ve všech testech zaměřených
na procesor (testoval jsem v 64bitovém
režimu) Atomy porazil, vedl si nejlépe
také v paměťově orientovaných testech.
Není se čemu divit, zde má Fusion
opravdu navrch (DDR3). Aby to bylo fér,
musím uvést na pravou míru, jak by si
nové Atomy vedly. Inu, byly by rychlejší.
Alespoň to ukazují již publikované testy,
které jsem našel na internetu.

Třebaže výsledky u testů zaměřených
na procesor i paměť Fusion dominoval,
u grafické karty Radeon už výsledky ne-
byly tak zdrcující. Ve většině hrách měla
karta Radeon mírně navrch, s výjimkou
testu Open3Arena, kde zvítězila o fous
platforma ION. Výkonnost noteboo-
kového disku jsem netestoval, po-
rovnávání by nebylo příliš relevantní,
jelikož většina „atomových“ sestav mě-
la desktopové pevné disky.

Jak testy ukázaly, platforma Fusion je
i na Linuxu plně srovnatelná s Atomem,
a dokud se nerozšíří nové Atomy Cedar
Trail, jedná se v podstatě o nejlepší na-
bídku v poměru cena/výkon. Navíc má
jednu velkou výhodu – Fusion podporuje
virtualizaci. Na tu si musíme u Atomů
počkat, ani nejnovější modely ji nepod-
porují. Firma Intel patrně nechce ani
v  nejmenším ohrozit prodeje drahých
serverových Xeonů. Mnoha jednotliv-
cům i  menším firmám by pro malé
servery bohatě stačily Atomy s virtua-
lizací. Dokonce si dovedu představit
kombinaci HTPC s  virtualizovaným
serverem, případně virtualizovaný
desktop v exkluzivním vzhledu. A pro-
tože mě virtualizace v podstatě živí, je to
prostě bod navíc, který musím započítat.

Porovnání velikosti zařízení se standardním

kompaktním diskem, zdroj EXPreview.com

Tak to bychom měli z krku vzhled,
hardware a nějaké ty testy. A nyní se po-

díváme na to, jak to „šlape“ v Linuxu.
ZOTAC je předurčen jako HTPC, proto
jsem jako první test stáhnul a  nain-
staloval multimediální linuxovou dis-
tribuci OpenELEC. Díky tomu, že tento
komunitní projekt výrobce tohoto počí-
tače přímo podporuje, mohl jsem si po-
hodlně stáhnout build určený pro Fusion
(nightly), nahrát ho na SD kartu a na-
bootovat instalaci.

Instalace je triviální. Jelikož OpenE-
LEC je specializovaná distribuce Linuxu,
která promění počítač v multimediální
centrum za pomoci softwaru XBMC, in-
stalátor se příliš nevyptává a  koná.
Nejen díky tomu trvá celý proces in-
stalace od vložení karty do slotu čtečky
po první spuštění filmu tři minuty. A to
nepřeháním, je to opravdu hračka.

Takhle to frčí s XBMC

Pakliže zvolíte při stahování ten
správný odkaz (Fusion build), OpenELEC
bude obsahovat všechny potřebné ovla-
dače. Ihned jsem mohl přistoupit
k testování. ZOTAC všechny moje ukáz-
ky a  hudbu přehrával bez remcání
a hlavně bez chyb. Začal jsem snímky
v rozlišení 240 a 480, a to přehrávané
lokálně i přes domácí (gigabitovou) síť.
Po nainstalování dvou pluginů od vý-
vojářů Jirky Vyhnálka a Libora Zoubka
jsem vyzkoušel také on-line videa
(YouTube, iVysílání, Nova, Prima). Zá-
seky? Ani jeden.

RECENZE

Test: Kódování MP3 souboru (vteřiny, méně je lépe), více výsledků najdete v galerii
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Dalším krokem byly testy HD a Full
HD. U „sedmsetdvacítky“ jsem neza-
znamenal žádný problém, Full HD video
bylo téměř bezproblémové. Elephant
Dream i akční scény z Matrixu přehrál
ZOTAC skvěle, ale problémy jsem zazna-
menal u  Samsung HD Dema. Labo-
rováním jsem zjistil, že problém je ve VA
API, které ještě není zřejmě zcela stabi-
lizované. Vypnutí pomohlo, ovšem po-
chopitelně za cenu velmi nízké frek-
vence snímků. A na to se samozřejmě
nedá koukat. Bod dolů.

OpenELEC je zajímavá distribuce,
která na testovaném ZOTACu nabootuje
za 15 vteřin. Jedna sekunda by se dala
ještě ušetřit, protože v UEFI BIOSu jsem
našel volbu vypnutí loga při bootování
a ušetření jedné sekundy. Mimochodem
BIOS na mě udělal dobrý dojem, ale roz-
hodně to nebylo podporou myši. Tu po-
važuji za naprosto zbytečnou (na co
dělat BIOS „přístupný“ obyčejnému
uživateli – ten tam nemá co dělat). Pře-
devším však nabízel spoustu možností
a nastavení. Například mezní hodnoty
a  přírůstky pro větráček. V  klidu měl
procesor 50 stupňů Celsia a otáčky 3500.
Pakliže to máte rádi horké, není problém
větrák pro idle i  vypnout (což jsem –
přiznám se – nezkoušel).

Testovaná verze OpenELECu ob-
sahovala XBMC ve verzi 11 „Eden“ (Beta
2), v klidu si počítač ze sítě vytáhl 16 W,
při přehrávání pak spotřeba kolísala až
ke 20 W. V další linuxové distribuci, na
které jsem ZOTAC testoval, jsem namě-
řil 12 W v naprostém klidu a 24 W při ab-
solutní zátěži (grafika + procesor). Takže
verdikt? Plusový bod ZOTACu za podpo-
ru komunity, mínusový za problémy
s některými Full HD videi.

Odběr v klidu

Jak už jsem předeslal, pro další testy
(Phoronix Test Suite) jsem nainstaloval
Ubuntu 11.04. Instalace proběhla bez
problémů, avšak následná instalace bi-
nárních ovladačů Radeon selhala. Trošku
mě to namíchlo – právě z tohoto důvodu
jsem zvolil Ubuntu, abych neměl práci
s ovladači. Musel jsem tedy přejít do ter-
minálu a instalaci provést „ručně“ po-
mocí apt-getu. Po rebootu a  aplikace
všech záplat jsem provedl zmíněné
testy. Za tohle body nesrážím, to není
vina ZOTACu.

Ačkliv z OpenELECu jsem byl až na
drobné Full HD zaškobrtnutí nadšený
(XBMC je skvělý projekt), v  případě
Ubuntu už to tak slavné nebylo. Po
problémech s instalací grafických ovla-
dačů Radeon jsem zkusil systém
„prokliknout“. Všiml jsem si špatného
překreslování textu konzole Gnome Ter-
minal, což jsem při použití open-source
ovladačů nezaznamenal. Je tedy vidět, že
ovladače Radeon prostě stále nejsou tak
bezproblémové jako v případě Nvidie.

Celkově byl systém stabilní a až na
několik testů, které selhaly, jsem neza-
znamenal žádné problémy. Až na
suspend to RAM, který nešel ani v přípa-
dě OpenELECu ani v Ubuntu. Systém se
neprobudil. Mimochodem spotřebu
v  tomto režimu jsem nebyl schopen
změřit, byla zřejmě menší než 1 W.
ZOTAC v suspendu hodně bliká, respek-
tive jeho zelené logo. Nenašel jsem
možnost tuto vlastnost vypnout, takže
pozor, pakliže byste plánovali nákup do
ložnice. Feng-shui konzultantům musí
z  podobné myšlenky vstávat vlasy na
hlavě.

Takže co se mi na ZOTACu líbilo? Inu,
bylo toho hodně. Od vzhledu přes velmi
dobrý výkon ve své třídě, podporu vir-
tualizace, malou hlučnost, obsah balení
i  montážní kit. Nespokojen jsem byl
pouze s občasnými problémy spojenými
s grafickou kartou Radeon.

Abych pravdu řekl, doufal jsem, že
legendární problémy karet Radeon (tehdy
ATI) jsou minulostí. Nějaké ty drobnosti se
ještě najdou, ale v porovnávání se stavem
o dva až čtyři roky zpátky je to jako nebe
a dudy. Už není třeba grafické karty Ra-
deon pro použití v Linuxu vylučovat. Je
třeba s nimi počítat.

ZOTAC ZBOX Nano je vynikající po-
čítač s  atraktivním vzhledem a  velmi
dobrým poměrem cena/výkon. Aktuální
cena na Alza.cz modelu s 2 GB paměti
a 320 GB disku je osm tisíc korun s DPH,
varianta bez paměti a disku pak necelých
šest. Byla by velká škoda ho namontovat
zezadu na monitor nebo televizi, ale
i když to uděláte, nebudete litovat. Jeho
velký světelný kruh v zelené barvě vám
zeď za televizí pěkně prosvítí. I to je dů-
kaz toho, že designéři ZOTACu u  své
práce přemýšlí. A tak to má být.

Testovaný počítač zapůjčila společ-
nost Alza.cz, a. s. Děkujeme.
Odkazy
• ZOTAC ZBOX Nano A10 Plus na Alze
• ZOTAC ZBOX Nano A10 na Alze
• ZOTAC ZBOX Nano A10 Plus na

stránkách výrobce
• Výsledek neherního testu na

OpenBenchmarking.org
• Výsledek herního testu na

OpenBenchmarking.org

Test: Přehrávání videa H.264 (snímků za vteřinu, více je lépe)











DUBEN 2012
OPENMAGAZIN36

praktické. Nechybí ani nástroj na spuš-
tění emulátoru terminálu, možnost
kopírovat do schránky jména souborů
(třeba i včetně cest) a řada dalších uži-
tečných drobností. Soubory je možné
třídit podle všech obvyklých parametrů
(datum, jméno, přípona atp.).

Bez výhrad je možné ponechat také
práci se záložkami, která je zcela přiro-
zená a pohodlná. Mimo to je možné pra-
covat také s  taby (kartami), což opět
urychluje práci. K záložkám je připrave-
na sada klávesových zkratek, takže
jejich využívání může být velice in-
tenzivní.
Vychytávky
Mezi užitečné drobnosti patří práce
s klávesovými zkratkami F4 a F3. Pomo-
cí F4 lze obligátně editovat soubor, avšak
Double Commander používá zvýraznění
syntaxe, což je vlastnost skutečně velice
praktická. F3 pak zobrazí buď textový
soubor, nebo jeho binární či hexadeci-
mální podobu. Zatímco poslední zvolená
podoba funguje dobře, co znamená ono
binární, mi zůstalo utajeno.

Velice příjemná je skutečnost, že si
Double Commander poradí s  pro-
cházením archivů, jako by to byly složky,
což stále není úplně obvyklá funkce. In-
tegrovány jsou přímo i  příkazy pro
sbalení a rozbalení, což je možné opět
hodnotit s povděkem. Všechny soubo-
rové operace mohou probíhat na pozadí,
takže je možné aplikaci ovládat i během
kopírování a dalších zdlouhavějších ú-
konů.

Pár slov si jistě zaslouží také mož-
nost nastavení programu, které je více
než podrobné. Jednoduše je možné při-
řadit k  jednotlivým formátům vhodné
programy, ve kterých budou otvírány. Na
výběr je z řady jazykových variant, mezi
kterými nechybí čeština, angličtina,
polština či čínština. Slováci mají bohužel
smůlu. Je možné si nakonfigu- rovat,
jakým způsobem se bude přesně celý
Double Commander chovat – od výběru
souborů, přes rozložení tlačítek až po
práci s logy, nápovědou nebo již zmíně-
ná rozšíření.

Ač jsou možnosti nastavení skutečně
bohaté, lze se v nich velice dobře vyznat
a jejich vhodné nastavení zvládne i na-
prostý laik. Nechybí ani možnost úpravy
klávesových zkratek, což může být pro
řadu uživatelů důležité.
Závěrem
Celkově je možné říci, že je Double
Commander velice zdařilým a funkčním
projektem. Osobně vysoce hodnotím
práci s taby a záložkami, práci s archivy
nebo podporu rozšíření. Příjemná je také
skutečnost, že je dostupný pro více
platforem a pro Windows je dostupný
dokonce také v portable verzi. Aplikace
je rychlá, stabilní a pohodlná a během
testování ani jednou nespadla.

Jako pozitivum je možné říci, že na
jednu stranu nabízí všechny funkce,
které vyžaduje pokročilý uživatel, a to
včetně detailního nastavení čehokoli, ale
současně je vytvářen tak, aby jej mohl
užívat i laik, který nikdy s žádným sou-
borovým manažerem nepracoval.

RECENZE
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zpracování obsahu této knihovny.
Navzdory tomu již bylo i z technického
hlediska nasazení DML-CZ kompli-
kovanější, protože jsme jako jedni
z prvních začali využívat systém Mana-
kin, který umožňuje kompletní tvorbu
nových funkcí a  rozhraní nad jádrem
DSpace (to je ona flexibilita, o které jsem
již hovořil). Svým způsobem jsme se
tento systém učili za chodu, z  čehož
samozřejmě pramenila celá řada
komplikací – jednak Manakin byl sám
o sobě horkou novinkou s řadou chyb (to
již dnes neplatí), jednak nebylo s kým
konzultovat a  vše jsme si museli řešit
sami. Díky tomu jsme načerpali velké
množství zkušeností, které právě uplat-
ňujeme v nasazení DSpace pro naši filo-
zofickou fakultu (což jde již mnohem
snáze). V současnosti kdokoli další, kdo
se pustí do DSpace, může využívat
prostřednictvím diskusní skupiny zna-
losti ostatních (i připravené materiály
v českém jazyce, jež byly prezentovány
na workshopu, který jsme k tématu na-
sazování, přizpůsobování a programo-
vání DSpace/Manakin v rámci české ko-
munity DSpace pořádali).“

Instalační zkušenosti shrnuje
Mgr. Krejčíř takto: „Obtížnost nasazení
DSpace velmi závisí na tom, čeho chce
uživatel dosáhnout. Základní instalace
DSpace (připraven ihned k použití) za-
bere zkušenému administrátorovi cca
půl dne. Samozřejmě výchozí nastavení
nemusí vyhovovat každému, s  mírou
požadavků na systém roste časová ná-
ročnost na jejich implementaci. Na-

sazení systému Manakin a jeho úpravy
(doplňování nových funkcí apod.) jsou
již těžším a časově i programátorsky ná-
ročnějším úkolem. Velice záleží na tom,
co a jak chcete do DSpace ukládat – jak
moc se realita liší od vnitřního modelu
DSpace a jak moc je uživatel ochoten ke
kompromisu. Vzhledem k tomu, co vím
o systémech DSpace u nás, si troufám
tvrdit, že v DSpace lze udělat téměř cokoli
(a i osobně před tím, co dokázali na ji-
ných školách, smekám – know-how je
v České republice silné).“

A jaký je systém DSpace z hlediska
správy? „Běžná provozní správa DSpace
je poměrně nenáročná (dá se plně auto-
matizovat). Ve starších verzích se systé-
mem Manakin bývaly problémy se
stabilitou, ale poslední testy verzí
nových již běží bez zásadních problémů.
Samozřejmě drobnější problémy se čas
od času vyskytují, vyskytovaly a vysky-
tovat budou, to je však obvyklé u  ja-
kéhokoli systému. Chyby komunita
poměrně rychle odstraňuje a  upgrade
minor verzí DSpace (které právě chyby
odstraňují) je relativně snadný. Přiro-
zeně upgrade major verzí je (v závislosti
na lokálně provedených úpravách DSpa-
ce) náročnější (u  naší univerzitní in-
stalace DSpace, která má málo úprav, je
ovšem i přechod na novou major verzi
snadný). Velkým pozitivem je to, že kód
DSpace (API – rozhraní pro programáto-
ry) je udržován maximálně zpětně
kompatibilní (bez problémů a úprav po-
užíváme věci z DML-CZ, což je DSpace
1.4.2, v  systému vyvíjeném pro filo-

zofickou fakultu, což je DSpace 1.6.2).“
Pochopitelně nelze opomenout ani

pohled uživatelů, kteří se systémem
pracují: „Ze strany uživatelů, kteří
DSpace používají jako digitální kni-
hovnu, jsme výrazné připomínky neza-
znamenali. Jiné je to přirozeně
u uživatelů, kteří používají DSpace ak-
tivně v autentizovaném režimu (mohou
vkládat obsah apod.), tam se nějaké
připomínky čas od času vyskytnou. Bo-
hužel se nelze zavděčit všem. Osobně
jsem toho názoru, že když se nikdo neo-
zývá, tak se to všem celkem líbí (a ná-
vštěvnost prokazatelně máme) –
pozitivní reakce jako takové jsou obecně
vzácností.“

Nezbývá než poděkovat Mgr. Krejčí-
řovi a  jeho týmu jak za zkušenosti,
o které se s námi podělili, tak hlavně za
obrovský kus práce, který na poli DSpa-
ce odvedli a z něhož mohou nyní těžit
všichni, kdo se pro DSpace rozhodnou.
Vysoká škola báňská –Technická univerzitaOstrava
VŠB-TUO používá systém DSpace již pět
let a  byla mezi českými univerzitami
průkopníkem v použití tohoto softwaru
pro realizaci digitální knihovny.
Okolnosti volby systému přibližuje
Mgr. Pavla Rygelová z Ústřední knihov-
ny VŠB-TUO: „Na VŠB-TUO jsme zpro-
voznili DSpace v roce 2006. Rozhodovali
jsme se mezi DSpace a EPrints. Stručně
by se dalo říci, že DSpace oproti EPrints
nabízel přirozené strukturování obsahu
podle organizační struktury instituce
(členění na komunity a kolekce) a meta-
datový formát Dublin Core.“

S instalací i správou systému panuje
všeobecná spokojenost: „Nasazení sys-
tému DSpace probíhalo bez velkých
problémů, v zásadě se podařilo vyřešit
všechny požadavky (přidání české dia-
kritiky do řazení záznamů, autentizace
pomocí LDAP hesla, úprava vkládacích
formulářů, import metadat vysokoškol-
ských kvalifikačních prací z předchozí
databáze apod.). Systém DSpace je
spolehlivý, údržba nenáročná, systém je
otevřený pro nejrůznější vylepšení pod-
le lokálních potřeb.“

Dá se říci, že spokojeni jsou i uživa-
telé: „S vyloženě negativními reakcemi
při práci se systémem DSpace jsme se
nesetkali. Systém zaručuje kvalitní vy-
hledávání, možnost rozšířeného vyhle-
dávání podle různých hledisek, která

CC: Ann-Kathrin Rehse
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dostatečně vyhovují uživatelům. Nevyu-
žíváme funkce individuálního přispívání
do repozitáře, takže nemůžeme zhodno-
tit, jestli je workflow přispívání vyhovu-
jící, ale DSpace je dostatečně otevřený
pro specifické potřeby, takže i v tomto
směru by případné požadavky bylo
možné vyřešit.“

Ústřední knihovna VŠB-TUO každo-
ročně pořádá (s  podporou Asociace
knihoven vysokých škol České repub-
liky) setkání českých uživatelů systému
DSpace, kde lze na přednáškách,
workshopech i  při neformální komu-
nikaci načerpat nové informace a zna-
losti či se naopak podělit o ty své.
Univerzita Karlova v Praze
Na pražské Univerzitě Karlově systém
DSpace využívá Matematicko-fyzikální
fakulta, a to jak v rámci již zmíněného
projektu DML-CZ, tak i pro vlastní po-
třeby. O zkušenosti s provozem DSpace
na MFF UK se podělil Karel Vandas.
„Nasazení DSpace je vcelku přímo-

čaré, ze začátku je nutné nainstalovat
podpůrné programy pro jeho správu, ale
později se jeho udržování provádí lehce.
Z hlediska správy DSpace postrádám ně-
jaké dávkové programy pro automatické
provádění činností. Při nasazení v na-
šem případě bylo nutné provést mnoho
nastavení a elementárních operací, pro
něž jsme museli vyvinout úsilí při tvorbě
skriptů, které tyto činnosti provádějí.
V  nemalé míře také zasahujeme do
zdrojového kódu, který považuji osobně za
velmi dobře strukturovaný.“

Z připomínek uživatelů zmínil Karel
Vandas pouze ty od správců: „Chybí nám
předdefinované automatické zpracování
některých činností (kompilace, instala-
ce). Trochu nešikovná je nutnost DSpace
při každé změně konfigurace restar-
tovat.“
Univerzita Tomáše Bative Zlíně
UTB ve Zlíně provozuje jednu instalaci
přibližně rok a nyní připravuje druhou:
„DSpace na Univerzitě Tomáše Bati ve

Zlíně provozujeme v ostrém režimu od
září 2010. Slouží k dlouhodobé archivaci
a zpřístupnění závěrečných prací. Roz-
hodovali jsme se mezi komerčním
programem DigiTool s placenou podpo-
rou a DSpace, o který bychom se starali
vlastními silami. Pro DSpace jsme se
rozhodli z  následujících důvodů: 1.
možnost přizpůsobení našim potřebám,

2. živá komunita v České republice i ce-
losvětově, 3. finanční důvody. Na září
2011 jsme připravili druhou instanci, kde
budou bibliografické záznamy k veškeré
publikační činnosti na UTB (články v re-
cenzovaných časopisech a konferenčních
sbornících), v  případě dostupnosti
i s plným textem.“

Při procesu zprovozňování DSpace si
univerzita vypomohla specializovaným
programem. „Pro archiv kvalifikačních
prací jsme si nechali na zakázku udělat
program, který tyto práce exportuje ze
studijního systému STAG a importuje je
do DSpace. Pro archiv publikační
činnosti jsme už nabrali dostatek zku-
šeností a import ze systémů RIV a OBD si
řešíme vlastním systémem. Při nasazení
samotného DSpace žádné větší
problémy nebyly hlavně díky dobře udr-
žované dokumentaci. Je nutno říci, že se
správou servletů v Tomcatu jsme před-
tím neměli žádné zkušenosti. Na
problém jsme narazili při pokusu nasa-
dit vyhledávací rozhraní SRU/SRW, kte-
ré však není součástí DSpace, vyvíjí ho
třetí strana. Od nasazení jsme nakonec
upustili ve prospěch lepšího plánované-
ho řešení – exportu dat do centrálního
indexu.“

UTB na rozdíl od jiných dotazovaných
institucí provozuje systém DSpace bez
větších úprav. „Úpravy systému se
snažíme udržet na minimu, abychom si
ulehčili správu. Kromě vzhledu jsme
upravovali pouze překlad a propojení na
linkovací server a obě změny jsou dnes
už dostupné v  upstreamu. Provoz po
nasazení je prakticky bez nutnosti zá-
sahů, jediná činnost, kterou vykonává-
me, je spouštění importu a  řešení
problémů se samotným obsahem.“

Ale podobně jako jinde, ani tady se
nesetkali s tím, že by si uživatelé stě-
žovali na nějaké potíže se systémem:
„Od uživatelů nemáme na systém žádné
ohlasy (vůbec žádné negativní), ale ze
statistik vidíme, že začal být okamžitě
široce využíván (i  díky informační
kampani při spuštění). Veškerá komu-
nikace s  uživateli se týká samotného
obsahu.“
Závěr
Průzkum u institucí používajících DSpa-
ce ukázal, že s tímto systémem panuje
vesměs spokojenost, ať již je používán
bez zvláštních úprav, nebo naopak vý-
znamně přizpůsobený specifickým po-
třebám. Pokud už by se nějaké problémy
vyskytly, je na koho se obrátit, protože
(nejen) česká uživatelská komunita je
velmi silná a  zkušená. Pro výměnu
informací slouží i  pravidelná setkání
uživatelů DSpace.

Jako hlavní důvody upřednostnění
DSpace před jinými systémy se ob-
jevovaly jak vlastnosti funkční (celková
koncepce, rozšiřitelnost atd.), tak již
zmíněná komunitní podpora a v nepo-
slední řadě i otázka nákladů na systém.

Toto celé může posloužit jako dobré
vodítko pro všechny, kdo stojí před roz-
hodnutím, zda nějaký takový systém
nasadit a hlavně který zvolit. DSpace lze
v tomto kontextu považovat za systém
kvalitní, osvědčený, s  řadou dobrých
vlastností prokázaných v praxi.




