knihy off-line

Page 1 of 1

Jan B. Hurych

OBSAH
• Úvod
• Koupit či nekoupit čtečku?
• Papír či čip?
• Srovnání dvou čteček.
• Specialitky elektronického čtení (díl 1.)
• Specialitky elektronického čtení (díl. 2.)

• Libri prohibiti aneb knihy zakázané.

• Čtení v různých podmínkách
• Učebnice a skripta
• Extra baterie
• Není kniha jako kniha
• Kniha a co ještě?
• Specialitky elektronického čtení (díl. 3.) • Instalace knih zdarma.
• Jak číst knihy v cizím jazyce
• Jak nabíjet baterii ve čtečce
• Koupil jsem si tablet
• Co číst (a co ne)
• Koupil jsem si tablet 2.
• Ještě k tomu čtení
• Chci si koupit ještě jeden tablet
• Stahování knih zdarma.
• Konec digitálních čteček?
• Proces zvaný čtení.
• Záložka

Vše, co chcete vědět o čtečkách a čtení na tabletu

copyright © Jan B Hurych. Kopírování tohoto materiálu není dovoleno. pro přetisk, publikování
nebo jinou reprodukci, ať už vcelku nebo jen zčásti, je třeba nejdříve získat svolení autora. všechna
jména osob a institucí jsou fiktivní vyjma tam, kde je vyloženě stanoveno jinak. write to/ pište na: •
bobbek499@gmail.com
BOL-37-133

file:///C:/Users/Jan%20Hurych/Desktop/naprint/00.htm

1/23/2015

KNIHY OFF-LINE

Page 1 of 2

Autor : Jan B. Hurych
Název : E-BUX

ÚVOD.
Před dvěma lety jsem uvedl do mého webového časopisu SFinga sekci BUX, kterou jsem
věnoval elektronickým knihám, čtečkám a čtení vůbec. Rubrika se stala velmi populární,
dostával jsem řadu dotazů a podle toho jsem také nasměroval další články. Tehdy se už
začaly i objevovat na trhu různé čtečky a názory čtenářů se začaly separovat do dvou
skupin: PRO a PROTI. Tedy ne proti mé rubrice, ale pro a proti čtečkám vůbec.
Ti, co byli pro, už dnes čtečku většinou mají a mnozí jsou s ní i spokojeni. Vezmeme-li v
úvahu, že se čtečka tehdy velmi rychle vyvíjela, mohli jste dostat čtečku ještě lepší,pokud
jste s nákupem počkali třeba půl roku. Dnes vidím, jak bylo prozíravé, že jsem žádnou
čtečku tehdy zvlášť nedoporučoval - dnes už jsme o mnoho dál a rozdíly mezi modely jsou
i menší.
Mnozí namítali, že když mohou knihu číst na počítači, na co teda potřebují ještě čtečku? V
tom případě ale promarňují zbytečně čas, protože nečtou tam, kde se nic jiného dělat
nedá, než čekat: v čekárně u lékaře, na úřadě, v tramvaji anebo i v porodnici (ačkoliv
pochybuji, že by se zrovna tam čekající otec mohl na jakékoliv čtení vůbec soustředit :-).
Čtečka má také výhodu, že je menší než laptop (některé se vejdou i do kapsy), je i lehčí a
baterka jí déle vydrží. O laptopu si pak přečtěte tři poslední kapitoly knihy.
Časem se ze čteček stal dobrý biznys pro vydavatele knih: čtečky zlevnili a vydělávají na
knihách. Okamžitě začali prodávat i elektronické knihy, které si můžete stáhnout do čtečky
doma a jelikož jsou to knihy levné, můžete se pak chlubit, že jste si přečetli nejnovější
bestsellery i evergreeny. Osobně jsem spíše pro knihy zdarma - mohou se kopírovat a
protože a ně neplatím, nekupuju si je naslepo. Když se mi nelíbí, prostě je vymažu a nic
jsem neztratil. Těch zdarma je už na netu tisíce a kopie je pak vaše navždy. Mnoho knih
totiž už má dávno propadlý copyright a tak si lze třeba stáhnout i knihy, které jste kdysi
chtěli číst, ale nešly koupit, beletrii nebo technickou literaturu, básně i pohádky pro děti
nebo pro dospělé (t,zv. "politická literatura" :-)
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Nevýhodou prvních čteček bylo, že četly jen některé knižní formáty. Naštěstí se ta
formátová Babylonská věž brzo zbořila a většina čteček čte všecko, i když preferují a
vydávají knihy jen ve "svém" formátu. Ne všechny ale mají třeba i slovník, detailní katalog
a podobně.
Pak se na trh začaly tlačit tablety - ty umějí pracovat nejen jako čtečky, ale i jako
přehrávačky audio či video klipů, případně se s nimi dá brouzdat na netu i v jiných
kalužích. Doba se změnila a čtečky s ní.
Poslední novinkou jsou tablety pro studenty. Jsou to sofistikované čtečky knih i skript, s
interním překladačem z jiných jazyků, vyhledávačem podle hesel, možností psát poznámky
či dělat grafy, podtrhovat atd. Ještě tam zcela nejsme, ale už to, že studenti budou nosit do
školy místo batohu plného knih jen jeden studentský tablet, je představa, o které se nám
starším kdysi mohlo jen zdát. A místo mechanické zátěže zbude jen ta mentální. Ale i tam
je cesta otevřená: pedagogové mohou zadávat úkoly i testy a student může používat
speciální učební programy, které se přizpůsobí jeho tempu a znalostem. Není to nic
nového, dělal jsem takové programy už před padesáti lety, kdy se nám ještě dokonce ani
nesnilo o stolním počítači . . .

Jan B. Hurych, Kincardine, Ontario.
P.S. Naše knihovna knih zdarma je zde
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KOUPIT ČI NEKOUPIT ČTEČKU?
Není to ani tak záležitost peněz, jako spíše najít si odpověď na otázku "K ČEMU MI TO
BUDE?", kterou si ovšem musí každý zodpovědět sám. Jak si ji někteří lidé zodpovídají,
uvádím zde, s mými poznámkami. Jen tak mimochodem: nedělám čtečkám reklamu a
nemám za tenhle článek ani korunu (natož dolar :-). Přesto tvrdím, že vynález čtečky je
stejně důležitý jako ten Guttenbergův. To jen touha po knihách už není taková, jako v
době, kdy žil. Ve "Svaté Janě" od G.B. Shawa říká jeden biskup "Ale lidé dnes knihy čtou,
místo aby si prohlíželi obrázky". Kdyby tu byl, měl by z nás ale radost, stačí sledovat Net .
..
Nejjednodušší je asi uvést běžné, povrchní námitky a přidat moje zkušenosti, a to v
několika bodech.
1) NEMÁM NA TO ČAS - to je asi námitka nejzávažnější, čtení se opravdu musí
věnovat čas (mimochodem, kurs rychlo-čtení najdete v mé knize UMÍME DOBŘE ČÍST?
- je ke stažení zdarma v naší knihovně http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/). Jenže i čtení
papírových knih se musí věnovat čas, takže pokud ani na to čas nemáte, nedá se nic dělat,
takovou námitku si strčte do kapsy. Je naopak pravda, že u elektronických čteček si
můžete najít volný čas častěji, např. u zubaře, v tramvaji a co je nejzábavnější: při
nečekaných prostojích, řekněme, že čekáte na dívku a ona pořád nejde :-). Pak místo
zbytečného rozčilování vytáhnete čtečku, najdete si místo k sezení (to je pohodlnější) a
prostě si čtete.
Má to ale jeden háček: jakmile dívka přijde a vy, začteni, ji už zdáli nezpozorujte, může to
brát jako zanedbávání, dokonce že snad o ní ani tak moc nestojíte. A si jí to lásku ke
čtečkám nepřidá. Pokud je ale rozumná, ocení, že se nerozčilujete a nic jí nevyčítáte - a
rychle vám odpustí. Uvědomí si totiž, že vina byla hlavně na ní. Ale pokud vám neodpustí,
dám vám jednu radu: takovou dívku (nebo chlapce) si neberte za ženu (za muže). Byla to
totiž dobrá příležitost, dozvědět se o partnerce (partnerovi) něco navíc. Jen jí (jemu)
prosím vás hned neříkejte obsah té knihy, to už by asi nevydržela i ta nejtrpělivější :-).
Pokud se ale na obsah sama zeptá, berte to naopak jako plus.
2) ČTU RADŠI KNIHY PAPÍROVÉ - nu to je ale jen zvyk a jako každý zvyk, dá se i
tento vylepšit. Ty staré, dobré knihy mají i staré nevýhody. Jistě je znáte: záložky jsou
často neforemné či vypadávají, knihy se nedají jen tak strčit do kapsy a vlhkost (hlavně
déšť či káva) je pro ně hrob. U vypůjčených knih bývá taková ztráta dost nemilá. Každá
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kniha není paperback a někdy jsou i dost těžké. Pokud jich potřebujete číst více a musíte je
nosit s sebou, doporučuji ruksak :-). Studenti budou jednou nosit místo ruksaku jen jednu
čtečku- tablet, kde budou mít nahrána všechna skripta i své vlastní poznámky - my to
neměli, škoda. Zvykejte na to dnešní dítě, pokud chcete, aby se dostalo na vysokou a už
měli nějakou výhodu Čtečka může v sobě mít sto i více knih a klidně se vejdou všechny
klidně do jedné kapsy. Výhodou papírových knih je právě jen jen zvyk, protože i ta
železná košile může časem zrezavět . . .
3) JEŠTĚ JSEM ČTEČKU NEPOUŽÍVAL A NEVÍM, ZDA MI TO BUDE
VYHOVOVAT - jediná rada tady je :"zkuste to". Nemusíte čtečku hned kupovat, hodně
lidí už čtečku má a rádi vám ukážou, jak se s ní pracuje. A nemusíte dávat jen na něčí
slovo - jak říkám, zkuste to sami, jen tak si ověříte, zdali vám její obsluha i čtení skutečně
vyhovuje. Kniha sama, která tam zrovna je, nemusí ale být zrovna ta nejlépe
zformátovaná, s dobrým fontem a podobně. To může jen znamenat, že dotyčný typ čtečky
- nebo spíše knihy - není ten pro vás, ale jiné typy možná jsou.
Soustřeďte se na to, co vám u ní nevyhovuje a hledejte takovou, co by vám vyhovovala.
Uvedu příklad: moje čtečka SONY pracuje jen na okolní světlo, a za soumraku abych si
svítil loučí. Na druhé straně HIP STREET (tablet) má monitor uměle podsvětlený a při
příliš jasném slunečním světle ji naopak stačí zaclonit. Jenže nic není tak jednoduché:
SONY zase vydrží i na měsíc čtení na jedno nabití, HIP maximálně tak 4-6 hodin. Mluvím
pochopitelně jen o baterce, zapnete-li čtečku do sítě, baterii nepotřebujete ( a navíc se i
přitom nabíjí).
4) ČETL JSEM UŽ KNIHY NA PC A NĚJAK SI NEMOHU ZVYKNOUT NA
OBRAZOVKU - prostě papír je papír . . . Nu myslím, že je na čase si na obrazovku
zvyknout anebo si také musíte všechno nejdřív z PC vytisknout? Škoda. Ovšem třeba to
není obrazovkou: já například moje články a povídky ve SFinze dělám v krátkých
odstavcích, jinak se oko čtenáře unaví anebo se mu špatně přeskakuje z řádky na řádku.
Naštěstí čeština nenařizuje, jak dlouhé ( či krátké) mají odstavce být. Ledaže by to nařídil
Brusel, ale na jejich nařízení já reaguji jen tak, jak to dělá bruselský Menneken (ta malá
soška chlapce, který tam právě ukazuje, tak uhasil doutnák nepřátelského dělového
granátu :-). Podobně nepoužívám středník, který je špatně rozpoznatelný od čárky. protože
odděluje dvě celkem jiné věty, píšu tma pomlčku - nová technologie vyžaduje i nová
pravidla psaní.
5) ČTEČKA JE PRO MĚ MOC MALÁ - v tom je právě ten trik, vejde se do náprsní či
poboční kapsy. Ovšem text sám se dá pohodlně zvětšit, to je důležité. Čtečka je navíc
lehčí než laptop a je také méně citlivá na mechanický úder - ovšem budoucnost je teď v
tabletech. Ty mají výhodu, že se s nimi dorozumíváte jedním prstem. Zkoušeli je prý na
opicích a většině se to ťukání hrozně zamlouvalo. Jiné si prý zase ťukali na čelo a dokonce
jiné ukazovaly i zdvižený prst :-).
6) NĚKTERÉ ČTEČKY PRÝ MAJÍ SLOŽITÉ MANIPULOVÁNÍ - to není pravda,
právě naopak, všechny jsou dělány tak, aby to bylo co nejjednodušší, to aby mohly
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konkurovat papírovým knihám. No zkuste si to sami.
7) KNIHY, CO SE PRODÁVAJÍ DO ČTEČEK jsou sice značně levnější než ty
papírové, ale ta transakce není úplně jednoduchá. Nu nevím, vše se teď dělá přímo z
domova nebo i na cestě.. Najedete na net, stáhnete knihu přímo do čtečky a to je vše
(pokud máte předem založené konto). Nebo to stáhnete na PC či laptop a odtamtud pak do
čtečky. Nemusíte jet někam do knihkupectví, otravovat prodavače, aby vám knihu našel (a
většinou ještě předtím objednal :-), zabalil a pak musíte zaplatit a odvést si ji sami domů
nebo zaplatit extra za dodávku či poštu. Podle Amazonu už prodej elektronických knih
značně překonal prodej papírových ( začalo to od nuly, nějak před třemi roky!). A to
prosím navzdory tomu, že jeden český spisovatel prohlásil, že on sám dává přednost
knihám papírovým. Nu co, Komenský jim také dával přednost před tabletem (ten byl
tehdy jen pro školáčky :-).
8) NO JO - ALE KNIHY, CO JÁ CHCI, SE ZROVNA NEPRODÁVAJÍ V
ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. Zkusili jste ale už někdy na Netu knihovny, kde jsou
knihy zadarmo? Pokud čtete naši SFingu, víte, že tam už jsou desítky takových knihoven,
zcela legálních a knih až deseti tisíce. Jistě, musíte vědět, kde jsou a jak je naládovat do
vaší čtečky, ale i to už jsem tu také popisoval . .
Kromě toho, knihy, co jsem napsal, jsem rychle a elegantně předělal na formát, který čte
každá čtečka. Podobně si dokážu upravit i článek z časopisu či z mého webu, takž ho
mohu pak nosit s sebou . . .
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PAPÍR ČI ČIP?
Stále se setkávám s názory, že papír je papír, zatímco čip je jenom čip. Jistě, papír má
mnoho použití a rozhodně ve světě ještě pořád promrháváme daleko víc papíru než
elektroniky. Stejně se nedá popřít, že papír byl jistě svého času světová revoluce, myslím
tedy papír na čtení, ne třeba ten na balení salámu. Už předtím se sice psalo na hliněné
tabulky, tesalo do kamene, čmáralo na papyrus anebo i na pergamen. Ale papír je papír.
Sám papír se ovšem původně dělal z hadrů, ne ze stromů a nebýt Guttenberga, asi
bychom na papír jen pořád škrábali brkem.
Papír byl levný a dalo se na něj psát jak tím brkem, tak i olůvkem, kterýžto zápis šel také
lehce vymazat. V klášterech se vytvořily velké manufaktury knih, plné mnichů, kteří pak
různé rukopisy opisovali, zcela podobně, jako naší studenti opisují z taháků či knih pod
lavicí. Ale hlavní revoluce byla ve vynálezu knihtisku, kniha se daleko rychleji vytiskla
než se napsala ručně. Proto pak mohly české ženy - podle tvrzení papežského nuncia znát bibli lépe než leckterý kněz. Ne že by snad všechny uměly číst, ale mohly si nechat z
těch knih předčítat, že ano.
Papír má ovšem jednu nemilou vlastnost, kterou si ovšem jistě pochvaloval nechvalně
známý Koniáš: dobře totiž hoří, rychleji než pergamen :-).
I forma tištěných knih se vyvíjela, díky pohodlnosti čtenářů: už se knihy nesmotávaly do
roličky, ale tzv. vázaly - ano, prošívaly se provázky, které se na hřbetě svazovaly. Taková
kniha pak byla jakýsi kvádr, který se dal dobře i nosit, dalo se v ní listovat a dokonce se
daly stránky i číslovat. Knihy se pak stavěly na polici vedle sebe a kdo jich měl víc
krychlových metrů, byl považován za většího inteligenta :-). Byli i takoví, kteří
posunutím knihou vyrovnávali křivý nábytek. Stránky knihy se také daly založit
záložkou, tam, kde jste přestali číst, anebo dokonce i přeložit, pro ty, kteří ještě nevěděli,
co se s knihou smí a nesmí :-).
Tím ale výhody papírových knih končí. Už první jejich nevýhoda byla zřejmá: pohodlní
učitelé podle nich dávali domácí úlohy. Mohly se z nich biflovat básničky a dokonce se
mohlo i zkoušet, jak si kdo z těch knih něco pamatoval. Stará školastika totiž posuzovala
učenost podle paměti - vlastně co to povídám, tento nesmysl přežil až do dneška. Proto
teda žáci nesmí u zkoušek používat knihy, protože naši učitelé si asi neumí vymyslet
otázky, nad jejichž odpovědmi by museli i sami přemýšlet.
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Elektronické knihy jsou zcela jiného kalibru. Výhody a nevýhody elektronických knih a
čteček jsme už jinde mnohokrát popsali, ale to hlavní jsme ještě neuvedli: místo ruksaku
si můžete do školy nosit čtečku nebo jen tablet ( lehčí než laptop) - anebo si na dovolenou
nosit celou knihovnu v kapse. U čteček v budoucnu byste si mohli dělat i elektronické
poznámky, které by vám čtečka sama seřadila a pak vyhledávala, a případně i odpovídala
na vaše otázky. Kandidáti práv z Plzně by z ní pak mohli krásně kopírovat doktorské
práce jiných autorů. Ve spisovné češtině se tomu sice říká kradení, ale tento výraz je už
dávno politicky nekorektní :-). Politici by zase mohli opakovat své staré projevy a tím dát
nový význam slovu "recyklování".
Co se týká elektronických knih a vzdělání, nemyslím, že budeme v budoucnu víc nápadití
či dokonce originální ve svém myšlení. Opičíme se jako nikdy předtím a při naší
"převzdělanosti" nás přesto klidně oklame i ten nejblbější salesman. Dříve se říkalo o
inteligentech, že byli "sečtení" - dnes už se ten výraz nepoužívá - předpokládal totiž, že se
při čtení i myslí . . .
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SROVNÁNÍ DVOU ČTEČEK.
Pozn. Toto je jen přetisk starého článku, ale může být užitečný pro toho, kdo si zrovna
vybírá čtečku, kterou by koupil.
Koupil jsem si tedy ještě jednu čtečku - byla na slevě, no nekup to! - a tak ke staré SONY
PRS300 přibyl teď ještě tablet HIP-STREET HS-M701-4GB. Úmyslně jsem nekupoval
tablet, co má přístup na Internet - když se brouzdám po ulici, nebrowzdám se (to prosím
není překlep, ale jen vtip :-) ještě po netu, tam se browzdám doma na laptopu či tabletu a
ten je věnován právě internetu: mám obě ruce volné a stahuji tam knihy, videoklipy,
manuály a freeware programy.
A pochopitelně poštu, i když její "informační obsah", lépe řečeno užitečnost, je pro mě
poměrně malá, obsahuje totiž dopisy, které se opakují, takže různé věci dostávám až
pětkrát. Inu originalita není dána každému. Různé spamy a sem-tam přeposílané přílohy
mi totiž berou drahocenný čas, který jinak věnuji daleko zajímavějším studiu. Tím ovšem
nemyslím dopisy čtenářů SFingy, které jsou mi vždy vítány.
Výše uvedený tablet HIP ( zde jen diskutuji jeho funkci coby čtečky - má totiž
mnohoúčelový barevný displej a přehrává videoklipy všech hlavních formátů a hudbu,
pracuje i jako magnetofon a podobně) - to vyhrál nad SONY tečkou ve většině
parametrů, hlavně proto, že PRS je jen čtečka - má ovšem také své vlastnosti, o kterých
se tu zmíním.
1) HIP má paměť 4 Giga, PRS jen 500 Meg. Pro knihy ale obojí bohatě stačí.
2) HIP má barevný displej, SONY jen černobílý. Barva je výborná věc, hlavně pro knihy
a časopisy, které barvu používají a jejichž články jsou často zformátovány pro čtečky (viz
naše knihy v PDF nebo časopis VTM v EPUB).
3) Velikost písmen je možno nastavit u obou čteček, ale jen u "profesionálně"
generovaných PDF, tj. z Adobe Akrobatu a podobně. U "úsporného" (domácího :-)
generování z původního fajlu do souboru PDF (pomocí zvláštních programů, např Cute
PDF writer a pod.) se velikost textu sice zvětší, ale odstavec pak přesahuje šířku displeje.
. Podobně se zobrazí skeny ve velkém formátu. Navíc tam nepracují v PDF linky a
pochopitelně ani obrázky nelze zvětšovat. U EPUB je to lepší, a to i u "amatérsky"
generovaných (např. EPUB pomocí programu SIGYL) , kdy tam importuji originál a
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prostě ho uložím jako EPUB. Tam velikost přímen na čtečce měnit lze. Net linky v
EPUB sice také nepracují, takže nemohu skákat z kapitoly na kapitolu, ale to nemohu (na
HIPu!) ani u "profesionálního" EPUB.
4) V HIPu se nastavují záložky jen ručně, takže zapnete-li ho a chtěli byste příště
pokračovat ve čtení, kde jste včera přestali, není to problém Navíc můžete použít sekci
"browser history", tam si dát bukmárk a později otevřít knihu odtamtud - o tomhle se ale
v manuálu nedočtete. Ony naskočí automaticky vždy tam, kde jste včera přestali a také
můžete kdykoliv přeskočit na jinou stránku, znáte-li její číslo (je ovšem třeba rozlišovat
STRÁNKU v originále a STRÁNKU v de čtečce - tam připadnou na jednu stránku
originálu třeba dva až tři displeje (díky malému okénku Ponyho), často ale také mylně
označovaných jako "stránky".
V Pihu si nemůžete skočit jen tak na kteroukoliv stránku: nahoře je jen řada teček, na
které můžete ťukat, ale většinou jedna tečka představuje víc stránek (celá řada totiž
zobrazuje celou dálku knihy), takže je to jen hrubé skákání. Nu nic, je to dobré jen když
rychle listujeme - na hledání textu není ani SONY ani HIP vybaven. To vše se lépe
provádí na laptopu. ten je ostatně pořád nejlepší čtečkou, můžete si tam naládovat
detailnější čtecí programy s více možnostmi :-)
5) SONY má "elektronický papír", kde černá emulze elektrostaticky utvoří text, takže
pracuje jen na okolním světle. To znamená, že například v čekárně u zubaře se mi na něm
špatně čte a baterku či svíčku s sebou nechci nosit. HIP má naopak svůj vlastní zdroj
světla, je to prostě LED displej a jasnost se dá nastavovat. Takže se dá číst i v tunelu.
Ovšem baterka vydrží jen dvě až čtyři hodiny.
6) Ano, spotřeba energie je daleko větší u HIPu - SONY naopak nabíjím asi jen tak
jednou měsíčně, ten totiž bere energii jen při přepínání na další stránku. jen tak
mimochodem, úplné vybíjení do nuly se u těchto nabíjecích baterek nedoporučuje.
Ovšem s HIPem přišla i nabíječka, SONY ji nedodal, zatím nabíjím jen z laptopu. Nikdy
ale nepoužívám jinou nabíječku, která nepřišla se čtečkou. Vlastně ano, ale já vím, jaké
napětí si mohu dovolit - a také musím mít konektor správné velikosti a typu.
7) Hip má také o něco větší displej a písmena se tam lépe čtou - díky většímu světelnému
kontrastu ( stránka je podsvětlena svým zdrojem, SONY používá jen okolní světlo, takž
při špatném vnější osvětlení neuvidíte text.
8) HIP má také tzv. "touch doplej" a listujete v něm přejetím prstem po displeji (ale
neslinit, na rozdíl od papírové knihy! :-). Je to skvělé, je to =plně jako u normální knihy!
U SONY se musí pro listování ťukat na tlačítko, které -hádám - snese jen pár tisíc ťuků.
9) HIP má také "stylus", tyčinku pro lepší orientování při poklepu či dotyku displeje (prst
je někdy moc tlustý). To se hodí obzvláště pro ťukání na menu v rozích, kam se prst
špatně vejde :-). K "listování"na HIPu používán vlastní vynález, a sice štěteček. Tablet je
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na to citlivý dost a nedrhne to jako suchý prst :-). U HIPu lze v poznámkovém modu na
displej dokonce červeně stylusem "psát" poznámky a uložit si to. U SONY to nešlo, ale
možná teď už ano.
10) Zdroj HIPu se sám po jisté době nečinnosti vypíná a navíc má hlavní vypínač a i
ruční vypnutí tlačítkem. To zřejmě stačí: zapomínám totiž po tom tlačítku ještě vypnout
hlavní vypínač, ale baterka se mi, jak jsem zjistil, dál nevybíjí. SONY mohu nechat
zapnutý hodiny, i s otevřeným textem, a nevybíjí se. Jak už jsem napsal, bere energii jen
při listování.
11) Je tomu dva roky, co jsem koupil SONY a srovnání tedy není férové. HIP už je navíc
o 40 procent levnější a má daleko více funkcí. Pravděpodobně přijdou ještě větší tablety,
ale tahle velikost do kapsy (jako paperback) mi vyhovuje. Podotýkám, že co jsem zde
psal platí jen o zastaralém PRS 300, dnešní SONY má už asi vše, co má HIP či jiné
čtečky. Obojí displej (7 palců diagonála) je ale malý pro skeny či skenované knihy ( tam
je rozhodně lepší velikost diagonály 10 palců, dnes už dělají i tak velký tablet).
Poznámka: teď, po dvou letech, jsem kopli Android tablet, také od firmy HIP. Písmena
jsou ostřejší, osvětlení silnější, a stránka se dá dvěma prsty (roztáhnout na potřebnou
šířku. Navíc mi, na rozdílí od SONY, zobrazuje i PDF jiného typu, tj. stvořené skeny
(stránky jsou vlastně obrázky, tedy text není digitalizován), Tento typ nečetl ani HIP
( nový už ano).
12) Udělal jsem rozhodnutí, že PDF budu číst na jen SONY, kde mám méně problémů
a mohu si lehce přeměnit font a velikost u originálu a zkonvertovat to sám. EPUB je zase
lepší na HIPu, ze stejného důvodu - je to lepší, než se snažit navíc modifikovat stáhnuté
knihy. Obojí formáty jsou ty nejvíc používané a nemají problémy s českou diakritikou.
(Poznámka" u HIPU jsme pak přešel na formát MOBI, nejtrpčejší pro publikované knihy.
Převod na MOBI dělám pomocí programu Calibre. Ten je zdarma konvertuje všechny
možné formáty a to nejen na MOBI, ale i na jiné.
TXT formát sice bere každá čtečka, ale českou diakritiku v něm už ne. (Pozn. Nové
čtečky či ty, co se prodávají v Čechách už ano). Ostatní formáty jsou většinou specifické
pro výrobce a chcete-li číst české knihy, vyzkoušejte si to předem, než čtečku koupíte.
Pokud čtečku kupujte od vydavatele knih chcete číst jen knihy od něj, nebudete zklamáni.
Na netu je ale tolik knih zdarma v PDF a EPUB formátech, že jistě neodoláte. Ano i to
jde, ale musíte vědět, jak . . .
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SPECIALITKY ELEKTRONICKÉHO ČTENÍ (díl. 1.).
Už když jsem založil mou první webstránku (Hurontaria, 1998), začal jsem si všímat
různých čtecích problémů, které se při knižním, tedy papírovém, čtení nevyskytují.
Naštěstí se většina z nich dá řešit přímo elektronicky - tím, že se čtení udělá "user
friendly" tedy "laskavé ke čtenáři". Tím nemyslím obsah, ale jen tu obyčejnou "fyziku
čtení". Minule jsem tu začal prvním dílem "specialitek", dnes tedy pokračování.
U těchto specialitek je zajímavé to, že je můžeme sami měnit, ať už použitím komand u
čtečky samé, nebo že jí knihy sami přeformátujeme (předem, než je naládujeme). To je
obzvláště důležité u knih zadarmo, kde neni předem dán prefabrikovaný font (jako je u
knih, co se prodávají), jeho velikost, odstavce ani sloupce či řádkování. Většinou je to
naprosto nevhodné pro naši čtečku, zvláště když máme knihu, kterou jsme stáhli z
Google Books nebo z různých univerzitních či jiných knihoven (Kramerius). Tak tedy jak
na to:
1) VELIKOST PÍSMEN. Pokud nám to nedovolí sama čtečka nebo ta, co to umí jen po
velmi hrubých stupních - například starší SONY měla tři stupně, ale vyhovoval jen jeden,
první byl tuze malý a třetí zase hodil na displej příliš velká písmena - v tom případě si
musíme pomoc sami. Nejlépe je sejmout čistý text ( např z otevřeného PDF v Adobe
Readeru nebo z otevřeného EPUB v Sigilu) a ten pak změnit v nějakém textovém editoru
a uložit jako PDF nebo EPUB či jiný formát vhodný pro vaši čtečku (pro to použijete
editor pro ten který formát).
Změníme velkost písma tak , aby pak čtečka zobrazila písmo nejlépe, když použijete
středního zvětšení dostupného na čtečce . Už jsem tu psal, že mi vyhovovala Ariel
Narrow, velikost 14 či 12 . . . Čtečka pak umožní tuto velkost ještě jemně měnit.
Jistě, to je první věc, která nás přímo "uhodí do očí". A ano, počítač umí měnit velikost
fontů, ale i laik to musí udělat tak, aby si to i on mohl sám nastavit. A nedivte se, že na to
právě často programátoři zapomínají - oni ten svůj program pak sami většinou ani
nepoužívají. A když ano, tak si to předem nastaví a nechápou, že každý není také hned
programátor :-).
Nejlepší je, když programátor předem nastaví automatickou velikost, která vyhovuje
většině lidí. Ano, ale co ti ostatní? Opět - stačí jednoduchá komanda, vyskočí vám menu s
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různými velikostmi a je to, ne?
Není: já například používám troje brýle: brýle na čtení, brýle na dálku a brýle "na
počítač". Zatímco ty na obyčejné čtení jsou zaostřené na 20 až 30 cm - přesně to nevím ty na počítač potřebují zaostření na 30 až 60 cm, takže přes obyčejné čtecí brýle nemusíte
vidět moc dobře. Komu to vadí, může si ovšem dívat víc zblízka (nebo naopak), já prostě
používám moje starší obnošené brýle, ty jsou ještě s menším zvětšením :-).
A pak jsou tu lidé se zhoršeným zrakem a podobně, ti vyžadují daleko větší font. Tak
daleko ale málokterý programátor jde. Naštěstí jsou na netu takové programy, i zdarma
(elektronická lupa a podobně), případně i speciální programy pro jiný účel, ovšem za
peníze. Ty jsou použít na počítači, nejdou na čtečce.
2) RŮZNÉ FONTY, neboli druhy písma, hrají také důležitou roli. Osobně si je upravuji
sám, nejjednodušší pro čtení je Ariel, případně Ariel narrow /úzký). Internet dává
automaticky New Times Roman, který má ještě konce písmen s patičkami. To je pro zrak
asi náročnější, ale zase jsme na takový font víc zvyklí. Ten také většinou používají
profesionální elektronické knihy. Ostatní fonty jsou jen pro fajnšmekry :-). A
pochopitelně musí ten font mít i verzi pro správnou diakritiku,tu si nastavíme sami. :-).
Ariel Narrow ale ve Windows 8 už není. I přešel jsem na font Calibri 13 a jen pro můj
Sony dávám raději všechen tisk BOLD (tučný - ach ta čeština! :-), aby se to dalo číst i při
poměrně špatném vnějším osvětlení . . .
Tento tzv. zvýrazněný text ( je to vlastně ten samý font, jen silnější) používáme jen pro
různí tituly, důraz a podobně. Příliš mnoho ho zase škodí, text ztrácí přehled. Přesto jej
používám pro čtečku SONY - ta nemá vlastní osvětlení a např. v čekárně u lékaře je text
jinak špatně vidět.
3) BOLD či NEBOLD? - . . . protože SONY nemá svoje vnitřní osvětlení - používá
emulzi a - čtete-li a je pod mrakem, má to malý kontrast (dnes už jsou SONY lepší) . A
pochopitelně použiji CENTRAL EUROPEAN verzi, pro českou diakritiku.
4) ODSTAVCE A SLOUPCE, DÉLKA ŘÁDKY: Mezera mezi řádky většinou nastavit
nejde, ale je vždy úměrná velikosti fontu. A když uděláme text tak, aby ten dlouhý
automaticky přetékal do další řádky (wrap), budeme mít i řádky zaplněny dobře. Jak už
jsem psal, používám jen jeden sloupec textu na stránku (ne jako noviny) - už proto, že
displej je opravdu dost úzký a nechceme zbytečně ztrácet užitečnou plochu bílým
prostorem mezi sloupci. Velikost písma ovšem předem dává i maximální počet písmen na
řádku jinak řešeno slov na displej (a chceme mít co nejvíce textu na displeji, ale pořád
ještě dobře čitelného).. Neceme to ale řešit na úkor rozlišitelnosti a pohodlnosti čtení
( prý to i namáhá oči, ale moderní výzkum to zase popírá :-).
Z různých kurzů rychločtení (jeden je v mé výše uvedené knize UMÍME DOBŘE ČÍST?
(zdarma ke stažení v naší knihovně http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/ ) víme, že čím kratší
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řádky, tím lépe a rychleji se čtou. Proto asi mají časopisy a noviny více sloupců. Je to ale
spíše nešvar a navíc automatické čtení skenů to často zkorumpuje - proto mají normální
knihy jen jeden sloupec. U čteček je více sloupců prostě ne-ne, mají malé displeje. Moje
časopisy jsem také dělal víceméně tak, že jsem to posuzoval podle sebe. Dnešní webové
stránky s mnoha sloupci textu jsou jen znamením hamižné komercializace - vedlejší
sloupce mají totiž většinou jen reklamní texty, něco, co opravdový čtenář sice ignoruje,
ale i tak mu to zabírá příliš velký kus obrazovky.
Dlouhé odstavce jsem také začal dělit na kratší - oko se pak lépe orientuje, např. když
přerušíte čtení. Navíc se během čtení oko tolik neunaví a neztrácíte schopnost rozumět
tomu, co chtěl autor říci :-).
5) ROZLIŠOVACÍ POMŮCKY: Nepoužívám italic verzi (kurzivu) pro font , protože
se mi špatně čte a mám i dojem, že písmena našikmo jsou širší, než ta normální, svislá .
Také nepoužívám podtrhaný text, ze stejného důvodu. Velký problém je u technické
literatury: vzorce potřebují komplikovanou strukturu pro zlomky a matematické znaky a
tak obyčejně nevycházejí moc dobře.
Ale ani krátké odstavce samy nestačí, proto ještě odděluji větší sekce textu vodorovnou
čarou, třeba i s novým pod-názvem a v textu pak hodně používám pomlčku a dvojtečku.
Češtináři mi to prominou - ostatně já se jim do jejich biznysu také nepletu, i když je
trapné, že neumí jít s dobou (např. slova "direktory" coby "soubor" (asi Alexandrovců,
ne? :-).
6) OBRÁZKY: Ty jsou pro tuto práci jen komplikací, protože nám nevhodně přesunují a
zalamují okolní text, přetékají okraji a tropí různé hlouposti. Ilustrované romány se mi
zdají zbytečným přepychem: raději si představuji jejich hrdiny sám. Jinak je to u učebnic
a textu, tam se bez obrázků neobejdete. Jak tedy na to, když po konverzi na jiné písmo
zjistíte, že vám chybí různé části obrázků , protože se nevešly na displej? Inu můžete si je
předem vymazat a dát je na konec knihy, nejlépe jeden obrázek na celou stránku. vlastně
co to říkám, myslím jeden obrázek na displej, který většinou pobere jen velikost jedné
třetiny normální stránky. Že je to hodně práce? Nu u velkých tabletů se vám vejde celá
stránka na displej :-). Ano a tak vám poradím: když to nejde dobře přímo na čtečce,
klidně si knihu raději přečtu bez námahy na PC, který má větší displej.
Obrázky by měly být ostré, jasné a nepříliš velké (zabírají totiž kus displeje a také hodně
paměti). Jejich pozice by měla být pokud možno stejná, třeba jen u levého okraje přeskakování obrázků zprava doleva a zpět je sice graficky zajímavé, ale pro čtení dost
rušivé, protože nám nevhodně přesunují i text. A i když se říká, že "jeden obrázek
nahradí tisíc slov", ani tisíc obrázků nemůže nahradit jedno správné, výstižné slovo.
Pokračování
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SPECIALITKY ELEKTRONICKÉHO ČTENÍ (díl. 2.).
Většina čteček nenabízí jen text a obrázky, ale i jiné, většinou potřebné, operace a funkce.
7) POKRAČOVÁNÍ VE ČTENÍ - u čtečky SONY se mi při nastartování otevře vždy
kniha, kterou jsem četl naposled a to hned na stránce, kde jsem přestal. Čtečka HIPSTREET to má složitější, právě proto, že to není jen čtečka, ale audi- a vidi-přehrávačka,
záznamník a ještě víc. Stačí ale po nastartování ťuknout na "BROWSER HISTORY" a
poslední kniha je až na konci seznamu a ano, otevře se vám pak tam, kde jste přestali číst.
Ten seznam si ovšem držím krátký, jsou tam koneckonců jen rozečtené knihy. a jen
rozečtené knihy. Ťuknutém na knihu se mi tato otevře také na poslední stránce, kterou
jsem četl. Když ťuknu na jinou rozečtenou knihu, to samé. Navíc je tma ještě funkce
EBOOK, kde je seznam všech knih a ještě EXPLORER, kde je úplně vše, tj.knihy, audio
i video. Naopak SONY má jen seznam VŠECH uložených knih, který je trochu delší,
takže změnit knihu není zase tak rychlé :-). Kniha se ale také otevře tam, kde jste přestali
číst. Ale u papírových knih je to také namáhavé: jít do knihovny, hledat knihu, kterou
chci číst, a případně najít stránku kde jsme přestal (ano, záložky pomohou, ale obě čtečky
je mají také :-).
8) HLEDÁNÍ STRÁNEK - pokud hledáte jinou stránku než tu poslední, je třeba mít na
paměti, že profesionální knihy (rozuměj ty za peníze) mají stránky očíslované tak, že 1
stránka=1 displej. Amatérská konverze většinou má více displejů na stránku ( např knihy
z Gutenberga jsou dělány pro formát displeje A4. tudíž až 2,5 SONY displej je na jednu
stránku originální knihy a čtečka ukazuje původní číslování :-). Číslo stránky u SONY se
vyťuká na tlačítkách a zobrazí se hned první displej té stránky. HIP na druhé straně má
nahoře jen řadu teček a červený indikátor, který můžete posouvat, ukazuje jen přibližně
stránku (rozlišení 5 procent) - tam je teda nejlepší normálně číst a nepřeskakovat :-).
Moderní čtečky už mají lepší hledání, ale i ta záleží na modelu čtečky. Existují už i tečky,
kde můžete hledat slova . . .
9) ZÁLOŽKY - hledání různých zajímavých stránek ulehčím tím, že si udělám záložky.
Ty mají obě čtečky, ale pokud knihy detailně nestudujete nebo nevybíráte citáty, moc
záložek nepotřebujete. Po otevření knihy pak přejdete na menu záložek.
10) HLEDÁNÍ TEXTU - to zatím žádná z obou mých čteček nemá, ale opět, pokud
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tečku nepoužíváte ke studiu, celkem to nepotřebujte. Pokud ano, je lepší si otevřít knihy
raději v PC či laptopu. Vy nevíte, jak knihu uloženou ve čtečce číst přímo na laptopu?
Jistě, ty zadarmo jsou okopírovat, ty profesionální ne. Připojíte si čtečku k PC skrze USB
kabel a na displeji se vám objeví celá direktory čtečky. Někdy to jde, někdy ne. Za
zkoušku to stojí. Knihu pak otevřete ťuknutím na její jméno - musíte mít ovšem na PC
program, který čte daný formát. Pro PDF je to Adobe Reader, který hledačku slov pro
EPUB je to Sigil.ten hledačku slov má, u Calibre jsme ji nenašel. Hledání textu i
skenovaných knih typu PDF zatím není, respektive je , ale jen na velkých, drahých
mašinách (jako má KRAMERIUS anebo GOOGLEBOOKS).
11) OZNAČOVÁNÍ TEXTU - mé stařičké SONY PROSTĚ žádné nemá, u HIPu mohu
použít stylus (tyčku) a červeně podtrhávat TEXT a to buď s uložením, nebo jen dočasně,
vykazatelně :-). Ovšem hledat to podtrhané se musí dělat vizuálně, tj. pracně. Opět, pro
PDF raději použiji PC s FOXIT READERem, která má bohaté možnosti, u EPUB to
zatím žádný program na PC neumí. Moderní čtečky mají i různé způsoby highlightingu,
různé barvy atd., přímo zabudovány. protože při tvoření knih nepoužívám italic verzi pro
font (kurzivu), protože se mi špatně čte (a mám i dojem, že písmena nešikmo jsou širší
než ta normální), nepoužívám ani podtrhaný text, je na čtečce nepřehledný. To už spíše
použiji "tlustý" text (bodl). Velký problém je u technické literatury: vzorce potřebují
komplikovanou strukturu pro zlomky a matematické znaky vůbec a tak obyčejně
nevycházejí moc dobře.
12) SNÍMÁNÍ TEXTU : To čtečky zatím nemají. U PC lze text označit a okopírovat
( Adobe, FOXIT jen u staré verze, jinak to chce placenou verzi :-). Protože přechod na
PC by vyžadoval kopírování na memory stick či podobně, což u placených knih většinou
nejde (u amatérských ano :-). jak už jsme uvedl, lze použít tento trik: čtečka se připojí
přes USB konektor na PC a tam v otevřené direktory se najde daná kniha. Ta se pak
otevře přímo v PC např. v Adobe, kde se dá text označit a okopčit.
Toto omezení kopírovat profesionální knihy je v souladu s chráněním zisku a copyrightu
(DRM) - kniha je prostě zakódována a nejde jinde otevřít, než ve vaší čtečce. Jako
obvykle, o peníze jde až v první řadě. Naštěstí jsou prodávané e-knihy mimo můj zájem.
A ty zdarma se kopírovat dají. . .
Pokračování příště
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SPECIALITKY ELEKTRONICKÉHO ČTENÍ (díl. 3.,dokonèení).
Už když jsem založil mou první webstránku (Hurontaria, 1998), začal jsem si všímat
různých "čtecích problémů", které se při knižním, tedy papírovém, čtení nevyskytují.
Naštěstí se většina z nich dá řešit přímo elektronicky - tím, že se čtení udělá "user
friendly" tedy "laskavé ke čtenáři". Tím nemyslím obsah, ale jen tu obyčejnou "fyziku
čtení". Toto je už čtvrté a poslední pokračování .
Většina čteček nenabízí jen text a obrázky, ale i jiné, většinou potřebné, operace a funkce.
13) DOPROVODNÝ ZVUK - Některé čtečky umožňují doprovodný zvuk, tj. hudbu,
oblíbená je klasika, ale hrát se dá cokoliv (viz můj článek zde, "KNIHA, A CO JEŠTĚ?)
Můj SONY to audio nemá, HIP STREET ano. Zkoušel jsem to, sám totiž mám takový
nešvar, že si studiu pískám. Často jsem totiž studoval v hlučném prostředí, tak jsem si ten
"background noise" (hluk v pozadí) překrýval, asi jako když komunisti rušili Svobodnou
Evropu (ale z jiného důvodu :-). Při normálním čtení to už nedělám, vlastně doufám, že
už to vůbec nedělám, manželka tvrdí, že ano. Když poslouchám hudbu, tak určitě
nepískám, leda že bych si pohvizdoval tu samou melodii :-) . . .
14) STUDIUM - Už jsem tu psal, že mnohé učební texty se dají číst i na čtečce, často ale
až po určité úpravě. Někdy stačí si do čtečky naládovat text i jen ve formátu TXT, ale
pozor, českou diakritiku umí číst bez problému jen české čtečky, jinak dostanete jakýsi
mišmaš (dnes už to asi umí všechny, ale u knih zadarmo to nemusí být, záleží, odkud je
stáhnete a jak. Pokud si ten český text překonvertuje na PDF a ten naládujete do čtečky
(která umí číst PDF), pak i ta čte češtinu OK a nemá problém s diakritikou. Konverzi na
PDF umí mnoho programů zdarma, např. Bulletin nebo jiné.
Také velikost displeje hraje roli: rád bych mou malou čtečku používal jen pro
memorování vzorců a podobně, na skripta a seriózní studium bych si bral větší tablet,
jako třeba ANDROID, 10 palců displej.
15) STUDENTSKÝ TABLET - univerzity už prodávají studentské tablety, které umí
mnoho věcí a také číst skripta v PDF či EPUB a podobně. Je to pro ně dobrý finanční
zisk a pro studenty výhoda: místo batohu plného knih teď mají jednoduchý a lehký tablet,
kam se vejde vše - kromě svačiny, ta ne - teda vše, co student potřebuje. Tablet slouží
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jako soubor skript, zápisky, poznámky, grafy a obrázky, pracovní sešit, aj. Má místo pro
doporučené knihy, slovníky, diář, kalendář, vědeckou kalkulačku, databázi i spreadsheet,
grafický editor, word processor a podobně.
V budoucnu tam možná bude i některý PROGRAMOVACÍ JAZYK, aby si student mohl
psát i vlastní programy. Viděl jsem reklamu na jeden takový tablet na Netu, ale opět:
prodávají to jen univerzity a zase jen studentům, protože částí je i balíček, jako "všechno
pro druhý ročník" a to také přiměje studenty si to koupit :-).
16) ČTEČKY COBY ČÁSTI JINÝCH TABLETŮ A NOTEBUKŮ - Samotná čtečka
totiž není nic světoborného, PC-čka i notebuky či laptopy také mohou číst hromadu textů
a navíc v různých formátech. Jejich programy ne jsou ale příliš "přátelské k obyčejnému
čtenáři" (user friendly) , jinak řečeno, jsou jen pro lidi, kteří už znají různé zkratkové a
komandové finty. Začaly se tedy dělat "user-friendly" programy a někoho napadlo, proč
na to také hned neudělat i separátní hárdvér, tedy čtečku, "malou ale naši".
Něco takového vznik už před deseti lety, ale byla to krabice jaksi příliš veliká, špatně se
to nosilo, mělo to malou paměť a žralo to moc energie z baterie. Ale brzo se vrátil starý
nápad - díky lepší technologii - jako kapesní verze, prostě malá čtečka, která málo
spotřebuje a vůbec se i jinak chová jako papírová kniha velikosti paperbacku.
Potíže nastávají, když na čtečce chceme víc než co nám dává normální kniha, tj. rychlé
hledání, vpisování poznámek, slovník, ukládání výtahů, rychlé listování a a pod.. Softvér
už tu je, ale s ním i známá babylonská věž: formáty se sice ustálily, ale vše ostatní dělá
každá firma jinak. A tak knihy, které by měly být lehce přenosné z mašiny na mašinu,
jsou jen pro ten stejný typ mašiny :-). Komandy i jiné zobrazení, dokonce i ta samá kniha
v PDF se najednou jeví na jiné čtečce trochu jinak (například se zobrazí širší než je
display).
17) CIZÍ JAZYKY. - Se čtečkami se objevila i jedna jejich velká výhoda - ne všechny to
mají , ale v budoucnu bude mít čtečka i překládací program (jako Google, ale doufám
lepší :-). Tím se nám otvírá i nový, bohatý svět cizí literatury, teda hlavně té vědecké a
technické. Masaryk sice řekl, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem, ale osobně si
myslím, že dva, tři jazyky stačí - proč bych chtěl být desetkrát člověkem, když i ten jeden
můj jazyk mi dělá problémy?. Ovšem Masaryk tím mínil možnost číst cizí literaturu a
dorozumívání s lidmi z ciziny a to zůstává.
Ale vážně: pokud nejste profesionální překladatel, budete skoro pořád tápat: slovo v
druhém jazyce může mít až deset významů, tedy jiných překladů! Stejný problém má
například i Google Translate. V poslední době se vylepšil tím, že dodává buď ten
nejčastější význam nebo stochasticky vybraný význam podle smyslu věty. Na gramatiku
v češtině překladatelé zatím jaksi zapomněli - proč také, když angličtina má vlastně jen
dva pády? I tak je automatický překlad lepší a rychlejší než když se s tím moříme sami. U
češtiny je ještě navíc problém, že slovosled je volný a různým pořadím slov naznačuje
jisté emoce a pod.. Angličané mají naopak slovosled fixní a emoce žádné - takže
překládat z angličtiny do češtiny je hračka, ale naopak už ne :-). Chybí jim prostě ta
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barevnost češtiny, kde je daleko víc stylistických možností . . .
18) ČESKÉ KNIHY A DIAKRITIKA
Protože je pohodlné stahovat knihy tak, aby se jen ťuklo a už se to stahovalo,, uvedu zde
speciality pro knihy v češtině. Pokud nemáte čtečku, dají se ovšem číst i na laptopu či
PC. Formát PDF, MOBI či EPUB je často na výběr, ale to už si najdete na té které
stránce, odkud stahujete. PDF pak čte v PC Adobe Reader ( zdarma ke stažení z netu) ,
EPUB pak nejlépe SIGIL ( také zdarma z netu). Oba tyto formáty umí číst skoro každá
čtečka, ale většinou jeden o trochu lépe než druhý :-). MOBI čte čtečka Kindle a má i
svůj program pro PC.
Formáty PDF jsou dva (ale nikde o tom se nikde nepíše). PDF1 zde označuji ten, co má
zdigitalizovaný text (tj co písmeno, to digitální kód), a čte se dobře i na malých čtečkách,
které umí zalamovat řádky na kratší´, které pak automaticky mají větší písmena.PDF2 je
naopak jen skenovaný text (písmeno je vlastně malý obrázek v obrázku stránky) a řádky
zalamovat nejde. Je dobrý pro kopírování starých, tištěných knih, které najdete např, na
stránce Kramerius. na malé čtečce tj. na čtečce s malým displejem, se špatně čte (tam je
lepší použít 10 palcový tablet nebo PC). EPUB se většinou čte dobře i na 7palcové
čtečce.
Někde můžete stáhnout i čistý text TXT (plaintext), ale češtinu vám často čtečka
nezobrazí dobře (hlavně ta, která nemá českou diakritiku). Formát HTML mnoho čteček
nečte, ale tento formát lze převést na PDF1 pomocí programu BULLZIP nebo jiného
konvertního programu zdarma.
Česká diakritika pro PDF 1 záleží na typu čtečky a jak už jsem psal, některé ji dobře
nečtou. Češtinu v PDF2 ovšem čte každá čtečka dobře (je to jen grafický sken), EPUB
většinou čte každou českou diakritiku OK, je na to dělaný. Ještě jiný formát mohou mít i
placené knihy, ale tam je vždy pohodlnější koupit i jejich čtečku, případně vám s
konverzí poradí, pokud jejich čtečka ještě nečte jiný formát (Kindle vám to udělá i na
netu, ale jen do svého formátu MOBI :-).
Konec
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JAK NABÍJET BATERII VE ČTEČCE
Zdálo by se to jednoduché, koneckonců co je na tom: vezme se nabíječ, zastrčí se do
zdířky a na druhé straně pochopitelně do sítě a jeto, ne? Nuže je a není . . . >
Teda především potřebujete správnou nabíječku. Většina čteček má dvě možnosti
nabíjení: jednu nabíjecí zdířku (metoda A) a pak ještě soket USB, kterým se dá čtečka
nabíjet z laptopu a podobně (metoda B).
A) METODA A:
Nabíječka většinou přichází se čtečkou a i s návodem, jak nabíjet. Fajn, ale co když
nabíječka není nebo když ji ztratíte a nelze ji nikde sehnat? Pak musíte použít metodu B,
ale i to má svoje problémy, viz odstavec B dole . Anebo si koupíte nabíječku SVOJI,
nejlépe tu universální s více výměnnými konektory. U ní se dá nastavit napětí a prodává
se pro různé laptopy, tablety, i-pody a podobně. Nabíječku připojujeme nejprve k
VYPNUTÉ čtečce a do sítě ji zapneme až potom. A předem si zkontroluje velikost
konektoru: mám dvě čtečky, ale každá má konektor jiné velikosti - tak daleko jde lidská
schválnost :-). Pokud vám to další zde není jasné, poraďte se s výrobcem čtečky rozhodně je nejlepší koupit nabíječku od něj :-). Také si musíte předem
ZKONTROLOVAT tyto parametry: 1) NAPĚTÍ
V Většinou je to 5V, můj SONY má sice napsáno 5,1 V ale nabíjí také i z 5V (to 5,1 je
totiž napětí bez spotřebiče, to při nabíjení klesne na 5V). Zatímco menší napětí vám
nemusí udělat ŠKODU NA ČTEČCE, větší napětí rozhodně ano!!!!
2) POLARITU
To je také hrozně důležité, opačná polarita může ZNIČIT BATERII I ČTEČKU. Poznáte
to podle obrázku, který je přímo na pouzdru čtečky (kde je ukázána polarita vnější a
vnitřní elektrody). Většinou je vnitřní elektroda "+", ale pokud to tam není naznačeno,
raději si to najděte v manuálu nebo zjistěte jinak. Univerzální nabíječka má pevnou
polaritu, kterou lze nebo změnit, tak pozor!!!
3) PROUDOVOU KAPACITU ZDROJE
Ta je uvedena v ampérech (A) nebo mAmpérech (1000mA je 1A). Větší kapacita nevadí,
čtečka si většinou reguluje proud sama - zatímco malý proud znamená, že se váš zdroj
vám bude nabíjet déle. To je dáno kapacitou baterie ( ta je v mAhod, jak z toho vypočítat
čas jistě víte). Podle mé praxe vyžaduje nabíjení na plnou kapacitu asi 4 hodiny při 2A,
při 1A dvakrát tak déle (při dnešních bateriích). Novou baterii nejprve musíme nabít plně
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- později už ne. Nikdy ovšem nenecháme čtečku vybít až do nuly - baterie to nemají rády.
Já osobně dobíjím už při poklesu na poloviční kapacitu. Jakmile je baterie nabitá, raději ji
brzo odpojíme ze sítě, mohla by se zbytečně ohřívat. NEJPRVE VŽDY VYPNEME
ČTEČKU jejím vlastním vypínačem, pak vypneme nabíječku (třeba vytažením ze sítě - a
naposled teprve vytáhneme kablík nabíječky ze čtečky.
POZNÁMKA: Po zapnutí nabíječky se už baterie nabíjí sama a čtečka ukazuje kapacitu,
na kterou se nabila, většinou čtverečky na displeji. Nedoporučuje se ale číst s nabíječkou
připnutou . Nejenže pak není čtečka přenosná :-), ale navíc je riziko, že náhodné zkraty
mohou poškodit čtečku.
B) METODA B:
Zde se používá k nabíjení přímo malý konektor USB (většinou pomocí kabele, který má
na jednom konci velký a na druhém malý konektor USB (ten je lichoběžníkového tvaru),
Kabel se na jedné straně zapojí do laptopu či jiného zařízení s USB a na druhé straně do
čtečky. A jako naschvál, jedna čtečka ho má ten malý konektor úzkou stranou nahoru,
jiná dolu, opačně tam kabel nejde :-). USB konektor také normálně slouží jako výstup i
vstup pro signál a má navíc má právě dva kontakty pro zdroj, kterými se dá čtečka
nabíjet.
Jedna čtečka se mi nabíjela hned, jak byl zdroj připojen, u té druhé jsem musel čtečku
ještě zapnout. Tento postup je popsán v každém manuálu čtečky. Používat jiné zdroje než
nabíječku či USB se nedoporučuje. Nakonec ale jen velký laptop má dostatečnou
proudovou kapacitu, takže dá dostatečně proudu, i když zrovna na laptopu pracujete.
Nabíjet čtečku z malých netbuků či malých aplikací (-ipod) se nedoporučuje.
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CO ČÍST ( A CO NE)
Částečně jsem se tomu problému věnoval v mé knize UMÍME DOBŘE ČÍST? (ke
stažení zdarma z naší knihovně na http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/ ), ale tehdy ještě
nebyly čtečky, proto zde ještě něco přidám . . .
Pochopitelně nechci nikomu radit, jen tu popíšu, jak to dělám já. Je to, řekl bych, zásadní
věc, protože na tom závisí, zda neztratíte zbytečně moc času a ještě se navíc nebudete
nudit. Hodně lidí totiž, když začnou číst, nemohou přestat - jen tak, ze setrvačnosti :-).
Pravda, většina přestane,ale až po určité ztrátě času. U knih za peníze to i něco stojí.
Dávají sice často ukázku, ale . . .
Už dávno jsem zpozoroval, že knihy, za které se platí, můj vkus a touhu nenaplňují.
Nejde jen o peníze, knihy za 3 dolary jsou vlastně jako zdarma, ale jde také o ztrátu času,
než na to přijdete. |Jak ale předem poznám, zda je ta kniha dobrá? Na kritiky nevěřím, ti
vám pochválí cokoliv, od čeho dopsanou pět kopií zdarma a jak se zdá, pořád se hlavně
soustřeďují na knihy papírové (elektronickou kopii totiž dostanou jen jednu a ještě navíc
zamknutou). Naštěstí se elektronické knihy vydávají většinou až potom, kdy papírové
verze uspěly, ale v poslední době se už vydávají téměř současně, někdy dokonce jen v
elektronické verzi. V tom je riziko, tak např. ztroskotal jeden spisovatel hororů, který psal
a prodával knihu po kapitolách na netu. Kdyby už nebyl milionář, prodělal by na tom i
poslední košili. Dávat to zadarmo jako já, to ho asi nenapadlo. V tom jsem teda bohatší
než on :-).
Jakožto osoba postarší, mám zájem přečíst si i to, co jsem kdysi zanedbal. Pravda, klasici
se vydávají, dokonce i zadarmo, ale jen ti hodně známí. Můj zájem je ale všestranný - a to
zde nejmenuji mou oblíbenou kategorii, knihy technické a vědecké. Ne, mám na mysli
hlavně historii, filozofii, mystery, beletrii, knihy zajímavostí i knihy na indexu, knihy
cizích spisovatelů - hlavně ty, přeložené do angličtiny, jiný jazyk nezvládnu :-).
Přesto i tam je právě těžší rozhodnout se, co nečíst. Pořád vám totiž bude vrtat hlavou,
zda jste něco nepropásli. Na to mám dobrou metodu: hledám na netu knihy, které mi
doporučili druzí, ať už přátelé nebo některý autor knihy, kterou zrovna čtu (ano, jsou
takoví :-). Na rozdíl od přátel mi ti druzí nikdy nezklamali :-).
Ale vážně: protože je náš čas omezen, každá kniha, kterou čtu, zabírá čas pro jinou,,
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která je třeba lepší. Ano, obzvláště u elektronických knih jsem se stal náročný a
vybíravý. Toho pocitu se zbavím teprve tehdy, když čtení přeruším a načnu knihu jinou.,
třeba ještě horší. Jedna kritička má na to metodu "prvních padesáti stránek", které pilně
přečte. Ať mě omluví, ale často i padesát mnoho. Při troše zkušenosti stačí deset až
dvacet, pak se můžeme rozhodnout. Ona ovšem čte tolik stránek, aby mohla popsat děj a
pak si přečte ještě poslední stránku. Možná, že to tak dělají všichni kritici. Podle toho pak
ty kritiky vypadají.
Já si často jen knihu prolistuji a pak ji klidně odhodím - chci říci vymažu. U papírových
knih to listování jde rychle, čtečky mají navíc až tři displeje na jednu stránku. Nu co,
knihu si stáhnu a čtu to nejprve na větším tabletu, tam se vejde jedna stránka na jeden
displej. Nejlepší je to listovat na PC, kam si knihy stahuji z netu a ušetří mi to i ládování
nějaké opravdu jalové knihy ještě z PC do čtečky.
Takže si nejprve pořádně vyberu, co číst. Jsem totiž fajnšmekr a navíc i autor, takže se
trochu vyznám - ovšem někdy se i já spletu. Ale o to nejde: ten systém mi umožní
opravdu účelně naplnit čas pro čtení - a navíc mám i přehled, co je v knihách, které jinak
nestojí za to ani abychom je otevřeli.
Jindy jsem překvapen příjemně: tak například jsem četl knihu, podle které byl natočen
film DOBRÝ, ZLÝ A OŠKLIVÝ. Četl jsem to v originále, pochopitelně, ale není to
prostě scénář, je to originální literární dílo. Na rozdíl od nenáročné kovbojky je tato kniha
psána stylisticky i obsahově na úrovni toho, čemu říkáme "krásná literatura", prostě co
věta, to skvost. Bez znalosti cizího jazyka bych zrovna o tohle přišel. A o mnoho jiného. I
když se dobré překlady do češtiny dnes dělají, je jich pořád ještě proklatě málo.
Všeobecně vzato, kniha pro mě zůstává pořád tou nejlepší zábavou - u TV většinou usnu
a není to jen moje chyba :-). Při čtení pracuje naše představivost, čteme si svým tempem,
neruší nás kravál ze spíkrů - prostě můžeme si to opravdu vychutnat. Řeknu vám jedno:
pokud jste kdy chtěli nějakou knihu číst a nedostali jste se k tomu, je pořád ještě čas. Je to
lepší zábava, než do zblbnutí se opakující senilní řeči našich přátel, o tom, co je bolí či
jak nadaní jsou jejich vnuci a vnučky, prostě ta tzv. společenská (= snobská) zábava.
Knize se také nemusíte kořit, chválit ji nebo jí kupovat dary. Kde opravdu najdete
takovou ideální milenku?
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JEŠTĚ K TOMU ČTENÍ
Začnu malou příhodou: šel jsem koupit basu piva a paní pokladní po zaplacení odešla
dozadu, aby tam hodila basu na válečkovou dráhu. Jen tak mimoděk se podívám kolem a
hle, zpod počítačového terminálu vyčuhovala čtečka s textem, ještě otevřená.
A vidíte, já si myslel, že zájem o čtečky už opadává Jen jedno varování: chytí-li vás se
čtečkou v práci, může to být průšvih - na počítači se leccos zamaskuje, ale čtečka na
pracovním stole, to je jako pistole, ze které se ještě kouří . . .
Už jako šestileté dítě, když jsem začal číst - naučila mě to moje máma ještě před školou a
s tím mi zároveň dala i lásku ke čtení - jsem chodíval do veřejné knihovny v Libni.
Někdy jsem přečetl i jednu celou, později i více knih za týden. Tehdy ovšem ještě ty
krátké, dětské knihy, později už jsem četl i jiné knihy. Tak jsme přišel klasikům přišel na
chuť ještě než mi je škola stačila na čas. zprotivit :-). Dnes se k nim vracím, je tak lehké
je stáhnout je z netu . . .
V té době moderního temna - v roce 1948 mi bylo jedenáct - začínali házet knihy do
stoupy takovým tempem, že i Koniáš by se musel hrozně stydět. Přesto bylo pár dobrých
knih zachráněno v různých antikvariátech, i když často jen zlomkově: např. ze šestnácti
svazků brožované "Tisíce a jedné noci" jsem našel jen tři a to ještě jen v jednom
libereckém antikvariátu, kde jsme blízko pracoval o prázdninách. Ne že by ty "noci" byly
na indexu, ale prostě tehdy nevycházely, takže zbýval jen starý, dobrý - a tehdy ještě
levný - antikvariát.
Tehdy jsem si odnesl na tu dobu pár cenných pokladů: Od Pierra Lotiho ( scénáristy
opery Madame Butterfly, jinak též námořního důstojníka a spisovatele, podobně jako byl
můj oblíbený Joseph Conrad, ono to moře nějak člověka nutí, aby psal :-) to byla
romance z harému s mazlivým jménem "Azyadé", od Quincyho "Kuřáci opia" a i pár
knih v angličtině (na tu jsem chodil soukromě už jako kluk k jedné slečně, kterou jsem
dokonce platonicky miloval) a ano, ta její výborná učebnice byla ještě od Antonína
Osičky. Prvně vyšla 1921, tu moji jsem koupil tuším v roce 1950, ještě ji mám
schovanou. Asi by měla dost velkou cenu, ale stránky mám už od tehdy moc ušmudlané a
ta titulní dokonce chybí . . . .
Také jsem tam sehnal starší latinsko-český slovník z první republiky - tehdy ještě nový
nevyšel - který se mi hodil ve dříve zrušeném a později obnoveném gymplu, ale s
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vulgárním jménem "jedenáctiletka", kde jsem bral dva roky latinu. To už se ale v
knihovnách objevovaly i nové výtisky francouzských a italských klasiků, přeložených do
češtiny, a zároveň jsem objevil, že i čtení technických knih může být dost zajímavé. To
mě přivedlo k radio amatérství. Po maturitě už jsem také hned věděl, kam chci jít: no
přece na elektrofakultu. Nu a na vysoké jsem četl hlavně skripta - jedna jsem pak i sám
napsal, když jsem tam po promoci začal učit . No nechtěl jsem, ale bylo to v Praze,
zatímco moje umístěnka byla do ROMO Fulnek. . .
Bylo to jako v románu. Můj předchůdce se zastřelil z nešťastné lásky - tím se právě
uvolnilo to místo pro mne. Já jsem se tam později také zamiloval, ale místo sebevraždy
jsme dal přednost manželství. . .
Takže když se na internetu začaly objevovat elektronické knihy - tehdy ještě bez čteček,
ale jinak celkem pohodlně "čtitelné" na PC - měl jsem už vžité skoro všechny zvyky i
zlozvyky "papírového" čtení.
Tak především jsem se naučil číst výběrově. Jinak to ostatně ani nejde, když máte málo
času, chcete přečíst hodně knih a nejsou to zrovna učebnice, kde se přeskakování
nevyplácí :-). Později jsem se sice naučil "rychlo-čtení" (viz mou knihu "UMÍME
DOBŘE ČÍST? , je ke stažení v naší knihovně KNIHY OFF-LINE , její příloha je právě
kurz rychlo-čtení. Má má jednu nevýhodu, že ta metoda chce, abyste četli vše. To se
hodí, když čtete krásnou literaturu, anebo básně a ano, nebo ta protivná skripta, ale tma
bych to rychle-čtení zrovna nedoporučoval :-).
V praktickém životě ale čteme hlavně pro poučení, hledání dat anebo řešení našich
problémů. Chcete-li najít v manuálu, jak opravit pohon brusky, nebudete jistě chtít číst
vše, ale jen to, co se k vašemu problému vztahuje, tedy hlavně JAK to opravit. Pravda,
manuály sice mají sekci, kde vám "pomáhají" pomocí vybraných otázek najít váš
problém a vedle toho napíší, jak na to. Jenže to začíná radami jako třeba "zkontroluj
pojistku", "zapni vypínač" nebo "nespadl ti náhodou řemen?"a k těm detailním
problémům se už nedostanou - asi předpokládají, že na víc mozek uživatelů nestačí.
Anebo na to spíše nestačí ti pisatelé manuálů, což jsou většinou lidé, kteří se k ničemu
praktickému ani nehodí (ne všichni, četl jsem i hodně velmi dobrých manuálů, ale
počítačové mezi ně nepatří :-). Každopádně tím opraváři nepřijdou o moc zákazníků.
Tolik pro hledání v knize, ale co když chceme nassát rychle VŠECHNY dobré ideje a
poznatky z té knihy, aniž bychom jí četli slovo od slova? Metody skippning tj.
přeskakování a skimming (doslova "sbírání smetany") jsou zde určitě na místě, ovšem
vyžadují bohatou praxi v "přeskakovacím" čtení. Rychlost čtení zde také hraje roli a to je
právě výhoda čteček: jejich řádky jsou daleko kratší než v papírové knize. Noviny to řeší
rozdělením na sloupce, protože krátké sloupky lze snadno "přelétnout" zrakem.
V čem spočívá ta zkušenost při přeskakování textu? Nejlepší je přeskakování celých
odstavců, pokud to jde. Tam se většinou autor hned v první větě zmíní o tom, co je pak
rozvedeno v odstavci. Tam se snaží třeba i filozofovat nebo prostě jen vyplnit omáčkou
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jinak hodnotný text, jen aby splnili počet stránek a dostali hodně zaplaceno. Jistě, mají na
to právo, ale protože on nám neplatí za čtení té "vycpávky", my to zase slovo od slova
číst nemusíme :-). Ovšem mám známého, který říká : Když už jsem za tu knihu zaplatil . .
." :-)
Nejtěžší je přeskakování u technických a vědeckých článků či knih - tam by přehlédnutí
bylo kritické. Některé dokonce čtu třeba i třikrát. Nejprve knihu přelétnu, abych viděl,
kde co je, jen se trochu zastavím u obsahu a obrázků - to jsou pak moje orientační body.
Pokud mohu, beru pak to druhé čtení popořadě, ale ne každé kapitole věnuji stejný řas.
Ze studia vím, že kdo umí "číst" obrázky (nemyslím fotografie, hlavně grafy a ilustrace),
dostane cennou informaci, která nahradí desítky řádek textu.
Opět přelétnu v rychlosti nejprve celý odstavec, kde hledám zajímavá slova, než se vrhnu
na jednotlivé věty. Jak jsem už psal, těžiště odstavce je obvykle naznačeno v první větě někteří autoři pak zbytek odstavce už jen vysvětlují to, co je - nebo ani není - třeba
vysvětlovat, nebo popíší výjimky. I to je často nepodstatné, leccos si domyslíme sami.
Jen málo autorů vyvíjí celou myšlenku dál v tomtéž odstavci (ale to by se pak ta kniha
smrskla na sešit) . U těch je zase nejzajímavější třeba až poslední věta. Věci, které dobře
znám, čtu nadzvukovou rychlostí nebo vůbec ne.
Jednotlivé věty jsou ještě jednodušší: hledám význam, tj. nejprve vyhledám sloveso, u
těch co něco konstatují, si pak hned najdu předmět. Teprve pak si všimnu podmětu.
Uvedu příklad: Obyvatelé karlovarského kraje odmítají platit přídavnou daň ze služeb,
které jaksi nejsou vypsány přímo v zákoně o DPH. A zde to máme: sloveso = odmítají
platit, čili negativní akt,předmět= přídavnou daň , teprve pak hledáme příčinu služby,
které jaksi nejsou zahrnuty v zákoně=, teprve na konec přijde nejméně důležitý podmět=
obyvatelé karlovarského kraje (mohli být kdekoliv jinde, ale bez popisu, co chtějí.
vlastně nic nevím).
Jak větu skenuji při jednom zátahu, postupně se mi tak vynoří základní idea věci, tj. lidé
nechtějí platit za to, co zákon nevyžaduje. Vědomě pak skenuji odstavec, je-li tam něco
více, chytám se jednotlivých slov, např. slova jako pasivní odpor, demonstrace nebo
apelace na poslance, trestní řízení. a j. Zastavím se jen u věty, která původní nějak
kvalitativně doplňuje, není-li tam taková, pak zbytek odstavce prostě přejedu a dál
nevnímám. Ušetří to paměť a čas. Rozhodně mě nezajímá, co k tomu řekla paní
Vomáčková. Podobně jinou kapitolu - kde je jen řada popisných, opakovaných či
"rozředěných" informací - mohu s klidným svědomím spláchnout do výlevky.
Tím se mohu už při čtení věnovat se víc "vnímání", nebo jak se kdysi přesněji říkalo
"chápání"(vnímáme totiž jen vjemy, tedy to, co nám dodají smysly, k chápání
potřebujeme ještě navíc mozek :-).
Celý proces se zdá pracný, ale brzo se naučíte "číst" věty už takto automaticky
"profiltrované" a nejen, že text lépe pochopíte, ale také si jeho význam lépe zapamatujete.
Vybral jsem tu jen velmi jednoduchý příklad. Věty, které něco dokazují či vysvětlují,
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např. ve vědeckých článcích, jsou ovšem daleko komplikovanější a musí se číst celé. I to
je nutno umět předem poznat.
Nakonec, když jsem si udělal představu o tom, o co v oné kapitole jde, vracím se k ní
někdy i potřetí: chci přečíst věci, kterým jsem dokonale nerozuměl (to je často to
nejdůležitější, hlavně u zkoušek), potvrdit si některé dohady či zodpovědět některé
námitky, které se mi při čtení vybavily. Tento postup a ještě mnohem více najdete v
uvedené knize UMÍME DOBŘE ČÍST?. Je ke stažení jako
zip nebo PDF.
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STAHOVÁNÍ (DOWNLOAD) KNIH ZDARMA
(jen anglických).
Toto je jen seznam nejznámějších adres pro knihy v angličtině. České sem nedávám - ne
proto, že je to konkurence pro mou knihovnu :-) , ale většinou se linky mění a ty nové
můžete najít v Googlu. Učíte se anglicky? V tom případě doporučuji čtečku se
slovníkem, ale zatím jsem žádnou dobrou neviděl :-). Také lze použít ten papírový, školní
slovník, ne? Ale pokud máte za sebou alespoň rok angličtiny, dovoluji si prohlásit že
slovník nemusíte při čtení ani mít . . .
Uvedu příklad. Četl jsem nedávno knihu o filosofovi jménem Hume. Autor knihy, Čech,
tam poukazuje na starší překlad do češtiny, kde si ten překladatel vykládal slovo
"common" jakožto "společný" a ne jako "běžný". Oba překlady jsou totiž správné, ale
každý jen někdy :-). I sebelepší překladatel totiž může udělat chybu, nezná-li souvislosti
či okolnosti, prostě když není odborník na dané téma. A i když neznáte význam toho či
onoho slova, můžete to často lépe odhadnout z významu věty než ze slovníku. Je to nejen
zábavné, ale i užitečné: ve slovníku byste hledali mezi třeba až deseti významy pro to
dané slovo, ztráceli čas a nikam se nedostali. A když jste v koncích, ten slovník můžete
mít stejně při ruce - ostatně ze začátku se bez něj asi stejně neobejdete. A ještě něco:
zjistil jsem, že si tak daleko lépe pamatuji význam toho slova, když ho uhodnu bez
slovníku - hádejte asi proč . . .
Jsou i jiné možnosti: občas u cizího jazyka, který neznám, používám "Google
překladatel" - ten je ale pro češtinu pořád jen bída s nouzí: jedna Angličanka mi napsala
dotaz, proč se ještě dnes na krumlovském hradě bijí Rožmberci se Šternberky meči
(podle překladu v Google) a že prý myslela (správně), že už Rožmberkové dávno
vymřeli. Musel jsem jí vysvětlit, že tam ve skutečnosti jen hrají souboje pro turisty :-).
Jindy si mi stěžovali holandští překladatelé z češtiny, že máme proměnný slovosled a
věta ze stejných, ale zpřeházených slov má pak zase jiný význam. A jak prý se to pozná.
Napsal jsem jim, že na to je nejjednodušší metoda žít tak pět let v Čechách, pak už to
poznají lehce :-). A to jsem jim ani neřekl, že na překlad obrácený, z holandštiny do
češtiny by tam museli žít nejméně deset let :-).
Ale vážně, je třeba obohatit naše znalosti i četbou v jiných jazycích: jednak se ještě pořád
překládá dost málo a hlavně: musíte dlouho čekat, než to vyjde. Jste-li odborník, třeba se
ani překladu nedočkáte, hodně z nich čte přímo originály. A co všecko číst? Nejlepší je
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nejprve číst noviny a časopisy, ty jsou dost nenáročné na slovník. A pak už to, co vás
zajímá: knihy technické či vědecká pojednání, něco pro zábavu nebo cokoliv, co je jen v
originále.
A vidíte, k tomu stahování jsem se ještě ani nedostal - ale znáte-li správný link (a kniha
tam ještě je :-) pak je postup zcela triviální. Právě tady lze využít možností netu
maximálně. Zdarma lze totiž stáhnout už skoro vše: knihy, články, časopisy, sborníky,
návody i specifikace. Ale hlavně knihy .
Přikládám zde tedy různé linky pro knihy zdarma, ale pokud si chcete jen tak zalovit,
dejte si do Googlu jen "PDF" (bez uvozovek) a už se vám to jen pohrne, vše, co je
uloženo v to formátě. Tam se vám také projeví i časopisy a různé články. Našel jsem tam
i spoustu mých knih, dokonce i ty, co už nějací hoši (nebo holky?) opirátovali :-). Ale
proč to dělají? Uvádějí moje jméno a méně pracné je to stáhnout přímo z naší knihovny.
Chcete-li knihy ve formátu EPUB nebo MOBI
, dáte tam také ono slovo. Ale pozor, tam už je to často i to, co je jen za peníze.
KNIHY VE FORMÁTU PDF
http://www.feedbooks.com/publicdomain FEEDBOOKS
http://www.munseys.com/ MUNSEY
http://gutenberg.net.au/ GUTTENBERG AUSTRALIE
http://www.pdfs.name/ GOPDFS
http://pdf-ebook.net/ PDF-EBOOK
http://openpdf.info/ OPENPDF
http://searchizz.com/ SEARCHIZZ
http://www.pdftop.com/ebook/ pdftop
http://books.google.com/ GOOGLEBOOKS
http://ebookbrowse.com/ EBROWSE
http://pdfs-free.com/ PDFS-FREE
A abych nezapomněl, pár anglických ode mně je i v naší knihovně KNIHY OFF - LINE.
http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/
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PROCES ZVANÝ ČTENÍ.
Poznámka: Toto je opět jedna kapitola z knihy UMÍME DOBŘE ČÍST?, která je ke
stažení zdarma z naší knihovny http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/
Čtení je část přenosu informace, tj. komunikace tzv. psané či tištěné a to pochopitelně
na papíře nebo jinak a i na obrazovce PC či tabletu. Jeho první část, psaní , jsme vlastně
už rozebrali v knize "UMÍME PSÁT?" a když přeskočíme oblast samotného přenosu a
uložení textu (ať už ve formě knihy, časopisu, CD-čka, počítačové paměti, e-knihy či
internetové stránky) dostáváme se konečně k jeho "přijímací" straně, ke čtenáři, tj. ke
čtení.
A hned na začátku si řekněme jednu těžce získanou pravdu: čtení je stejně důležité jako
psaní a často i skoro stejně obtížné. Přesto to bývá ta nejvíc podceňovaná a
zanedbávaná aktivita, takže se nezřídka - mně se ten archaický výraz tak líbí! - stane, že
se informace u čtenáře zkreslí, rozředí anebo se k němu vůbec nedostane. Příčin této
ztráty je několik, ale o tom si řekneme více v dalších kapitolách. Pro nás je důležité si
uvědomit, že naše čtení jde ještě značně zdokonalit a to je také předmětem této knihy.
PÍSMO.
Je zajímavé, že i když se u člověka vývojem objevila artikulovaná řeč (která zase zpětně
ovlivnila jeho vývoj, míněno ten mentální :-), museli si lidé na vynález písma ještě hodně
dlouho počkat. Je to o to zajímavější, že potřebu psát měl člověk jistě už od začátku,
nejen aby podpořil svou paměť, ale hlavně aby také něco sdělil těm druhým - pokud jim
to nemohl říci osobně. Když nepočítáme obrázky na stěnách jeskyň, první písmo byly asi
čárky, kterými si lovci počítali úlovek - tak vznikly i římské číslovky. Teprve pak přišly
individuální znaky pro různé předměty a z nich se pak vyvinulo konzistentní písmo,
nejprve tedy obrázkové (hieroglyfy či písmo čínské) a pak to naše, písmenové a značně
jednodušší pro psaní.
Prvním opravdovým vynálezem ; bylo ovšem použití jednotlivého písmena pro zápis
jednotlivého zvukového elementu, nu a když Gutenberg vynalezl tiskařský lis, spustil tak
lavinu informační revoluce, které nás, zvláště v době Internetu, zaplavuje víc a víc.
Touha dostat co nejvíc informace v co nejkratší době nás posedla natolik, že silně
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protěžujeme kvantitu na úkor kvality. Jen občas si uvědomíme, že jsme něco udělali
špatně, například jsme-li studenti u zkoušky nebo když kupujeme dům a nepřečteme si
pořádně celou smlouvu :-). Písmo také může sloužit nejen k přenosu informace, ale i ke
zkreslování dat. Nemyslím tím hned politiky nebo statistiky (ti druzí, co také lžou, ať mi
prominou); častěji je to zkreslení celkem neúmyslné, ale výsledek je bohužel stejně
zkázonosný.
CHYBY PŘI ČTENÍ.
Ale vraťme se ke čtecímu procesu, abychom si ukázali, které jeho části jsou opravdu
kritické a kde je přenos informace nejvíc zranitelný. Chyby sice mohou vzniknout už u
autorů - a není jich málo - ale těmi jsme se už zabývali v knize "UMÍME PSÁT?" a
vrátíme se k nim ještě v kapitole "Jak číst mezi řádky". Zde nás ale hlavně budou zajímat
chyby, které děláme my čtenáři, snad právě proto, že škola nás sice naučí číst písmena,
ale pak už nás nechá každého svému osudu :-).
Proces čtení začíná u našeho zraku; zvláštní případy, jako např. "naslouchání četbě",
ovšem vyjímaje. Naše oko, obdivuhodný orgán - a když už jsme u toho, také nejvíc
zneužívaný - je vlastně snímací kamera, která převádí paprsky, odražené od stránky, na
elektrické impulsy, které se pak zase ve zrakové části mozku (která je sama takový malý
počítač) převádějí na virtuální obraz, který pak jaksi "vidíme". Oko je velmi složitý orgán
a sám Darwin přiznal, že neví přesně, jak se mohl vůbec sám vyvinout. Jeho citlivost je
taková, že jsme schopni vidět i jeden foton! Dobrý zrak je pro čtení podmínkou
nutnou a tak se nedivme, že nás hodně musí používat ke čtení brýle, které by jinak na
normální vidění ani nepotřebovali. Jakkoliv je oko dokonalé, dnešní optika ho v mnohém
předčí, především rychlostí snímání, větší citlivostí a nakonec i v přesnosti (oko samo
totiž umí zvětšovat obraz předmět jen přiblížením se k němu :-). Nu ano, umí zaostřovat,
ale ne už zvětšovat. Důležitost zraku si většinou uvědomíme, až když je nějak narušen či
poškozen (oční čočka, oční kapalina, oční nerv). Mnoho bylo napsáno o tom, jak čtení
škodí zraku, ale ještě jsem nenašel knihu, která by předvedla důkazy z experimentů, že
tomu tak skutečně je a ani lékaři se na tom neshodnou. Čtení samo o sobě asi nevadí tolik
jako třeba špatné osvětlení, přetěžování zraku či pobývání v zakouřené místnosti.
PŘENOS OBRAZU.
Další stadium je přenos informace nervy do mozku, do tzv. centra zraku, kde dochází ke
zpracování informace na virtuální obraz. Tento "video-počítač" kombinuje signály z
pravého i levého oka a dokonce zaplní (zalátuje :-) i místa, která nevidíme, např. díky tzv.
slepé skvrně. Tato kombinace je také příčinou různých optických klamů a poškození této
části mozku může vést i k zvláštním zrakovým vadám (domnívám se, že právě zde je
příčina barvosleposti, neboť barvoslepí mají často také podobné posunutí spektra i pro
akustické signály, tedy sluch).
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Pro nás je důležité, že vlastně "vidíme" jen konvertovaný obraz a jeho kvalita je dána
nejen okem, ale i celým systémem, který obraz zpracovává. Proto nás neudiví, že při
otřesu mozku může člověk ztratit zrak, ačkoliv je jeho oko nepoškozeno - naštěstí je to v
hodně případech jen dočasné. Oči se ovšem dají trénovat a o takovém tréninku si povíme
později v této knize. Dlouhá četba ovšem unaví nejen očí, ale i čtenáře. Proto je také
"správné dávkování četby" v zájmu každého čtenáře, ale chcete-li vědět kolik a jak, na
to se raději zeptejte očního lékaře; ten to ví lépe (i když se i názory odborníků různí :-).
Na obrazu takto "promítnutém" pak náš mozek rozpoznává písmo, tisk či obrázky,
podobně jako třeba počítačový program, který nám v obchodě prodávají ke skeneru (pro
tzv. text recognition). Ten pak dokáže převést znaky písmen přímo na elektrické signály
kódu ASCII či jiné, jinak řečeno kódy jednotlivých písmen abecedy. Tuto schopnost
rozpoznávat písmena v nás také vlastně naprogramuje škola. V naší knize ale nepůjde o
rozpoznávání písmen, budeme se tu hlavně zajímat o text jakožto nositele myšlenky či
ideje a to ve formě psané či tištěné.
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LIBRI PROHIBITI
Nemluvím zde o knihách, které jsou chráněny copyrightem - © - ale spíše o těch, které už
odedávna byly úřady dány na index. Přišla s tím kdysi katolická církev a nebylo to ani tak
dlouho po tom, co papežský nuncius prohlásil o husitských ženách, že umí bibli lépe než
nějaký kněz. Umění číst s sebou ovšem přineslo i problém, co dovolit číst a co ne,
protože toho "ne" už bylo hodně. A to už ještě, když se knihy jen psaly nebo opisovaly a
pak, když přišel Gutenberg se svým tiskem, začala nejen i kulturní revoluce č. 1. , ale
objevovaly se i knihy, které nešly prelátům pod fousy: různá apokryfa, neznámá
evangelia a i knihy současné. Tak například Giordano Bruno dokonce prohlašoval, že
vesmír je nekonečný! No uznejte, že takhle už to dál nešlo: lidé by se začali ptát, kde v
tom nekonečnu vlastně je to nebe či zda tam vůbec nějaké je . . .
I vydal papež Pavel VI roku 1559 seznam "knih zakázaných", tj. hříšných či dokonce
ďábelských, nazvaný Index Librorum Prohibitorum. Nu nedivme se, to už byla i
reformace v plném proudu a bylo třeba nastoupit do protiútoku. A ti vandalové pak knihy
pálili a když mohli, posílali do horoucího pekla hned i jejich majitele. A přesto ty knihy
lidé schovávali a četli je, tajně a zarputile.
Podobná pálení, "autodafé", se pak opakovala v historii mnohokrát, i když už třeba ne
AD MAIOREM DEI GLORIAM (tj. k větší slávě boží, heslo Jezuitů) - mocipáni se
prostě báli tištěného slova. Později přišel na index právě i Giordano Bruno, Kepler, i ta
některá evangelia, co byla neuznávána římskou církví a samozřejmě i různí filozofové,
třeba i jinak zbožný Descartes s jeho metodou, že se má vše především prověřit či logicky
odvodit.
Ani protestanti nezaháleli, jen to dělali trochu rafinovaněji: král uděloval právo tisknout a
to jen některým tiskařům a pochopitelně hned i nechal kontrolovat, co tisknou - měl totiž
i právo jim povolení zase vzít. Nepomohlo to: holandští rebelanti si stejně tiskli co, chtěli,
tak například i knihy českých exulantů, Komenského a podobně. Už tehdy se také dostaly
do rukou lidí pamflety, tedy první letáky. Ty se tiskly rychle a rozšiřovaly v množství,
které už ani nešlo spálit.
Moderní doba není výjimkou: knihy zase vesele ničili nacisté, ruští bolševici i čeští
komunisti. Seznam knih jen změnil jeho obsah a název, třeba na INDEX
ZAKÁZANÝCH KNIH.
Knihy "na indexu" Němci prostě pálili, zatímco u nás je komunisté posílali do stoupy
nebo do sběren papíru, odkud je odvážliví spiklenci zachraňovali pro budoucnost. Knihy
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předválečné, které tehdy ani nemohly být u nás ještě ani protistátní, najednou už
komunistům vadily, a tak to odnesly též. Stačilo, že autor byl cizinec. Jen pár se jich
zachránilo v antikvariátech, které je tajně ze stoup vykupovaly a kde jsem je tehdy už
jako student vesele lovil a skupoval. Nebylo to lehké, peněz jsem moc neměl a po
knihách byla značná poptávka. Nebyly už tedy levné - museli jste mít známé - a i dnes se
prodávají dost draze. Bohužel je už nemám, nemohl jsem je vzít s sebou - odcestoval
jsem tehdy dost rychle a nalehko, to víte, přišla spřátelená invaze :-).
Jednou jsem dokonce v knihovně naší katedry objevil spis Tomáše Masaryka o
Angličanovi Humovi, jehož filozofii Tomáš Masaryk - tehdy, když to psal, byl ještě
profesor filosofie - nadšeně zastával. Rudý knihomor se této knize nějak vyhnul, alespoň
na katedře. Pokud chcete vědět, které knihy byly na indexu, doporučuji obsažnou českou
webstránku LIBRI PROHIBITI.
Pak byly ovšem knihy, které se tiskly pokoutně a ilegálně, třeba známý samizdat nebo ve
vydavatelství manželů Škvoreckých v Torontě. Jejich knihy se do Čech doslova
pašovaly, spolu s jinými. Vzpomínám, jak jsme jednou s mámou poslouchali Hlas
Ameriky, kde redaktoři - čeští manželé, na jméno si nevzpomenu - nabízeli kuchařskou
knihu pro barbekjů - stačí si prý jen napsat. Napadla mě taková blbost - napsal jsem jim a
když už jsme hodil dopis do schránky, uvědomil jsme si, že by to mohli na poště zachytit.
Jednoho rána se ale kniha objevila nenápadně v naší poštovní schránce. Že nepřišla
poštou, je celkem jasné. Bárbekjú se ale u nás ještě nepěstovalo, dělali jsme to tedy na
plotně ve staniolu - a protože máma anglicky neuměla, asistoval jsem jí s knihou receptů
v levé a slovníkem v pravé ruce :-) .
Jakmile začnou někde zakazovat knihy, je to zlé. Člověku je těžko pochopit, jak ubohý
asi musí být ten státní aparát, když musí ničit i knihy. Jenže myšlenky, co v nich jsou, už
tak lehce zničit nejde. A o to vlastně jde: z těch právě má strach každá vládnoucí
menažérie - a dokazuje to jen, že je v takových knihách opravdu síla. Sledujíce poslední
vývoj, můžeme patrně něco podobného očekávat i z Bruselu - už teď zakazují lidem
zasazovat semena, která nemají jejich svaté požehnání. Byrokrati totiž umí jen zakazovat,
ale ne tvořit. Touha nařizovat a zakazovat jsou vlastně jen dvě hlavy jedné saně.
Pravda, na indexu byly knihy i na západě, většinou ale jen zv. nemorální či
protináboženské, dále Zola, Darwin a podobně - na stránce Gutenberg jich najdete celou
řadu. Kdysi zakazované, dnes jsou jen jakousi třešničkou na dortu a jejich kopie se
prodávají v každém knihkupectví. A ty, co neprodávají, najdete na stránkách zakázaných
knih na netu.
V některých státech je zakazováno publikování či dokonce i dovoz zakázaných knih a ty,
co smějí být tištěny, jsou silně cenzurovány. U "Satanských veršů" dokonce vypsali
odměnu za zabití autora.
Vtip je v tom, že zakazování jistých knih je vlastně i urážkou inteligence čtenářů, o
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svobodě slova ani nemluvě. Ale kdo hledá, najde - naštěstí je zde internet, kde můžete
číst prakticky vše a o všem. Ono totiž při těch zákazech vůbec nejde o to, že by se lidé
dozvěděli něco hrozně špatného - právě naopak, oni by se mohli dovědět pravdu o tom,
co se jako dobré jen inzeruje, ale není . . .
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ČTENÍ V RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH.
Poznámka: Toto je jedna kapitola z knihy UMÍME DOBŘE ČÍST?, která je ke stažení
zdarma z naší knihovny http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/.
Čtení nemusí být vždy namáhavé - ani mentálně, ani fyzicky - když si vytvoříme pokud
možno ideální podmínky. Říkám "pokud možno", protože zcela možno to asi není.
Většinou máme jen reálné podmínky, které jsou nám částečně dané a musíme z nich
udělat to nejlepší, co jde. Jde o to, že čteme-li ve "fyzickém" pohodlí, udržíme si také
lépe pozornost a tím bude naše čtení méně namáhavé. Pak načerpáme z textu co nejvíc
informace a - to už asi také tušíte - lépe si ji zapamatujeme.
IDEÁLNÍ PODMÍNKY
Jaké jsou vlastně ty ideální podmínky? Prakticky stejné, jako pro studium - ono totiž
čtení, ať už to chceme nebo ne, také určité studium je. Najdeme si tedy pohodlnou židli a
tichý kout, nejlépe u stolu. Nejen že se nám pak lépe píší poznámky, ale můžeme si na
stůl rozložit knihu, poznámkový sešit a případně i jiné věci, které potřebujeme, třeba
tužky či kávu :-). Nejlépe je číst vsedě, oči asi ve vzdálenosti 30 cm od knihy (někteří
autoři uvádějí až 45 cm, ale to jistě závisí na velikosti písma), stůl ve výši 70-80 cm, židle
pohodlná, prostředí tiché, osvětlení dobré; prostě určité pohodlí zaručeno, ale ne tak,
abyste usnuli!
Okolí má být tiché, ale mírná hudba, pokud nás neruší, může naopak prospět naší
koncentraci. Je to takový "šum v pozadí" ( background noise ), který sice nevnímáme,
ale který nám odruší zvuky rušivé. Jsou ovšem šumy (nebo spíše kravály), které tak
lehce nic nepřehluší. Jako student jsem si při čtení často pískal - bydleli jsme v rušném
činžáku - ale nedoporučuji to: těžko tomu pak člověk v práci odvyká :-). Pokud se
nemůžeme soustředit, ať už kvůli hluku, nemoci, rozčilení, stresu či jen "plné hlavě
problémů", necháme si čtení studijní či odborné literatury na jindy - raději zkusme
beletrii, humor či detektivku, zda nás z toho stavu dostane.
REÁLNÉ PODMÍNKY.
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Asi se ptáte, zda je možno takové ideální podmínky vytvořit - většinou ne, ale to
neznamená, že nejsou důležité a že se jim nemáme co nejvíc přiblížit. Každá
nepříjemnost totiž vyrušuje a rozptyluje - tj. ztrácíme v našem myšlení onu plynulost. V
případě, že se ke čtení navíc ještě nutíme, dává nám jen nové důvody, "abychom toho
nechali". Snad nejideálnější podmínky jsou v univerzitních knihovnách a zkoušel jsem
také hřbitovy: je tam sice božský klid, ale o půlnoci tam moc straší :-). Někdo raději
studuje v noci, jiný ne. O psaní poznámek si promluvíme později, zde snad jen to, že by
nás to jejich psaní také nemělo příliš rozptylovat. Stačí pero, které najednou nepíše a
už je po koncentraci (nejen inkoustu, ale i té naší :-).
Měl jsem známého, který si dělal poznámky na magnetofon. Zkoušel jsem to, ale zvuk
motorku a převodů, navíc s častým spínáním a vypínáním, tzv. "ON-OFF", mě vždy
nějak rušil sled myšlenek. dnešni tablety ten hlukový problém nemají, ten spínací ano. A
to nepočítám zvuk mého vlastního hlasu! Mělo to ale výhodu, že jsem se nemusel dívat
při zapisování na papír, tj. odvracet oči od knihy. Na druhé straně napsat krátké heslo od
poznámek nezabere moc času a nespouštíte s očí přednášejícího. Při psaní poznámek při
studiu knih či skript je také často nepříjemné, když pak ztratíme místo, kde jsme četli.
Proto není výhodné napsat poznámku, když jsme ještě nedokončili čtení odstavce nebo
stránky. Daleko nejlepší je ale používat při čtení jen podtrhávání, tj. zvýraznění fixem
(highlighting) a poznámky zapsat až po dokončení kapitoly - přečteme ji rychle ještě
jednou a poznámek je pak daleko méně a jsou lépe organizované a podstatnější. Ovšem
když mě napadne něco zajímavého, co není v knize, napíši to hned tužkou na okraj knihy;
jinak to snadno zapomenu.
HLUK.
Ale vraťme se k těm podmínkám: nejvíc nás asi ruší hluk kolem nás. Poslední dvě léta na
univerzitě jsem si už vydělával a musil jsem proto chodit do práce. Nedostatek času byl
můj hlavní problém a tak jsem studoval všude možně: v tramvaji, v bistru, u zubaře (ne
ale v křesle :-), u vody i na kopci nad nádražím. Mohu říci, že jsem si tak zvykl na různé
zvuky kolem mne, že už jsem je ani nevnímal - většinou to byl jen déšť nebo zima, které
mi připomněly, že se situace změnila. Pokud takové špatné podmínky máte a nemůžete si
je nějak upravit, musíte si prostě na ně zvyknout. A hlavně se nesmíte pro každou
maličkost nerozčilovat - to je nejhorší nepřítel soustředění: zvýšený adrenalin :-).
Ale i když si najdete klidné místo, nepřátelé vašeho soustředění jsou všude: sousedka v
čekárně u lékaře, hezká dívka v tramvaji, dokonce i profesoři. Jak je to možné? Nu už jste
někdy studovali matematiku na přednášce o biologii a někdo vás od tabule oslovil?
Ovšem to trochu přeháním - to nedělejte: nemáte pak nic ani z toho, ani z onoho. Také v
noci je sice klid, ale zase vás to okrádá o spánek a když čtete dlouho do noci, těžko se
pak po skončení usilovného čtení usíná. Mozek je totiž příliš rozběhnutý - a jako onen
líný mnich, který byl líný přestat :-).
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Držet při čtení knihu dlouho v ruce je nejen nepohodlné: nejen nemůžete pořádně psát
poznámky a za chvíli vás bolí nejen ruka, ale i celé tělo. Dělat přestávky pro odpočinek
je také velmi důležité: odpočine si ne jen fyziologie, ale i duch. Při čtení třeba v čekárně
u zubaře si ale nemůžete naplánovat, kdy vás někdo vyruší nebo kdy vás zavolají.
Jistě, dáte do knihy záložku, ale stránku musíte pak většinou číst celou znova. Používal
jsem takové čtení spíše pro scanning či skimming (viz Příloha), tedy techniky, které
nejsou namáhavé na mozek ani na paměť. Někdy nám hodně pomůže ke soustředění také
to, je-li daná kapitola zajímavá. Tento zájem si ovšem můžete vybudovat i sami: pokud
je čtení nudné, změňte úlohy: snažte se číst knihu jako kritik a hledejte, co vše je tam
zbytečné či nelogické. To vám zájem alespoň na čas zase vytvoří. Hlavně se ale musíte
odreagovat od okolí - i když vám to asi nepůjde jako tomu středověkému matematikovi.
4etl jsem o něm v jedné knize: měl být upálen jako kacíř a ještě cestou na popraviště řešil
jakýsi teorém - jeho jediný strach byl, že ho nedořeší včas :-). To mě tehdy fascinovalo.
ODREAGOVÁNÍ.
Opravdu, odreagování se opravdu člověk může naučit a dokážeme pak při čtení ignorovat
vše; snad jen kromě hasičů, když prorážejí okno do naší místnosti, když hoří. Ale vážně:
udělejte si pokus a nahrajte si na magnetofon rozhovor s někým známým (s jeho či jejím
svolením) v rušné místnosti. A pak si to přehrajte - budete překvapeni, kolik zvuků kolem
sebe jste neslyšeli. Lidská adaptace je úžasná: my prostě neslyšíme to, co nechceme
slyšet, teda vůbec ne jako třeba mikrofon, ten zabere vše! Jenže ten výběr si dělá
podvědomě sám náš mozek. My to ale musíme dělat tak, že se hluboko ponoříme do čtení
a dáme svým uším dovolenou. Nu hned to nepůjde, chce to cvik.
I když si nemůžeme často vybírat to, co čteme - zvláště jsme-li studenti - můžeme si
přesto vybrat kde a kdy to chceme číst. Dá se to dokonce i plánovat a poznáte, že ty
akustické podmínky nejsou tak zlé: později, ať už v zaměstnání či rodině plné dětí, to
budete mít daleko horší. A přece to lidé dělají a studují dál, i v takových poměrech. Ti
pak čtou i v dopravních prostředcích (pokud je neřídí :-), během pracovní přestávky, u
oběda či nějakého nudného mítinku. Přesto si i oni musí udělat předem pravidelnou
"čtecí" dobu a snažit se ji dodržovat, protože ztracený čas, na rozdíl od promarněné
příležitosti, se už nikdy nevrací.
Sám jsem to zažil: abych dostal v Kanadě inženýrskou licenci, musel jsem udělat řadu
zkoušek - ne, Karlovu univerzitu mi uznali, ale tam jsme neměli finanční (rozuměj
kapitalistické), počty ani zákony o uniích a podobně. Přišel jsem domů v šest z práce,
navečeřel se a pak do noci studium, přitom v jazyce, kterému jsme pořád částečně
nerozuměl, nemluvě už ani o tom předmětu. 4asto jsem kolem druhé v noci usnul a
manželka mě budila slovy :"Vstávej, musíš jít spát!" :-).
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KONCENTRACE.
Soustředění je pro čtení asi tak důležité, jako pro automobil kola. Můžete své auto
vyzdobit nejmodernějším zařízením, bez kol vám nepojede a nepojede :-). I soustředění,
koncentrace - stejně jako ignorování prostředí - se dá naučit, dokonce ty dvě věci spolu
souvisí. Nejprve k tomu ovšem musíme mít motivaci a udržovat si kázeň silou, ale
později se nám to stane zvykem a pak už to vůbec není tak těžké. Dokonce pak zjistíte, že
ač jste byli plně soustředěni na četbu, neuniklo vám ani mnoho z toho, co se dělo kolem.
Vy jste si to prostě odfiltrovali a zasunuli ty vjemy někam jinam, kde nepřekážely. A
když vás někdo vyruší, časem se naučíte okamžitě zase hned řádek, kde jste přestali číst.
Nebo pokračujete v řešení problému, aniž byste ztratili ze své krátkodobé paměti vše, co
jste předtím dělali. Při čtení totiž pracuje hlavně naše krátkodobá paměť - a její
nevýhody už jistě vytušíte z jejího názvu.
Přestávky při čtení jsou nutné - ale neměli bychom jen odpočívat: můžeme se
zvednout, projít se, sníst malý zákusek a podobně. Zakouřit si? To nevím, už patnáct let
nekouřím a taky jsem bez toho neumřel :-)). Nejde ovšem jen o odpočinek a změnu
režimu atd. - ne, děláme to i pro naši krátkodobou paměť. Přestávkami jí totiž
pomáháme přesunout data do té dlouhodobé paměti, odkud je pak můžeme čerpat.
Bez přestávek není na tento "úklid" čas a výsledek je bídný. Z toho, co jsme předtím
přečetli, se pak hodně vytratí do éteru. Lepší jsou proto dělat přestávky kratší, ale
častěji". A poznámky, ale to už jistě víte . . .
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UČEBNICE A SKRIPTA .
Toto je opět jedna kapitola z knihy "UMÍME DOBŘE ČÍST?", ke stažení zdarma z naší
knihovny KNIHY OFF-LINE na http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/
Do této kategorie patří učebnice všeho druhu: skripta, manuály, návody, příručky,
brožury a "hand-outy" - tj. texty rozdávané k seminářům. Jde všeobecně o prezentování
určité učební látky a to systematicky, s rozborem a vysvětlením, případně i s příklady a
zkušebními otázkami na procvičení (na konci knihy či za každou kapitolou). Více o
"učení se" najdete v mé knize "UMÍME SE UČIT?" vydané v naší edici KNIHY OFFLINE
Pravý problém vlastně začíná tehdy, když se snažíme jako studenti učebnici použít. Jistě
tam nemůže být vše, ale musí tam být to hlavní, co od ní čekáme . A to je, že - právě díky
učebnici - chceme porozumět určité látce a "umět ji použít v praxi" (tj. na příkladech,
opravách zařízení a u zkoušky vůbec). Učebnice je ale jen nástroj, samotné učení musíme
dodat my, učedníci, pardon, čtenáři učebnic. Viděl jsem učebnice, kde se autoři snažili
navíc ještě "poradit" čtenáři, jak učebnici číst, ale ruku na srdce: dobrá učebnice by nás
měla vést sama, bez návodu a špatné učebnici zase ani dobrý návod nepomůže. To platí
hlavně pro skripta, kde většina autorů-odborníků bohužel nemá větší pedagogické
vzdělání a i jinak dobrá kniha může být opravdu nemožnou učebnicí. Jak asi psát
učebnice, to jsem už naznačil v knize "UMÍME PSÁT?".
AUTOŘI.
Všeobecně platí, že autor dobré učebnice jistě rozumí i odborné stránce věci :-). Opačně
to ovšem neplatí: i dobrý odborník může napsat špatnou učebnici. Forma učebnic
může být různá, ale obsah učebnic má vždy dostatečně pokrývat látku a může i
přesahovat do oblastí, které jsou důležité pro pochopení knihy. Kvalita či užitečnost
učebnice se často posuzuje - většinou ale mylně - podle počtu stránek, protože často platí,
že "méně by bylo více".
Princip učení a hlavně zapamatování si oné látky spočívá v tom, že hledáme to
podstatné a látku si tím zároveň jaksi "zahušťujeme". Čím více z té práce pro nás
udělá autor - například už jen grafickým či jiným zpracováním, vhodnými nadpisy či
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sepsáním různých "shrnutí" - tím víc ušetří práci nám. Nehledejte ovšem nějaký kouzelný
návod, jak učebnice - myslím konkrétně - psát. Sám jsem pár učebnic, skript, manuálů a
textů pro semináře napsal a ještě větší počet jsem jich přečetl, ale jediné, co jsem poznal
je, že opravdu není možno autorovi předem svazovat ruce různými pravidly. Autor, který
má čerpat ze svých zkušeností, musí také dobře rozumět látce, které se kdysi on sám
musel naučit. On předem ví, která látka je obtížná a také než napíše kapitolu, přemýšlí,
který z možných způsobů vysvětlování je asi ten nejlepší. Autor prosté odborné literatury
(tedy ne učebnice) se tím nezdržuje: jemu stačí napsat důkazy, že to je tak a ne jinak.
Vysvětlování, to už je ta vyšší hladina, kterou musí autor hledat právě v učitelské praxi.
Autor může být odborníkem, ale třeba zrovna nemá "psací talent" nebo dostatečné
pedagogické zkušenosti. Zrovna tak někteří profesoři sice umí přednášet, ale neumí psát.
Přesto si jich vážím pro jejich odborné kvalifikace, pochopitelně. Ovšem napsat opravdu
kvalitní učebnici je, skoro bych řekl, "talent". Je na ni totiž mnoho požadavků, které není
snadné splnit, aniž by se ublížilo něčemu jinému: například stručnosti. Opravdový
soudce je nakonec stejně jen sám student a má na to snadné měřítko: jen kniha, které
porozumí, tj. která mu opravdu " pomáhá něco se opravdu naučit", je u něj "dobrá
učebnice". Ano, tajemství dobrých učebnic je v jejich procesu vysvětlování látky: učíme
se totiž právě tím, že věci porozumíme. Kdyby se místo slovního vysvětlení například
použila jen série rovnic, nebylo by to všem čtenářům hned jasné, například by už
nevěděli, které proč jsou přitom určité proměnné považovány za konstantní. Ovšem
formalistické "vysvětlování" daleko nevede: nepovzbudí totiž studenta k samostatnému
myšlení.
JAK ČÍST A STUDOVAT UČEBNICE.
Už jsem napsal, že princip čtení spočívá v tom, že už při něm hledáme to podstatné a
látku si zároveň jaksi "zahušťujeme". Opakuji to tu znova, protože často zapomínáme, že
nejde o to přečíst vše a vše si hned zapamatovat - to bychom měli v hlavě spíše zmatek.
Potřebujeme pochopit hlavně principy, závislosti a často i různé triky (nu říkejme
jim raději "secrets of trade" , tj. tajemné techniky v daném oboru :-). Ostatní věci jsou jen
detaily, které si můžeme sami odvodit nebo v případě potřeby prostě lehce doplnit.
Také není jistě třeba podotýkat, že dobré pochopení látky vede i k lepšímu zapamatování
a to se nám právě dobře hodí u zkoušky. Už v knize o učení jsem zdůraznil, že teprve
když se sami snažíme někomu něco vysvětlit, uvidíme, jak dalece tomu sami rozumíme.
Detailní program čtení jsem popsal už vlastně v knize UMÍME DOBŘE ČÍST?, kapitole
"Jak číst". Nazval jsme to "3D čtení", kde se pamatuje i na opakování a utužení látky v
paměti. O psaní poznámek si zase povíme v jiné kapitole.
Studování je ovšem něco trochu jiného než jen pokročilé čtení: tam potřebujeme ještě
speciální studijní metody (viz naše kniha "UMÍME SE UČIT?") a to nejen k pochopení
látky, ale i k zapamatování toho, co se bude zkoušet. Dobrá paměť je tam jistě nutná,
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hodně věcí neodvodíme ze základů jen pomocí logiky :-). Co dodat? Rozhodně neklaďte
meze vašemu osobnímu přístupu k věci. Vy sami víte, co vám vyhovuje nejlépe - a pokud
to nevíte, tak si to raději zjistěte :-). Rovněž tak zde pomůže i vaše inspirace a
vynalézavost: schémátka, obrázky a mentální mapy (viz naše kniha "UMÍME SE
UČIT?"), to jsou podivuhodné pomůcky, které nám mohou hodně pomoci už při čtení a
ještě více při opakování látky.
TIPY PRO ČTENÍ SKRIPT.
Nejméně účinný způsob je číst skripta jako nějaký román, tj. postupně, od začátku do
konce, tj. přesně v pořadí stránek a pořád se stejnou rychlostí. Pravda, učebnice mají být
psány tak, že pokračují od jednoduššího ke složitějšímu, ale i u nich zjistíme, že určité
partie už známe odjinud a můžeme je přejet rychleji. Navíc je tam hodně věcí, které jsou
vlastně jen jakási vycpávka - to víte, i autor musí žít a platí se mu od stránky :-).
Skripta si tedy přečteme nejprve rychle, bez ohledu na detaily a pak si hned sestavíme
plán, jak je prostudovat, nejlépe zase si udělat mentální mapu, ale navíc i s časovými
termíny. Pozor, důležité pasáže bývají obvykle ty nejtěžší k pochopení a na nich se
zkoušející právě nejvíce vyžívají :-).
Jak poznáte, které to jsou? Jen praxí. Už před lety jsem to vysvětloval jednomu
studentovi, načež mi řekl: "Vám se to mluví, vy už to znáte!" Měl ovšem pravdu, je to
vlastně jakýsi začarovaných kruh. Ale nikdo vám nezakazuje, abyste se také s někým
předem poradili, ne?
Už při čtení se hlavně snažíme textům porozumět, což nám pomůže si je lépe
zapamatovat. To se zdá samozřejmé, ale ne vždy jsme schopni vše na první čtení
pochopit. Nejlépe to poznáme, když si hned klademe různé otázky. Nepochopení hned
napoprvé je normální zjev - otázkou je, zda se zastavit a studovat to, dokud tomu
neporozumíme, nebo jen to místo označit a jít dál. Druhá metoda je pro kontinuitu asi
lepší - koneckonců stejně se budeme muset vracet víckrát a získat co nejdříve celkový
přehled má svůj vlastní prospěch. Ovšem někdy pak třeba později nepochopíme něco
jiného. Naše paměť si ovšem sama vybírá, co se jí k zapamatování líbí, co si chce
zapamatovat, ale na to nelze příliš spoléhat - spíše naopak. Už Freud přece říkal, že
zapomínáme, protože chceme zapomenout.
V podstatě máme dva možné postupy čtení textů a jejich prostudování:
1) Knihu sice poznáme, až když si ji přečteme, jenže máme tu výhodu, že si tu knihu
můžeme nejprve "předčíst". Pak teprve začneme knihu číst hlouběji a studovat jen ta
místa, která uznáme za vhodná a důležitá pro náš účel ( podle toho, zda je to jen pro info
nebo pro zkoušku :-). U skript to je těžké odhadnout - tam musíme číst vše a naučit se co
nejvíc - ale nemusíme to studovat ve stránkovém pořadí a do stejné hloubky. Výhodou
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předběžného "předčtení" je úspora času a lepší prostudování látky, vyhneme-li se ovšem
nebezpečí, že něco důležitého podceníme .
2) Jiná možnost je zase studovat skripta jako celek , ne jen rozkouskované porce, které
se pak těžko spojují. To nás ale zase svádí, abychom každou část přežvykovali stejnou
dobu, ať je to podstatné či nepodstatné. Toto "učení vcelku" nemusí být stoprocentně
podrobné, hlavně nám pomůže lépe pochopit "obsah" - detaily lze pak doplnit později,
případně je vynechat, když jsou nepodstatné. Jinými slovy, dělat to asi tak, jako když
sestavujeme mentální mapy (viz má kniha "UMÍME SE UČIT?")
Jde vůbec tyto dvě téměř opačné metody sloučit? Domnívám se, že ano: protože se
přednášky konají v časovém sledu podle obsahu skript, je metoda 2) vhodnější při
pravidelném poslechu přednášek během roku (samotnou lekci už ale pak můžeme
studovat metodou 1). Ta je také výhodnější, když nechodíme na přednášky a studujeme
jen podle knihy. Konečně pro obojí druh studia použijeme metodu 1) výhodně před
zkouškami, když už skripta trochu známe a musíme se soustředit hlavně na ty těžké
pasáže a zároveň si udělat celkový přehled. .
Ještě se snad zmíním o dvou způsobech studia: receptivním a expresivním.
Receptivní studium prostě hltá fakta postupně a pasivně, zatímco expresivní studium se je
snaží vybírat a hned aktivně vyjádřit jejich význam, např. vysvětlit to jiným - a tím ještě
víc i sobě. Už jako asistent na univerzitě jsem přišel na to, že s každým vysvětlování
studentům jsem se zase o trochu víc naučil i já sám, když už nic jiného, tak alespoň
něčemu v pedagogice :-). Proto neuznávám strach některých lidí, kteří se bojí podělit o
své vědomosti, protože by tím prý udělali někoho stejně chytrým, jako jsou sami. Tím, že
něco někomu vysvětlují, jsou už zase o nějaký ten krok před ním.
ČÍM SE LIŠÍ UČEBNICE OD OSTATNÍ LITERATURY?
Odpověď je jednoduchá: především metodikou. Postupuje totiž od jednoduššího ke
složitějšímu a uvedenou informaci nejen podává systematicky, ale i vysvětluje. A to je
rozhodně víc než u knihy, která je určena jen kovaným odborníkům. Autor učebnice se
nesmí bát klást si otázku, zda tomu čtenáři rozumí a stejně tak se nesmí bát upřímné
odpovědi, že je už asi někde na začátku ztratil :-). To je u odborné knihy normální, jednáli se o ne-experta, ale u učebnice si to autor - a obzvláště student - nemůže dovolit. Je
tisíc způsobů, jak něco vysvětlit špatně, ale často existuje jen jeden, jak to vysvětlit
dobře.
Nejvhodnější pro čtení skript jsou dvě metody: scanning a skimming (viz kapitola
"Metody, atd. v knize "UMÍME DOBŘE ČÍST?). Také ona kniha je psána jako učebnice,
ale číst ji můžete v jakém pořadí chcete - tak např. doporučuji si ji prolistovat předem.
TEXTY K SEMINÁŘŮM
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.
Tyto tzv. hand-outs (doslova: to co vám dají do ruky) jsou většinou buď zkrácené
přednášky nebo jen kompletní kopie dia pozitivů pro projekci na stěnu. Pokud máte jen
texty z té druhé kategorie, máte smůlu - bez slovního doprovodu jsou často
nepochopitelné. Zato obrázky a grafy většinou nepotřebují vysvětlování (alespoň by
neměly potřebovat, pokud jdou řádně označeny a pojmenovány :-). Někdy jsou tyto texty
tak dobré, že se dají svázat do knihy, většinou jim k tomu ale hodně chybí. Pokud je
dostanete před seminářem, neváhejte si je předem prohlédnout a během prezentace do
nich psát poznámky, jinak budete po čase hádat, "co tím chtěl básník říci".
Vzpomínám, jak mi jednou můj sekční šéf dal dotazník - byla to domácí úloha k jeho
semináři o efektivnosti. Byly tam úkoly, které mě například žádaly, abych opsal delší část
jedné stánky na další list. Odmítl jsme to udělat a napsal jsem tam poznámku, že autoři
semináře by měli vědět, že je to neefektivní úkon. Můj šéf se naštval, že je to subordinace,
ale já trval na svém :-). Nu nechal to tak, neměl čas mě přesvědčovat.
Když se vrátil ze semináře, omluvil se mi. Test měl vlastně zkoušet, jak kdo umí své
zaměstnance cvičit v efektivnosti a protože to žádný z přítomných šéfů v odpovědích
svých zaměstnanců neměl, byl můj šéf jediný z nich, který za to zaskóroval kladné body.
Začal se jim prý nejprve omlouvat za mou neposlušnost, ale ujistili ho, že je to OK, že
byl test sestaven jako chyták a že jsem prošel (a tím i on) zkouškou dobře. Byl za to
povýšen a já zase dostal - na jeho doporučení - jeho místo. Takže u seminářů pozor, ty
mají často ještě skrytou agendu (rozuměj úmysl, účel). Já ji měl ostatně také - nenávidím
totiž zbytečnou práci. A co víc: ten jejich seminář jsem já už dávno nepotřeboval (vIz
moje kniha "UMÍME BÝT EFEKTIVNÍ? :-).
MANUÁLY A NÁVODY.
Ty čteme většinou úplně doslova - jsou tam totiž i důležitá bezpečnostní pravidla, a často
i zvláštní operační příkazy, bez nichž onen přístroj či stroj nebude pracovat. V poslední
době se také vyrojilo mnoho návodů k počítačům či programům, psaných většinou jen
odborníky či programátory, kteří ; zapomínají, že mnoho věcí rozhodně nebude čtenáři
jasné. Jistě jste zažili takové "neproniknutelné" a tím i nepoužitelné manuály. V takovém
případě máme dvě možnosti: buď si to přečíst jinde nebo to vyzkoušet sami (a pak
případně i napsat lepší manuál :-). Návody jsou vlastně velice úzce zaměřené
"učebnice" a zkouška se koná ve "skutečném čase a prostředí". A zkoušejícím je ona
skutečnost sama. Kolik lidí si už díky nepochopení zničilo počítač nebo alespoň omylem
vymazalo disk? Právě proto, aby se to nestalo, mají manuály svoje důležité místo a každý
z nás by jich měl mít ve své knihovně pár, myslím těch dobrých, ale to už nechám na
vás . . .
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EXTRA BATERIE
Ano, je to problém každé čtečky: možnost používat jí bez síťové šňůry - navíc s požadavkem, aby ta čtečka byla malá a lehká.
Řešení je bohužel jen takové, že čtečka má i malou baterii, která je dobrá jen na pár hodin čtení. Kupodivu se ještě
neprodávají čtečky, jejichž baterie se nabíjí slunečním světlem. Nu u systému "liquid paper" (speciální emulze) to nevadí, tam
vám čtečka vydrží až celý měsíc čtení na jedno nabití. Displej je ale pomalý, hodí se tedy jen pro čtečky, ale ne pro videoklipy,
internet a podobně. A to právě umí tablet HIP (se čtečkou jako jednou aplikací), který má vnitřně osvětlovaný displej jako má
laptop, ale zase mi vydrží jen tak na tři, čtyři hodiny čtení. Pravda, dělají teď kvalitnější a efektivnější baterie, ale co s tím?
Novou si nenechám zabudovat do starého přístroje - stálo by mě to víc, než celá nová čtečka.
To platí i pro jiné tablety, I-pasy a podobné aplikace. Budoucnost je, řekl bych, právě v tabletech, kde můžete navíc pozorovat
video, naslouchat hudbě, hrát hry, sledovat internet a pochopitelně navíc také číst knihy.
Kupodivu se ještě neprodávají čtečky ani tablety, jejichž baterie by se nabíjela slunečním světlem. Nebo to ještě nikoho
nenapadlo? Radši s tím honem poběžím na patenťák . .
Pravda, předtím ještě je tu možnost tu čtečku, co už mám, vybavit něčím, co je zatím celkem novinka. Právě se mi totiž stalo,
že se mi ve čtečce HIP nestačila kapacita baterie. Dobíjím ji totiž už když je jen napůl plná a to až do plné kapacity ( to má
prodloužit její dobu života a navíc se nedoporučuje nechat baterii vybít úplně). Nu a jsem-li někde uprostřed čtení (případně
uprostřed přírody) a nemohu ji dobít, co pak? Navíc mi jednou bude ta baterie i stárnout (tj. její nominální kapacita při plném
napětí bude klesat) a koupit novou tečku hned nechci, později mohu koupit ještě modernější a i za míň (už teď ceny čteček
klesají, vydělává se hlavně na knihách :-). Vyměnit baterii sám se navíc nevyplácí a u odborníka to dost stojí (proč nedělají
baterku zásuvnou, jako flešku? Nebo lze najít ještě jiné řešení?
Ano, napadlo mě toto: co kdybych měl při ruce ještě další, vnější baterii? Nebylo by to přece tak těžké uskutečnit. Připojil
bych ji skrze nabíjecí USB soket - ten má dva vodiče pro data a dva pro napájení a stačil by pak k tomu jen USB kabel. Jenže
bych musel k baterii připájet i USB konektor, ledaže by tam už byl :-). Jenže kde sehnat takovou baterku?
Naštěstí na to při mém "pomalém" způsobu myšlení už někdo přišel: při návštěvě elektronického obchodu jsem objevil
takovou zcela nenápadnou baterii značky XTREME (víc na stránce
http://www.xtremecables.net/batterybanks.aspx
Má kapacitu 1800 mAhodin, teda asi třikrát větší než ta moje ve čtečce. Stála jen deset dolarů CND, ale patrně už je vyrábějí i
jiné filmy a pod jinými značkami. Nabíjecí doba asi 4 hodiny. U čtečky HIP sice neudávají kapacitu, ale vím, že nabíjecí doba
je 3 hod. Doba nabíjení závisí na zdroji (tj. max proud v mA) a pochopitelně na kapacitě baterky . Slabý zdroj vám bude malou
baterku nabíjet déle, ale na druhé straně se nedoporučuje nabíjet extra rychle.
XTREME je blok velikosti cca 2x2x9.5cm, a má dva USB sokety: mikro soket, ten menší, používaný pro nabíjení baterie a
pak výstupní, větší, jako je na PC pro použití baterie k pomocnému napájení /nebo dobíjení) čtečky, tabletu či jiných aplikací.
S baterií dostane speciální nabíjecí kabel. Tento kabel připojíme ke zdroji USB napětí ( třeba USB na laptopu , síťovém
adaptoru dimenzovaném pro USB napětí, a podobně). Baterie se nabíjí 4 hodiny, přičemž se červený indikátor po nabití změní
na modrý.
Máme pak možnost zapojit tuto externí baterii do USB čtečky či jiného přístroje i a jet dál. Nejsem si ovšem jist, zda je to pro
všechny přístroje absolutně bezpečné - vnitřní baterie by se měla přitom sama automaticky odpojit, případně dobíjet z baterie
vnější (jak to dělá ta moje v HIPu, kde jsem prostě navíc hned mohl číst dál).
Baterka lze tedy použít jako dočasná náhrada, případně i dobíječka. Napětí vnější baterie bude totiž pořád větší než té
vnitřní a stačí zabudovat diody - elektrikáři to vědí, ale riziko je ovšem jen vaše. Nic totiž nejde udělat absolutně bezpečně pro
geniálního nešiku :-).
Udělal jsem pokus: nabil jsem tu vnější baterii plně přes přiložený kablík, který jsem na druhém konci zapojil do síťového
adaptoru USB. Rozsvítilo se hned červené světélko tj. baterka se hned začala nabíjet. Plně nabitou jsem ji pak odpojil od
nabíjení a zapojil ji do čtečky HIP (nedoporučuji mít u baterky zapojený vstup i výstup, tj nabíjet ji a zároveň ji používat jako
zdroj!!) Jakmile jsem poté nastartoval tlačítkem HIP, i ten hned pracoval normálně, ale světélko zůstalo červené, vnitřní
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baterka se dobíjela. To je bonus, neztrácíte čas. Ale záleží na elektronice USB, zda vám ta vaše čtečka bude také tak chodit . . .
Nezkoušel bych to také při úplně prázdné vnitřní baterii - ostatně úplně vybít byste čtečku neměli nechat nikdy - můžete pak
ztratit i knihy a musely by se pravděpodobně znovu instalovat. Je to tedy i rychlá pomoc, jak neztratit paměť (ve čtečce, ne tu
vaši :-) Pokud si nejste jisti, zeptejte se v obchodě při nákupu baterie - ne všechny čtečky či jiné přístroje by mohly pracovat
spolehlivě. Výhodnější je jistě nejprve jen dobýt vnitřní baterii z té vnější, pak ji odpojit a používat čtečku normálně (je to jako
když vyměňujete někde staré suché baterky za nové :-). Nu a příště už zase nabíjet čtečku normálně, jak to děláte.
A ještě jedna výhoda: protože USB je standart pro různé jiné aplikace: telefon, PC, skaren, tablet, kameru, kamkorder a
podobně (poznáte to podle typického velkého obdélníkového soketu USB nebo miniaturního, lichoběžníkového) tato baterie
může vypomůže vypomoct i tam. Nevydrží ovšem tak dlouho jako ty vnitřní, ale pro případ nutnosti stačí. Pro laptop bych ji
asi nepoužíval, pracoval by třeba jen půl hodiny i méně, obzvláště má-li lap ještě harddisk. Navíc by poškození laptopu stálo
víc než čtečky :-)
Pochopitelně při prvním použití takovéto baterie je třeba ji PLNĚ nabít (3 až 4 hodiny, podle návodu). Jen teprve pak ji zapojte
někde jako vnější zdroj. Baterie totiž mají paměť a vyplatí se je častěji nabíjet, už např. při poklesu náboje na polovinu a to
vždy až do úplného nabití (to poznáte podle barvy kontrolky či ukazatele). Jiní sice říkají, že časté nabíjení zkracuje život
baterky, ale moje zkušenost je jiná.
P.S. Na tabletu HIP mám s expanzi pamětí 8 Giga, to vydá s externí baterkou na několik filmů (HIP umí totiž ještě jiné věci
než jen číst :-).

file:///C:/Users/Jan%20Hurych/Desktop/naprint/17.htm

1/23/2015

KNIHY OFF-LINE

Page 1 of 3

Autor : Jan B. Hurych
Název : E-BUX

NENÍ KNIHA JAKO KNIHA
Pro změnu teď zase trochu úvah o knihách jako takových. Nebudu nic zapírat: stále ještě
platí, že "kniha je kniha", ono přísloví z dob papírových knih. Posledních pár dnů bylo tak
slunečno, že jsem na balkóně ani neviděl pořádně text v mé čtečce HIP STREET
(podsvícené svým zdrojem světla) a čtečku SONY (co pracuje bez podsvícení, jen na vnější
světlo a tedy by se za takového osvětlení víc hodila), si půjčila moje žena Vlasta. Co dělat?
Byla neděle, nechtělo se mi jít sedět uvnitř - a tak jsem se rozhodl přinést si z domu něco
"papírového" ke čtení.
Sebral jsem hned pár knih: knihu NAVIGACE PRO JACHTY, knihu VÉVODA od Phillipa
Guedally ( o Wellingtonovi), knihu VŠE, CO JSEM KDY POTŘEBOVAL, JSEM SE
NAUČIL VE ŠKOLCE (od mého oblíbeného Roberta Fulghuma) a TULÁKA ( "THE
ROVER", od Josepha Conrada, naturalizovaného Poláka v Anglii). Bylo to těžké
rozhodování, ale nakonec jsem vybral právě tu poslední. Jestli ji dočtu - a jeden nikdy neví
- napíšu o ní něco sem do SFingy Děj tam sice běží pomalu, ne jako v jeho knize SOUBOJ
z doby napoleonských válek (vzpomenete možná na stejnojmenný film s Keith Carradinem
a Harwey Keitelem a jejich neustálé souboje), ale už jsem začal a jsem líný přestat. . ..
To vše píšu proto, že pro mě je totiž navíc "kniha jako kniha", papírová či elektronická.
Osobně mi totiž jde hlavně o to, zda je ta kniha dobrá. Tím ale jen parafrázuji řeckého
filozofa Zenona, který řekl, že "život je jako kniha - nezáleží na tom, jak je dlouhý, ale jak
je dobrý".
Jenže zrovna tak dobře platí "není kniha jako kniha" a obzvláště to platí pro knihy
elektronické. S nimi k nám totiž přišlo i hodně problémů: nejen různé formáty, které nám
málem postavily novou babylonskou věž, ale i to, že i když můžeme knihu v naší čtečce
číst, nelíbí se nám pak formát, velikost písma anebo vyhledávání stránek či to, že se kniha
musí nejprve naládovat do čtečky.
Výrobci knížek to vyřešili po svém: říkají "kupte si naše knihy, nebudete mít problém".
Není to tak úplně pravda, ale budiž. Jenže platí také, že "není čtečka jako čtečka",
protože dobrá čtečka není jen záležitostí formátu. Na netu je totiž moře knih zdarma (a to
prosím legálních, kde autorská práva už neplatí) a ty číst hned tak přímo nepůjdou. Při
troše úprav je ale možno je číst i na té čtečce, o které byste tvrdili, že to nejde . . .
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Jak se to dělá? Už jsem tu o tom psal, ale zde ještě něco přidám:
FORMÁT: Musím změnit formát - ty nejznámější jsou EPUB, KINDLE (tj MOBI) , PDF
a i jiné. Jisté je, že vaše čtečka, i když čte více formátů, čte nejlépe asi jen jeden z nich tak například při změně velikosti písma nezalamuje dobře řádky, nebere dobře diakritiku,
není možno u ní změnit font anebo delší knihu láduje "věčně". Najděte si právě tento
nejlepší formát a pak použijte univerzální program CALIBRE ( najdete ho Googlem, je
zdarma). Ten vám zkonvertuje většinu formátů na ty nejznámější, rychle a spolehlivě.
Zkoušel jsem různé konverzní programy,ale Calibre je prostě super. A konvertuje to
celkem nepopulární formáty, takže si můžete přečíst i knihy, které snad jinak žádná čtečka
nečetla. Calibre má mimochodem i svou čtečku knih, je to ovšem jen softvér pro PC.
FONT (neboli "script" či typ písma a diakritiky) se u většiny čteček měnit nedá, to je
potřeba udělat při konverzi (obzvláště knihy v češtině - některé ho berou, jiné ne) V tom
případě vezmu originál, přeměním ho na TXT a změním font hned tam. Tento fajl
(soubor) pak zase přeměním v Calibre na daný formát knihy. Většinou to ale nedělám:
knihu čtu jen jednou a tak to i s tím jedním fontem projednou vydržím :-)
DLOUHÉ KNIHY . Knihy nad 500kb mají obvykle přes dvěstě stránek a kniha vám pak
zabírá moc místa, otevírá se pomalu a hlavně ji musíte pořád držet ve čtečce, dokud ji
celou nedočtete. V takovém případě převedu knihu na TXT, rozdělím ji na několik částí, a
ty zase zkonvertuju na Calibre na daný formát. Po přečtení celé jedné části mohu tuto
vymazat a nejen že se nová část opět zobrazí rychle, ale zabírá jen původní, malé místo v
paměti. Paměť ale není kritická, minimální paměť je obvykle 4 Giga, tam už se vejde
pěkných pár stovek knih. Jinak ovšem i ty zkonvertované knihy mohou zlobit - některé
čtečky najíždějí rychleji (tak např. EPUB se mi na HIPu láduje dlouho, ve formátu MOBI
je to na té samé čtečce až pětkrát rychleji - a delší EPUB se někdy zasekne, pokud je to
převedeno bez kapitol, jako jeden dlouhý fajl. . KNIHY S OBRÁZKY Pokud se kniha s
obrázky zobrazuje dobře, fajn - pokud ne, jiný formát pomůže anebo také ne. V nejhorším
případě prostě převedete knihu na TXT, bez obrázků. Osobně nemám obrázky v
elektronických knihách moc rád - je to asi předsudek z doby, kdy jsem dělal Hurontarii a
měl jsme málo paměti na serveru. Jen si to představte: moje nejdelší povídka měla 300kb
a jeden mizerný obrázek měl sám navíc 1 meg. Dnes máme paměti dost, ale stejně je
dobré ekonomizovat. Obrázky ovšem potřebujeme hlavně v učebnicích a nebo v
technických knihách (grafy), případně v knihách s fotografiemi - ale ty radši čtu na
laptopu či tabletu, mají větší displej :-).
DIAKRITIKA některé čtečky, obzvláště ty z ciziny, nečtou dobře českou diakritiku u
knih, které si sami konvertujeme. I to se dá "spravit" i když "hrubě": převedou se prostě na
TXT bez diakritiky (existuje hodně českých programů zdarma, co to dělají a dobře). Pak
se to "zCalibruje" a nemá to sice diakritiku, ale dá se to číst. PDF ale všude diakritiku
zachovává a pokud čtete více českých knih, kupte si čtečku, co čte knihy pořádně :-).
CO S KNIHAMI, KDYŽ JE PŘEČTETE? Nejlépe je si je někam uložit, řekněme na
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stick memory (flešku či klíčenku) anebo ještě lépe na CD - nikdy nevíte, kdy budete chtít
něco citovat či detailněji prostudovat. Kupované knihy dál neposílejte, oni už tam mají
uvedeno i vaše jméno a to jistě nechcete, aby se objevilo ještě jinde.
Takže dost toho už pro dnešek, já si chci také ještě něco přečíst . . .
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KNIHA A CO JEŠTĚ?
Když čtu, tak čtu, ne? No ano, ale dělat se přitom dá ještě moc. Tak třeba když čtu knihu
a přitom ještě občas mrknu do časopisu nebo na obrazovku PC. Tohle teda nedoporučuji.
- nejen, že to vyrušuje, ale přepíná to nějak špatně paměti, hodně se ztratí v krátkodobé
paměti a nemáte nic z jednoho, ani druhého . . .
Tento problém je snadné řešit tak, že prostě se ty dvě věci oddělí, ale co ty ostatní
aktivity při čtení, kterým se často nevyvarujeme? Rozdělil bych je na dvě skupiny"
a) ty které nám VADÍ
b) ty, které nám SKORO NEVADÍ. Říkám skoro, protože vždy nám to trochu vadí, ale
ne vždy tak moc :-).
Áčko bych ještě rozdělil na ty aktivity, , co
1) ale musíme to dělat
2) ale nemusíme dělat
Co nemusíme dělat, prostě neděláme, to je nejlepší a nejlevnější řešení :-). Co musíme
udělat, buď uděláme, nebo odložíme.
Ty, co musíme dělat, jsou pak
i) dlouhodobé nebo
ii) krátkodobé aktivity.
Ty krátkodobé nás opět moc nevyruší, například vysmrkat se, odhodit vlasy z čela, zahnat
mouchu. Ale co ty dlouhodobé? Na to raději napíšu článek jindy, je toho moc a mám na
to moje metody, které neplatí pro každého. Co například uděláte, když čtete a zazvoní
vám telefon? Nu když čtu, vypnu ho, nebo tam dám jen záznamník. Ale jak říkám, to už
je osobní věc.
Takže zbývají aktivity, co nám SKORO nevadí a opět , krátkodobé lze zanedbat, ale ty
dlouhodobé mohou nakonec vadit víc, než si myslíme. Hlavní je zde to "skoro", účinek
závisí na prostředí, hlasitosti (např. rušivého zvuku), naší citlivosti a délce trvání. Také to
"skoro" měříme podle toho, jak dalece to rušení vnímáme, případně ani nevnímáme, ale
ono přesto existuje, a to i když si na ně zvykneme.
Například jistý pravidelný zvuk můžeme za nějakou dobu už nevnímat, ale pak začne
působit ještě zákon "pravidelného vystavení rušení". Tak například se zjistilo, že nízké
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sub-harmonické zvuky ( to je odborný termín, převážně "neslyšitelný" zvuk) zanechávají
trvalý nervový a někdy i fyzický následek. Projeví se to až daleko později.
Tak například hluk vrtule větrného generátoru je skutečně zdraví škodlivý - a následky
jsou často trvalé, navzdory tvrzení najatých "odborníků", že prý ne :-). To pochopitelně
záleží na době expozice tomu hluku a vzdálenosti od vrtule. Například u lidí, co bydlí
nejblíže, to může být kritické. Bohužel ještě vlády tyto symptomy ignorují a výzkum
neprovádí. Vláda doufá, že ten výzkum udělají vrtulové firmy, ale ty to odkládají, není to
prý jejich povinnost. . . .
Při čtení nám už ale vadí i to, že při rušení hlukem nemáme stoprocentní pozornost a ze
čteného si pak moc nepamatujeme, což je pro studenty kritické. I naše logické myšlení
nemůže při hluku pracovat spolehlivě. To vše si často ani neuvědomujeme, a proto je
dobrou prevencí číst v nerušeném prostředí a bez zbytečných aktivit - i když je tam pak
zase často nebezpečí usnutí :-).Ono totiž i samo čtení je namáhavé, unaví a je třeba dělat
pravidelné přestávky, dát odpočinout namáhanému zraku a případně procvičit ztrnulé
tělo.
Nu a pak jsou ještě aktivity, které naopak při četní POMÁHAJÍ. Není to jen dělání
poznámek, pokud máte dobrou paměť je možno si je dělat jen mentálně, opět mentálně si
některé zdůraznit a tím lépe zapomínat to nedůležité. Pochopitelně ty mentální poznámky
si musíme nějak spojit s logikou, pak se to lépe zapamatuje. Ale papírové poznámky jsou
trvalejší - nahradí je jen diktafon nebo záznam v počítači. Zde odkazuji na mé knihy
UMÍME SE UČIT? a UMÍME DOBŘE ČÍST - jsou ke stažení zdarma v naší knihovně
KNIHY OFF-LINE.
Mám na mysli ještě jinou aktivitu, totiž hudbu při čtení. Užíval jsem to už dříve, ale
musel jsem navíc spouštět player a navíc i vybírat hudbu. Ale pak jsem objevil, že moje
HIP-STREET čtečka umí hrát hudbu i při čtení (čtečka SONY ne) a stačí jen nasadit si
sluchátka, ťuknout na už předem nahranou hudbu (uloženou v téže čtečce) a už jen
přepnout na knihu, co chci číst. Objeví se mi text a hudba hraje až do konce, jak na
Titaniku . . .
Ovšem nedoporučuji jako hudbu třeba heavy metal a podobně, to je pak spíš dopping.
Experti jednoznačně doporučují hudbu klasickou, ta má většinou rytmus srdečního tepu a
vytváří klidnou, spokojenou náladu - prostě něco, co je pro čtení ideální. Ale nechci nic
doporučovat, jen si myslím, že každá čtečka by měla něco takového mít, i když ne každý
by to chtěl používat. Obzvláště se to doporučuje při studiu. Tam by ostatně měl navíc
student použít vše, co mu pomáhá zamaskovat okolní hluk a rozptýlení při studiu
holdovat jen později . . .
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INSTALACE KNIH ZDARMA.
(aneb ládování do čtečky)
Říkám úmyslně "instalace", protože slovo "download" neboli "stahování" rezervuji pro
stažení knih z netu (či z CD a podobně). Pro stahování přímo z netu do čtečky stačí
většinou jen návod vydavatele - je to jaksi automaticky v ceně knihy :-). U knih zdarma
je musíte nejprve stáhnout do počítače a odtamtud teprve nainstalovat (naládovat) do
čtečky.
O co při "instalování" do čtečky přesně jde? Čtečka je totiž navržená tak, že se knihy
musí naládovat přímo do ní, aby se nemusely nosit zvlášť na klíčence nebo dokonce s
sebou nosit CD player :-). Na knihy má prostě čtečka svou vlastní paměť. Není tak
jednoduché naládovat takovou knihu do čtečky, ale zase to není nijak zvlášť těžké . . .
Vím to, dělám to už přes dva roky a to u dvou různých čteček (v poslední době i do
velkého tabletu)., které jsou značně rozdílné - uvedu tedy oba způsoby 1) JEDEN TYP
ČTEČEK (např HIP-STREET nebo ANDROID tablet) má přímo přístupnou paměť - z
počítače máte přes USB kabelem přímo přístup do paměti čtečky, v počítači zobrazenou
jako extra disk, tedy třeba drive E. Tam si můžete i zvolit vytvořit i direktory "jen na
knihy". Nebo tam ještě máte navíc zásuvku na mikročip (SD), do kterého lze také nahrát
knihy. Po po zasunutí do PC se objeví třeba jako drive F. Do obou pak přímo přetahuji
knihy z PC, jen přesunem myší - stejně jako u "flešky". Snadné, co? Ano, jen je třeba
vědět, zda má být přitom čtečka zapnuta nebo vypnuta, to se může pro různé značky lišit.
Splést se nelze, jde to jen v jednom z těch dvou stavů.
A nezapomenout! - po nahrání pak ještě tečku nejprve odpojit pomocí softvéru (u
Windows je to komanda v menu počítače zvaná "eject" - nevím, jak je to přesně česky
přeloženo). Nu ale i to už jistě podobně děláte i u flešky, aby vám déle vydržela, ne? .Nu
měli byste :-). A pak ještě vypnout čtečku jejím vypínačem a odpojit USB kabel, jinak by
to čtečka nemusela mít ráda - mohl by se v ní zkorumpovat čtecí softvér nebo by se
mohla i zamknout. A pak byste asi marně hledali v návodu, jak to napravit (leda RESET,
ale ten na poškozené čtečce už nepracuje.
2) JINÝ TYP ČTEČEK (např. SONY) už tak promíjející není. Postup je prakticky
stejný, ale v direktory laptopu se objeví nejen nový drive ale i několik pod-složek
(subdirectories). Zprvu sice nevíte, kam ty knihy instalovat - mohli byste porušit
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strukturu složek či softvéru nebo i vymazat knihy, které jste tam už předtím stáhli (ale
ještě nepřečetli :-) - nebo dokonce natrvalo zkorumpovat program, který automaticky
instaluje profesní knihy (ty za peníze). A když vám někdo řekne, že se čtečka nedá
poškodit, vysmějte se mu. . .
Hledáme tedy složku s knihami, tam naládujeme i ty další. Je -li to prvé, jistě už je tam
pár knih, které tma naládoval výrobce zdarma.
Tak například můj SONY má tyto složky:
READER (E:)
hlavní složka (ta má dvě podsložky - databázi a "digital editions") , viz
databáze, ta má podsložky: cache, layout,media (ta má podsložky "books" a sync
digital editions (to je instalační automatický program, ten pro "naše" knihy nepoužijeme,
ale ani ho nemažeme),ta má podsložky: annotations, database, media, books.
No prosím, ale kam tedy s ním, řekl už Neruda. Nedoporučuji hádat. Projel jsem si raději
všechny složky složky a podsložky a jen v jedné jsem našel už na instalované knihy
( vzorky zdarma, co přišly se čtečkou a věřte mi, oni vědí, proč je dávají zdarma :-). Tam
jsem pak jako u flešky instaloval myší další knihy, ty nekomerční, tedy "nezamknuté" (co
je to, viz jinde).
Já je našel cestou přes ty podtržené složky, až na konci v "books". Aby se mi to rychleji
ládovalo a nemusel po nich příště skákat, když už jsem byl v té složce, udělal jsem si do
budoucna na ni "shortcut"), který jsem pro pohodlí přesunul do hlavní složky, takž se mi
hned objeví při dalším použití. A teď když instaluji nové knihy, ťuknu hned na ten link a
už to jen šoupu do knihovny.
A zase: je třeba vědět, zda má být přitom čtečka zapnuta nebo vypnuta ( to poznáte, když
se vám to nenahraje :-). A odpojení musí být zase v pořadí jako u metody 1)! A ještě
něco: když chci knihu vymazat, nedělám to přes počítač, ale udělán to jen přímo ve
čtečce, patřičnou komandou té čtečky. Tím si zaručím, že nevymažu omylem ještě něco
jinšího, třeba něco, co ve čtečce musí nutně být, aby správně pracovala.
Ovšem ani ta instalace u SONY není tak pomalá - časově to vyjde stejně jako
autoinstalace od vydavatele, kterou udělali úmyslně složitou, snad aby se skrz ní nedaly
knihy kopírovat jinam či odjinud. Pokud si ovšem nejste tím vším moc jisti, požádejte
raději někoho zkušeného, ať vám to udělá. Nebo si kupte jen typ 1) kde se nedá nic
zkazit, ale nečekejte poradu u prodavače - který prodavač vůbec ví, jak to pracuje?
Proč je to u tabletu tak lehké? Protože to není jen "čistá" čtečka, ale spíše i-pad (ne i-pod,
ten jen hraje hudbu). Mohu tam naládovat obrázky, fotky, audio-nahrávky, videoklipy či
filmy a používat to jako diktafon. Umí to i napojit na internet, ale to je už sem nepatří.
Vlastně ano, můžete si ty knihy od vydavatelů naládovat přímo to tabletu a budete je
moci číst - pokud ovšem máte čtecí program, který čte jejich formát.
Existují možná ještě jiné způsoby instalací (pro jiné čtečky), ale ty neznám a patrně se
moc lišit nebudou, jen jménem složky, kde budou knihy. I když to tam ale naládujete
dobře, pak pokud je to ve formátu, který vaše čtečka nemůže číst, tak to prostě stejně
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nepojede. Ale to už jistě víte z mých starších článků . . .
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JAK ČÍST KNIHY V CIZÍM JAZYCE
Ne, toto nejsou to žádné vtíravé rady, rozhodně ne nějaké expertní - i když jsem přečetl
pár set knih v různých jazycích (většinou v angličtině a ruštině) - ale spíše to má být
určité povzbuzení pro ty, co se toho bojí. Soustředím se zde na specifika výhody knih v
cizím jazyce . . .
Většina z nás jistě ví, že číst knihy v cizím jazyce je asi výhodné, ale ne všichni víme
proč. Nebudu zde citovat staré snobské prohlášení, že "v češtině to není ono" (přitom
snobi většinou ani cizí jazyky moc dobře neznají), ale je fakt, že žádný překlad nebude
tak perfektní, jako originál - a i dobrý překlad může nejen krásu, ale i smysl originálu
minout natolik, že by ho sám autor nepoznal. Proč? Protože každé slovo v originále má
řekněme až pět i více významů (např. "mám doma obraz" oproti "udělal jsem si o něm
obraz"). A co je ještě horší, každý jazyk má své idiomy ( zvláštní výrazy, např.
angličtina), kterým rozumí jen rodilý Angličan, ale třeba už ne Američan. Jindy je to
básnický obrat (třeba inverze pořadí slov), například "light mysterious" není "lehce
mysteriózní" ale jen "záhadné světlo", s básnickým přehozením slov,.
Ta specifika se nás pochopitelně týkají jen okrajově, pokud nestudujeme nějakou
vědeckou knihu, kterou přeložil člověk nepříliš znalý v daném oboru. Je tu totiž jeden
veliký problém: vědecké a technické věty nejsou příliš "polopatistické", jako je beletrie;
ony často předpokládají, že se něco děje třeba jen za konstantního napětí, což ale často
neřeknou, protože to považují za normální :-).
Zde je potřeba umět číst mezi řádky - jak řečeno, nepřekládat příliš pasivně, toporně, ale
hledat správné české výrazy, připadaně dát něco i do vysvětlivek. Naštěstí výrazy jako
"voltage goes up" neboli "napětí stoupá" zní v češtině docela dobře. Podobně i doslovný
překlad (napětí jde nahoru) se u nás běžně používá. Říká se, že kdosi přeložil "Buchholz
relay" jako "relé z bukového dřeva" namísto "Buchholzovo relé", ale to je spíše
studentský vtip. Proto musí i překladatelé mít patřičné odborné (zde technické) vzdělání.
Jako asák na fakultě jsem musel přečíst hodně odborné literatury a v naší knihovně byla
celá řada knih a časopisů v angličtině. Tehdy, v roce 1965, sice už byly ty časopisy
poněkud starší, ale pro nás ještě stále dobré, např. prestižní "Transactions of IEEE". To
jsem ještě netušil, že mi tam za 20 let uveřejní také můj článek :-).

file:///C:/Users/Jan%20Hurych/Desktop/naprint/21.htm

1/22/2015

KNIHY OFF-LINE

Page 2 of 3

Nu ale číst jsem to vše prostě musel, když jsem chtěl pokročit trochu dál. Naštěstí byly ty
časopisy v angličtině, kterou jsem tehdy už trochu uměl, asi proto, že technická angličtina
je asi ten nejlehčí jazyk. Většina technických výrazů je v češtině jen vlastně trochu
modifikovaný anglický název. Mluvím pochopitelně jen o angličtině čtené, ta mluvená je
pro nás Čechy pořád velkou neznámou, hlavně díky našim učitelům angličtiny, kteří
tehdy chudáci ještě ani do ciziny nemohli, takže neměli praxi. Také jejich výslovnost
byla prostě bída s nouzí. Je ale fakt, že nám Čechům jde "psaná angličtina" líp než
anglickým prvňáčkům - ubohé děti se musí každé slovo, které už znají foneticky, ještě
naučit psát (spellovat) . Pravidla spellování jsou totiž velmi komplikovaná (angličtina je
směs mnoha jazyků - latiny, anglo-saského jazyka, trochu francouzštiny i jazyka
Vikingů) a spellování dělá někdy potíže i jejich učitelům.
Mou výhodou pak bylo, že jsem už před příchodem do| Kanady ty anglické technické
názvy znal, šlo tedy spíše o to jen poznat z jejich výslovnosti také jak se píší a v duchu si
to přeložit do češtiny :-). A k tomu se naučit se pár sloves a hlavně pochopit smysl věty.
Ale i to celkem šlo, díky pevnému pořadí slov v angličtině, totiž "podmět - přísudek.předmět", kteréžto pořadí se mění jen v otázce - ne jako v češtině, kde je pořadí dané tím,
na co dáváte důraz či jaký sentiment chcete vyjádřit. Měnit styl změnou pořadí slov je v
angličtině prostě "ne-ne".
Nemusíte-li se unavovat výslovností, je čtení v angličtině snadné - proto si mnoho
programátorů myslí,, že už umí anglicky :-). Pokud máte odbornou expertízu, budete po
měsíci schopni - i když se slovníkem - přeložit cizí článek v technickém či vědeckém
časopise poměrně přesně, teda alespoň k jeho správnému pochopení. Horší to bude s
beletrií - tam to chce poměrně slušnou znalost jazyka a slovníku, jinak vám ujde nejen
její smysl, ale i krása,
V poslední době existuje překladatelský softvér - který lze i zakoupit nebo přímo
můžeme použít placenou službu na netu, ovšem jen pro krátké články, celá kniha by vás
jinak stála tolik jako nové auto :-).
Naštěstí je i určitá služba zdarma (Google translator a jiné). Moje zkušenosti s jejich
mechanickým překládáním jsou ale celkem nedobré. Teprve nedávno začali používat
lepší algoritmy, např. heuristické a podobně. Když si to pak sami ještě ručně přebrousíte
pro správnou češtinu, ušetříte si tím předběžnou práci se slovníkem, v tom je jejich
výhoda. Sebelepší program totiž dává pořád ještě jen jakýsi překlad, kde často nelze
pochopit, "co tím chtěl básník říci".
Po roce praxe pak poznáte sami, že nelze jen překládat, ale že je třeba přitom hned i
chápat. A to chápání je jádrem věci . .
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KOUPIL JSEM SI TABLET.
Ano, našel jsem na Internetu reklamu pro Android, 10 palců obrazovka, atd., atd. nový a
skoro za poloviční cenu. No nekup to, jak říká můj přítel Michal. Vše chodilo, teda až na
připojení na můj notebook, který má Windows 8, připojení via USB - to je ten soket pro
přídavnou memory, po česku "flešku či klíčenku". Nedávno mě díky mé nepozornosti
nainstalovali Windows 8.1, ale jinak se nic nezměnilo, oni jen trochu upravili
"kosmetiku".
Nejprve jsem myslel, že tablet je nekompatibilní s mým PC, hlavně proto, že Android
používá Linux, ale ujistili mě, že ne, a že Windows driver (co "pohání" různé programy)
je už zainstalován v tabletu. Což mi nepomohlo, já potřebuju hlavně driver ve Windows a
to právě pro můj model tabletu. Napsal jsem tedy na Forum firmy Acer, neboť tablet byl
inzerován jako "Acer product". Poradili mi webstránku, kde jsou drivery (malé programy
pro access, tj. přístup), tam mám najít svůj, stáhnout do PC a nainstalovat. Postupně jsem
nainstaloval čtyři drivery, pro různí modely, žádný nešel. I zeptali se mě, jaký mám
model a já, že Q102, ale pro ten že tam driver není. S potěšením mi řekli, že není, protože
ten model oni neprodávají, ten že je z Číny.
Nu což, musel jsem se obrátit na mou šedou hmotu logickou (mozkovou) a zkontrolovat
vše sám. Hárdvér, soket i kablík byly OK, mám totiž i možnost připojit vnější myš a
klábosnici k tabletu via USB konektoru na tabletu a to chodí.
Tablet má ovšem i vyjímatelný mikročip SD, (32 Gb) - nebyl by tedy problém něco na
něj nahrát a přenést z PC do tabletu a naopak. To mi pracovalo, ale řešení je to poněkud
clumsy (neohrabané). Toto místo je totiž právě Achillovou patou tabletu - hlavně
mechanickou, mikročip se totiž musí zatlačit nehtem, než ucítíme správný protitlak a
uslyšíme zaklapnutí. Dáte-li tma čip obráceně, zruinujete pružiny. Mikročip je menší než
nehet na malíčku a na časté používání to prostě není.
Navíc tablet po určité době přestal pracovat. Když jsem ho chtěl spustit, objevilo se jen
podsvícené pozadí a nic nešlo. Na troubleshooting bych musel odšroubovat kryt a tím
zrušit záruku. I začal jsem se starat, jak poslat tablet zpět. Domníval jsem se totiž, že
výrobce má dodavatele v Kanadě, třeba někde v Ontariu, kde by mi ho prostě vyměnili za
nový (jak se to běžně dělá). Chyba - musel bych ho poslat, vyplaceně, až do Číny :-)! To
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by mi stálo navíc asi tak polovičku toho, co jsem za tablet zaplatil!
Začal jsem tedy přemýšlet, opět hlavou - a brzo jsem přišel na to, že čip je vadný a
zkratuje nějak i startovací program. Stalo se, čip jsem vyměnil a vše opět pracovalo zase
normálně, teda až na to spojení USB s Windows na PC. To jsem chtěl, abych mohl
ládovat knihy i jiná data přímo z PC do tabletu. A přišel další, ne příliš geniální nápad: co
takhle použít USB přímo a zasunout od něj flešku, kam bych předtím nahrál knihy? Nu
pracovalo to a tak i druhá cesta přenosu dat byla objevena! Navíc je soket USB na tabletu
je mechanicky daleko trvanlivější.
“Heureka!“, jak řekl Archimedes, když mu přetekla vana. Tam jsem teda mohl skončit,
Windows driver bych na Netu stejně nenašel. Jenže když já se rozjedu, nemohu přestat. I
napadlo mě, že když má PC i tablet obojí Bluetooth (VF, tj. bezdrátové spojení s
periferály - pokud nevíte, co to je, nevadí ), zkusím se tak dostat do PC a zpět, tedy
vyřešit původní problém daleko elegantněji. Trochu jsem to musel prostudovat, naučit se
i pár komand a specialit - můj dentista například neměl o Bluetooth (doslova „Modrý
zub“ :-) ani zdání - a teď mi teda pracuje i toto spojení a navíc bezdrátově . . .
Celé to cvičení tedy skončilo poměrně dobře. Co dodat - nakonec jsem zjistil, že tablet
může pracovat poměrně samostatně, tj. pro moje účely vlastně ani spojení s PC
nepotřebuji, naláduju tam třeba najednou i 10 knih a jinak má tablet vše - občas si i
zajedu na wifi a net, ale notebuk je na to lepší. Také nehodlám do tabletu ládovat
programy z Googleshopu, ony i ty programy, co jsou na tabletu zdarma, nejsou žádná
paráda, pokud jste teda zvyklí na práci s Windows. A mě klidně stačí to, co tam je OK.
Tak např. File Explorer, kopírování a přesouvání fajlů také pracuje OK, wordprocesor je
podobný Open Office a mohu psát dokumenty nejen ve formátu DOC, ale i TXT, má i
workssheet v XLS (typ Excel) a čte PDF i jiné formáty. No a obrázky a filmy to čte
super, jen na audio jsou lepší extra sluchátka nebo malé reproduktory.
A to hlavní naposled: čtení knih je na tabletu perfektní. Nejenže čte PDF, MOBI i EPUB,
ale na vše mi stačí jen ťukání prstem, tzv. "opičí klávesnice" (for dummies). Normální
klávesnice jde ovšem připojit, přišla v pouzdru s tabletem a to pouzdro jde rozevřít jako
knihu. Také tam je "klábosnice na displeji", tj. ťukání prstem na virtuální klávesnici na
displeji. Jsou tam dokonce hned dva čtecí programy na knihy a celý displej je dost veliký,
aby čitelně zobrazil celou stránku v normální i větší knize knize.
Hodně čtu knihy ve formátu PDF, nejen ty digitalizované, ale i ty starší, naskenované
knihy. A teď konečně mohu číst celou stránku naráz - teda když obrátím tablet na výšku,
i displej se sám otočí o 90 stupňů. To se mi speciálně hodí pro studium Vojničova
rukopisu, kde potřebuji vidět obrázek celý, ne jen po kouskách a listuji si v něm prstem,
jako v knize.
Nemusím dodávat, že v tabletu mohu i podtrhávat, psát poznámky či dělat záložky. A
jsem-li líný, nechám si prostě číst knihu nahlas - zatím ovšem jen v angličtině. A i ty
moje knihy, co jsem napsal, z knihovny KNIHY OFF-LINE ©,
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http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/ se tam čtou dobře. Někdy si je musím také sám přečíst,
abych věděl, co jsem to do nich vlastně napsal . . . :-)
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KOUPIL JSEM SI TABLET, 2.
Zde mi jde hlavně o čtení knih (a jiných textů) na tabletu. A je to zajímavé, že právě
ženy, které bez emajlu nedají ani ránu, prý pociťují nejistotu, když mají číst elektronické
knihy. Ty prý chtějí mít jen ty papírové. Ale to je asi přehnané, i ženských čtenářek je víc
a víc, obzvláště čtenářek časopisů. Tam je to jednoduché: stáhnete si digitální verzi z netu
a už čtete a čtete.
Nu na laptopu je to pořád ještě nepohodlné, ten je i na přenášení těžký, ale tablet či
bookreader (čtečka) , tam je váha zanedbatelná.
Odpor ke čtečkám asi není ani tak nějaký konzervatismus, jako spíše jen výběr knih.
Nevím, u mě je to jiné: já když vidím papírovou knihu, tak je mi, jako když jsem kácel
stromy u mě na zahradě. Připadal jsem si tehdy jako popravčí, i když se jednalo jen o
staré smrky, které hrozily, že brzo spadnou. A je zajímavé, že naši ochránci přírody se
vůbec nepozastavují nad tím, že spotřeba papíru s příchodem počítačů a tiskáren značně
vzrostla a raději ochraňují pralesy než živé lesy, Přitom se dá vše tištěné pohodlně uložit
elektronicky a zabere to i míň místa. Asi je to tím, že dříve se do psacího stroje dávaly i
dva kopíráky (pro originál a dvě kopie), dnes si díky snadné výrobě každý šéf objednává
kopií hned deset. A lesy hubnou a příroda nezapomíná . . ..
Ale k věci: první nevýhodou tabletů je jejich špatná viditelnost textu při přímém, hlavně
slunečním osvětlení. Zvýšit intenzitu moc nepomůže a navíc jen zvýší spotřebu baterie.
Ale přesto se na něm dá číst ve mírném stínu. Některé čtečky pomohou nastavit i
negativní obraz a pak se bílý text na černém pozadí čte lépe. Čtečky s "elektronickým
papírem " mají opačný problém, užívají jen okolní světlo a pracují naopak jen při
dostatečném okolním osvětlení. Vyhovují mi pro běžná osvětlení u zubaře či u lékaře.
Tablet s "elektronickým papírem " jsem zatím neviděl, asi se dělat nebude: není dobrý
pro lepší rozlišení pro obrázky a je pomalý pro videa.
Tablet má pro mě hlavně výhodu flexibilního dopleje, rozuměj pro různé nastavení
velikosti textu: dvěma prsty si text roztáhnu a nastavím velikost stránky a tedy i textu tak,
jak mi vyhovuje. Podobně - jak už jsem psal, při studiu rukopisu VM, potřebuji nejen
zobrazení na plnou stránku ale i často enormní zvětšení. zvláště obrázků.
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Volba stránek a nastavení záložek pracuje dobře, horší už je použití různých programů:
tak například program Box Reader (jen pro PC) umí udělat (a i uložit) podbarvení textu
(highlighting). Nu tablet to také umí, ale "stylus" (ťukátko?) je příliš široký pro virtuální
klávesnici na displeji (o tloušťce prstu ani nemluvě) a highlighting je pak třeba jen u slov,
ne už u mezer, a to mě ruši. Tam , kde to potřebuji, použiju pro to raději notebook a v
něm Fox Reader. Nebo oddělenou a plnou klávesnici pro tablet.
Ovšem pro studenty je lépe si to highlightovat předem v notebooku a pro opakování látky
pak importovat do tabletu, mají-li se třeba učit venku či za pochodu.. Poznámky si do
textu nepíšu, to může být i pro studenta na tabletu obtížné bez externí klávesnice. Dají se
také ale psát extra a udělat si do textu link na dokument s poznámkami.
Jiné je ovšem psaní poznámek na přednáškách. Osobně jsem si je psal do bloku a ne do
skript, to abych se mohl soustředit na poslech a psaní - skripta při tom odvádějí pozornost
- obzvláště obrázky. A málokterý přednášející se přesně drží skript: některé věci, co říká,
tam ani tam nejsou a také nevíte, kam tu poznámku připsat. Někdy je i málo místa na
papíru skript a můj blok docela dobře nahradí třeba dokument vytvořený OFFICE v
tabletu.
I psaní detailních poznámek do wordprocesoru na tabletu je pracné a tomu, kdo neumí
psát bez pohledu na klábosnici pak uteče hromada věcí na tabuli. Kreslit do tabletu je
prakticky nemožné, kresby jsou zoufalé. Osobně bych tedy asi dal přednost psaní do
sešitu a soustředil se víc na psaní stručných, ale jasných poznámek, které pak mohu
elegantně v klidu přepsat (často to už ani není třeba, pokud to po sobě přečtete :-),
Osobně používám na poznámky metodu mentálních map (vIz má kniha UMÍME SE
UČIT?), které mi nahradí většinu textu. Jsou stručné a dávají mi víc času na přemýšlení o
to, co se přednáší - nějak si to hned lépe srovnám v hlavě. Také mi to pomáhá
zapamatovat si víc to, co je důležité (což je důležité :-). I na ty mapy je sice několik
programů pro PC, ale nevím, zda jsou také pro tablet. Nejlépe se ale dělají ručně a to
sešitu - případný delší text se pak napíše stranou, aby mapu nedělal nepřehlednou.
V poslední době se množí dotazy na netu, který tablet je nejlepší koupit pro studenta. Měl
by PRÝ "umět psát, číst, počítat, promítat videa, dělat fotky a hrát hry. To vše jen
ukazuje na to, že dotyčný tazatel opravdu neví, co chce, je to jako používat švýcarský
zavírací nůž třeba na stahování zvěře či kuchání ryb. Tablet je v současné době dobrý pro
psaní, čtení, studium a má jednu velkou výhodu: uvidíte zajímavou stránku v nějaké
knize a hned si ji můžete ofotit . To je velká úspora času, věřte mi.
Víc a víc budeme nacházet dobré aplikace pro tablet, ale zatím pro aktivní školní studium
to chce spíše specifické notebuky či tablety, co teď prodávají některé university
studentům, už s přímo naládovanými elektronickými skripty, povinnou literaturou, s
textovým editore a pochopitelně i čtečkou, které se tam stává úhelným kamenem. Takový
tablet umí ještě o hodně víc, skoro vše, co student potřebuje - až na ty zábavné filmy a
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hry, které jinak do studia nepatří. Ty se hodí spíše pro doma.
V současné době už hodně dětí a studentů nosí tablet i do školy. Je pravda, školáčkům to
nahradí jen onu starou černou tabulku, protože jinak jej používat neumí - a tak jen hrají
hry nebo si ukazují fotky. Přinejlepším si na nich - podobně jako na mobilech - při
vyučování posílají emajly či textují. Tablet tam bude jistě víc a víc, ale je právě na
učitelích, aby ten chaos zvládli a začali učit děti používat tablety inteligentně a s výhodou
právě pro učení. Takže přeju našim učitelům, aby si předem také hned nakoupili zásobu
tabletek (pro bolení halvy :-).
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CHCI SI KOUPIT JEŠTĚ JEDEN TABLET ( viz předešlé články)
Měl jsem možnost vidět menší tablet, než je můj, má jen 7 palců úhlopříčku, ale má hned
několik výhod proti tomu velkému, o kterém jsem psal minule - je to také Android, tento
dokonce od firmy HIP -STREET. Umí vše, co ten větší, 10ti palcový, umí dokonce sám
natočit monitor o 90 stupňů - horizontálně pro filmy, vertikálně pro knihy, ale to není
vše:
1) Je dvakrát menší než ten velký, ale třikrát lehčí než a navíc třikrát levnější, na slevě
dokonce ještě o 50 dolarů, takže mě přišel na 60 dol CND). Vejde se do kapsy a mohu ho
brát všude.
2) je také snadno expandovatelný (pro větší memory, via extra chip), má USB pro spojení
s PC nebo wifi radiové spojení na net
3) hraje všechny formáty filmů a jeho přehrávačky jsou více sofistikované, ale dvakrát
menší displej - i když má skvělou rozlišitelnost - je na filmy dobrý jen pro nenáročné).
4) propojení na Windows opravdu pracuje, takže mohu z PC ládovat knihy a filmové
klipy přímo do tabletu. Na velkém tabletu to spojení moc dobře nepracovalo.
5) čte sice jen PDF formát - teda než si koupím další programy - ale možná si je ani
nekoupím, skenované české knihy z Krameria jsou už v PDF a ty druhé formáty umím
lehce konvertovat na PDF. Také si články, zprávy i jiné dokumenty prostě uložím na PC
jako PDF (jedním ťukem a automaticky to zachová diakritiku) ) a tento tablet chci
používat hlavně na cestách a to i jako pracovní.
6) Tento tablet má i wifi - jako dnes už jistě každý - ale nemá Bluetooth (radiové spojení
se periferály - nu co, já ho nepotřebuji. To jen u velkého tabletu mi to pomohlo odstranit
některé zádrhele (viz článek "Koupil jsem si tablet")..
O netovém připojení se zatím nebudu zmiňovat, tam to vše záleží na zájmu uživatele. Už
dávno totiž Internet ztratil svůj pravý účel, pro který jsme ho budovali - vše je už jen a
jen pro reklamu a zisk . Sleduji net radši jen doma na stolním PC, hlavně když dělám
poštu, SFingu a podobně. To, co vyžaduje čas a studium, to raději hned stáhnu a uložím.
Poznámka: Na hledačky sice používám Google na netu, ale mám i důvody, proč to
nedělám často. Nazval bych to jakýmsi Jansanovým zákonem - že totiž "Informace se
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šíří rychlostí nepřímo úměrnou její kvalitě.".
Přišel jsem na to už před 53 lety, kdy jsem dělal diplomku. Našel jsem si asi tak pět knih
na prostudování. Každá měla asi pět referencí, tedy zase další knihy nebo články. Ty zase
měly kolem pěti referencí. takže to už máte 5x5x5=125 článků či knih na přečtení.
Kdybych bral ještě další reference i z nich, bylo by jich už 625. Nemluvě o tom, že ve
skutečnosti měla každá kniha víc referencí než 5, většinou tak deset i víc, podle toho, jak
se autor chce ukázat sečtělým :-). A hlavně: většinou v těch referencích nebylo nic
nového - autoři se předháněli v opakování starých "novinek".
Skončil jsem tedy u těch 125. Snad to bylo neobvyklým zadáním diplomky, snad ne, ale
dobrou informaci jsem našel jen ve 4 referencích (!) a navíc neúplnou, zastaralou anebo
nijak nepomáhající - potřeboval jsem jít mnohem dále. Uvědomil jsem si, že musím
přestat číst a začít myslet. Nebylo to snadné, můj konsultant odešel na vojenské cvičení a
musel jsem si sám vymyslet postupy, výpočty a jejich aplikaci.
Výsledek byl asi dobrý, protože jsem diplomku obhájil na výbornou a některé mé objevy
si pak někdo později přivlastnil v jednom prestižním odborném časopise, aniž by mě
ovšem citoval :-). Ony totiž, jak začnete přemýšlet, věci začnou do sebe víc a víc zapadat.
Chce to ovšem i určitou intuici, která se mi pak uplatnila i později, když jsem strávil
mnoho let ve výzkumu, v Čechách i v Kanadě.
Na Internetu počet referenci narůstá až do tisíců a podle názvu knihy nebo článku prostě
nepoznáte, zda tam něco kvalitního či nového je - musíte si teda navíc osvojit i
rychločtení. To že bych těch zbývajících 120 knih přečetl zcela zbytečně (já to naštěstí
neudělal, přečetl jsem asi jen deset) mě šokovalo a přiznám se, že jsem zbytek jen
prolistoval, abych opravdu viděl, že tam nic pro mě není. Nejhorší byla tehdy ta práce ty
zbytečné knihy a články nejprve shánět, některé jsem prostě ani nesehnal :-). Dnešní
Internet to sice umožňuje lépe, ale výhoda, že se reference dají lehce a rychle stáhnout, se
nakonec ukáže být spíše nevýhodou. Konečný výsledek není pak o moc lepší - to, co tam
dnes najdete, si většinou můžete sami domyslet nebo vymyslet.
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KONEC DIGITÁLNÍCH ČTEČEK?
Při vzrůstajícím počtu tablet kolem nás se zdá, že "prosté", jednoúčelové čtečky asi už
nepůjdou moc na odbyt. Počet lidí na světě narůstá, ale počet čtenářů relativně klesá. Nu
a počet elektronických čtenářů už asi dosáhl vrcholu, půjde sice absolutně nahoru, ale
procentuálně už moc ne. Původně nelogické "nemám čas" se stává pravdou. Lidé čtou jen
stránky na webu nebo stupidní emajly - třeba vtipy, které jsou starší, než sami jejich
čtenáři . . .
A teď přichází hlavní nepřítel čteček, jejich konkurence, tablety.
Už v článku, který zde vyšel minule, jsem popsal výhody tabletu a jak se zdá, jeho jediná
nevýhoda je, že když se používá jako čtečka, nemá všechny funkce, které mají
jednoúčelové čtečky, např. vyhledávání stránek, vyhledávání slov, příruční slovník a
podobně. Nu ne všechny čtečky také mají všechno, ale tablety mají ještě o něco míň,
záleží pochopitelně na modelu.
Tablety ovšem také nemají hodně věcí, které nemají ani čtečky, například mechanickou
klávesnici ( některé ji mají, ano, ale jen přídavnou).
Když jsem popsal výhody tabletu proti laptopu, uvědomil jsme ti, že nedostatek
mechanické klávesnice hromadě lidí ani tolik nevadí - oni na tabletu umí jen ukazovat
své fotky, které se vyznačují rozhodně více kvantitou než kvalitou :-). Klávesnici jim
nahradí ta nová, výstižně zvaná opičí (prst) a vracíme se tak nevědomky k tabulkám
používaným v prvních třídách školy.
Většinou jde ale klávesnici přikoupit a zapojit do USB konektoru - tablet už ví, co s ní.
Co ale opravdu chybí pro plné využití tabletu - třeba pro studenty - je potřeba dělat si
detailní poznámky nebo přímo současně psát esej, snadno kopírovat reference, které si
člověk může stáhnout z příručního čtení, které má přímo v tabletu, překládat do češtiny
nebo naopak z češtiny, oboustranný přístup ke studijní databázi, plynulý přechod z textu
na výpočet, třeba spreadsheet či specifické soubory,například grafiku. Málo tablet má
také možnost multitaskingu, tj. běhu více programů současně.
Vím, zní to moc náročně, protože většina lidí používá tablet jen pro emailovou poštu,
brouzdání na netu a už zmíněné dělání fotek, kterými pak bombardují své nebohé přátele.
Ale tomu se nevyhneme, musí přece nějak ukázat, že jsou "počítačově gramotní".
Naopak u tabletu oproti čtečce oceňuji možnost sledovat filmy a filmové klipy, nejen ty
zábavné, ale i poučné (zatím v nich vede Británie - seriál HISTORY nebo HORIZONT).
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Takový dvacetidílný seriál dějin starého Říma je k nezaplacení a navíc je na YouTube
zadarmo ke stažení. Také mě potěšilo, že tvůrcům tabletu to dobře zamyslelo - všechny
tři tablety, co jsem zkoušel, zvládají všechny hlavní formáty filmů.
Jak už jsem psal, nahrál jsem si na tablet celý Vojničův Manuskript , takže si v něm teď
listuji jako v originále. Nastavil jsem si velikost stránky takovou, jaká je ve skutečném
rukopise, ale mám ještě možnosti dalšího zvětšení až do řekněme 10x. Mohu tak
pohodlně ťuknutím prstu sledovat detaily na stránce, které by mi asi jinak unikly.
Co dodat? Jako už byl dávno wordprocesor nahrazen dynamickými webovými stránkami,
i z prosté čtečky se stalo "čtecí studio". A je to dobře, ono jen číst je sice pohodlné, ale
hodně pasivní, že ano . . .
Ptal se mě nedávno známý zda čtu detektivky. Udělal jsem si legraci a řekl jsem mu, že
ne, že si raději napíšu nějakou svou vlastní. Smál se, bral to jako vtip, asi žádnou mou
detektivku ještě nečetl.
" Má to ale jednu nevýhodu," dodávám.
"A kterou?" zeptal se přítel.
"No že už od začátku znám, kdo je vrah."
A tam jsem ho právě doběhl. Nebyla to pochopitelně pravda a ani by mě to pak nebavilo.
Když nějakou detektivku píšu, nikdy předem nevím, kdo je vinen. Naopak, vždy si to
nějak pěkně /neúmyslně zamotám a pak má sám co dělat, abych viníka našel :-). .
Poznámka:
Ještě něco k těm vánocům: Internet nám připravil celou hromadu nemilých dárků. Už to
nejsou ani virusy, jako spíše malvér, adware a spyware - tj. různé nechtěné stránky,
reklamy, vysávání informací z vašeho počítače a všeobecně poškozování programů ve
vašem počítači vůbec. Nemluvě už ani o tom, že si mohou přivlastnit váš počítač na
dálku a využívat ho pro své účely, hlavně zasílání malvérů.
Co s tím? Asi 90 procent malvéru se dá - jen předběžně, protože jak je u vás, je už pozdě
- zabránit tím, že si to do počítače nepustíme. Přichází to totiž poštou (v přílohách - ano i
od vašich naivních přátel, kteří ho nevědomky posílají dál jako užiteční idioti, tím, že
vám na něj dají link ), dále v programech stažených zadarmo ( kde je oblíbené vám tam
nenápadně přidat pár diverzantů plus toolbar) a všeobecně z různých webových stránek,
často mohutně pohnojených malvérem.
Tohle vše je hezké vědět, ale je třeba se tomu vyvarovat. V poště prostě nic neotvírat,
programy zdarma nestahovat, A webstránky? Tam je to horší, tam to přijde samo, často
už jak je otevřete nebo jen omylem klepnete do utajeného hnojiště. Jakmile už to máte
doma (poznáte to podle naskakování nechtěných stránek či reklam, zpomalení počítače
anebo prostě jinými lumpárnami - například nejde seřadit ikonky nebo otevřít nějaký
program) . . .
A v tomhle vám ani většina antivirusů nepomůže, jen ty, co mají ještě nějaké rozšíření
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funkce proti malvéru a to nebývá zadarmo. A ne všechny odstraní vše. Jiné zase dávají
výstrahu tam, kde je vše v pořádku (tzv. hoax).
Takže když už se u vás malvér zahnízdil, jediná pomoc je jít do opravny nebo použít
nejznámější bojovníky proti malvéru: SPYBOT, SPYHUNTER,MBAM (Malware Bytes
Antimalware), ADWCLEANER, REGISTRY CLEANER, HIJACK THIS a případně i
jiné. Některé jsou zdarma, ale ty vám třeba jen sepíšou malvér na vašem PC, ale
neodstraní, takže je lepší si hned zakoupit placenou verzi. Anebo když jim nevěříte, kupte
si další přídavek k vašemu antivirusu, který - jak slibují - odstraní nejen virusy, ale
nalovený malvér.
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ZÁLOŽKA:
Autor této knihy, Jan B. Hurych,
se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne
první!) v Libni, kde také povětšině vyrůstal, do
necelých pěti stop a sedmi palců. Velký kus mládí
procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák
směrem na Karlák nebo, s přesedáním, do Dejvic to když tam učil na Technice. Naposledy použil
pražské tramvaje v roce 1969, směrem na letiště v
Ruzyni, kde jeho stopa mizi.
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně
mytím oken ve výškových budovách. Z té doby
také pochází jeho systém, jak umýt až 95 oken
denně - nápad, který byl o čtvrt století později
kýmsi okopírován jakožto Windows 95. A opět se
nám stopa ztrácí na letišti, tentokrát je to
londýnský Heathrow.
Zatím však jeho "cesta na severozápad" pokračuje do Montrealu, kde to vypadá, že se už
usadí. Dělá tam pro kompjútrovou firmu z USA, ožení se a začíná pomalu počítat, kolik
let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech ho to počítání asi přestává bavit, protože
jeho stopa končí opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez háčku). V Torontě,
kam měl namířeno, pak pobude necelých deset let. Z toho čtyři roky lítá pro CSA (opět
bez háčku, neboť to je Canadian Standards Association) a certifikuje kompjútry v USA a
Japonsku. Konečně se rozhodne: odstěhuje se nahoru na Huron, koupí si tam dům a dělá
tam na elektrárně (teda spíše uvnitř než na :-) .
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je jen tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten
severozápad!) hledají někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská
vášeň se zase znova probudí. Usadí manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe
umístí s mapou vedle ní a zatímco jejich pes (psina?) Tara se pohodlně roztáhne na
zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech a zimách - zimou se zde míní teplota kolísající
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mezi mínus třiceti a padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten zbývající půl roku už
tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby ochraňovala jejich dům v
Kincardinu před Hurony, pardon, před cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u
jezera).
Po roce se pak vrátil i on a dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s
manželkou alespoň o víkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin.
Konečně odešel do penze, prý aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně stárnout. To
se mu pořád nedaří - ta graciéznost - protože na to nemá dost času: založil si totiž
postupně čtyři netové časopisy, jeden pro sebe (Hurontarii) a jeden pro čtenáře
(Příložník), jeden přátele (E=nigma) a jeden pro nepřátele (SFinga, ale ti ho nečtou :-) .
Také psal do Neviditelného Psa, ArtFora i jinam - a semtam mu vyjde nějaká ta reportáž
či povídka v českých novinách. Ani to mu ale nestačí, vytvořil si ještě edici
elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, kterou, pilně doplňuje svými knihami
a svou grafikou. Také založil Klub čtenářů knih (KČK), přidružený k výše jmenované
edici, to už v předtuše příchodu elektronických čteček, do jejichž formátu teď knihy
přepsal. Stačí jen dodat, že všechny jeho knihy jsou ke stažení zdarma.
Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za
Skota, hlavně když dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze
jednou a sice do elektrického obvodu o vysokém napětí a to ještě omylem. Také se
přiznal, že nemá žádné tajné ani veřejné konto ve Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O
své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s kamarády u piva.
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