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1. Úvod 
Námi vytvořené elektronické učebnice slouží jako moderní nástroj, který obsahuje multimediální 
a interaktivní prvky, např. zvětšování a prolínání fotografií, ilustrace, animace a videa. Jejich 
hlavním účelem je zefektivnit výuku na středních školách a změnit celkově pohled učitelů a žáků na 
učebnice jako takové. 

Hlavní výhodou těchto učebnic je platformní nezávislost, jsou dostupné jak na App Store, tak i na 
Google Play, a dokonce je lze prohlížet i online díky HTML5. Hlavní verzí těchto učebnic je 
interaktivní PDF verze, kterou lze prohlížet na operačních systémech Windows a Mac OS X, a která 
navíc obsahuje fulltextové vyhledávání a možnost zápisu poznámek. 

Formáty 

• Interaktivní PDF – univerzální formát, ve kterém lze spustit el. učebnici v různých 
zařízeních s různými operačními systémy. Primárně je určen pro počítače a notebooky 
s operačním systémem Windows či Mac OS X a pro tablety s operačním systémem 
Windows. Formát PDF umožňuje na rozdíl od dalších formátů tyto pokročilé funkce – 
libovolné zvětšování, pokročilé vyhledávání, možnost přidávání poznámek, barevné 
označování částí textu, kreslení do obrázků apod. 
 

• HTML – rovněž univerzální formát, určený především pro prohlížení online. 
Prostřednictvím podporovaného internetového prohlížeče lze el. učebnici procházet 
z libovolného zařízení nezávisle na operačním systému. Funguje to stejně jako u klasické 
webové stránky, jen jsou doplněny ovládací prvky napodobující dotykové ovládání (šipky 
pro posun horizontálním a vertikálním směrem). Ovládání je stejné jak u PC, tak 
u dotykových zařízení – to znamená, že učebnici nelze ovládat posouváním prstu, ale je 
nutné zmáčknout prstem nebo myší ovládací prvky (šipky). 
 

• Aplikace pro iOS a Android – pro využití el. učebnic offline v dotykových zařízeních 
(tabletech) s operačním systémem iOS nebo Android publikujeme učebnice jako aplikace. 
Tyto aplikace jsou určené výhradně pro tyto dvě platformy, nelze je využít jinde 
a minimálním požadavkem je zařízení s velikostí obrazovky minimálně 7“. Zájemci 
s takovým zařízením si najdou na webových stránkách odkaz na App Store (iOS) nebo 
Google Play (Android), odkud si zdarma učebnice stáhnou přímo do svých zařízení. 

Cena 
Všechny elektronické učebnice jsou poskytovány zdarma, prostřednictvím stažení z internetu na 
webové stránce http://el-ucebnice.cz. 
  

http://el-ucebnice.cz/
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2. Systémové požadavky 

Interaktivní PDF verze 
Operační systém: Windows XP (s aktualizací Service Pack 3), Vista, 7, 8, 8.1 nebo 10 (32bitové 
i 64bitové verze); Mac OS X 10.6 nebo novější 
Dvoujádrový procesor s frekvencí alespoň 1,3 Ghz 
Alespoň 1 GB paměti RAM 
Monitor s rozlišením 1024×768 nebo vyšším 
 
Pozn.: Operační systém Linux není oficiálně podporován, z důvodu absence aktuálního Flash 
Playeru pro tento operační systém. 
 
Pro spuštění učebnic a přehrávání multimediálních a interaktivních prvků potřebujete mít na 
počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader DC (dříve Adobe Reader) a Adobe Flash 
Player nejlépe v poslední, aktuální verzi. Oba dva programy jsou ke stažení zdarma na níže 
uvedených webových adresách. 
 
Adobe Acrobat Reader DC pro Windows a Mac OS X: 
http://get.adobe.com/cz/reader/ 
 
Adobe Flash Player pro Windows: 
http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/support/acrobat/install_flash_player.exe 
 
Adobe Flash Player pro Mac OS X: 
http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/support/acrobat/install_flash_player_osx.dmg 
 
Na méně výkonných počítačích je možné místo programu Adobe Acrobat Reader DC spouštět 
učebnice v programu PDF-XChange Editor, který je také poskytován zdarma a prohlížení učebnic je 
v něm o poznání plynulejší. Není v něm však zaručena 100% funkčnost a podpora. 
 
PDF-XChange Editor pro Windows: 
http://www.pdfxchange.cz/produkty/pdf-xchange-viewer 
 
Pozn.: Některé elektronické učebnice jsou datově náročné a mohou se otevírat delší dobu, a také 
zvětšování obrázků může trvat až několik sekund. Na starších a méně výkonných zařízeních 
mohou učebnice fungovat, nicméně některé grafické prvky včetně videí nemusí být zcela 
plynulé. 

HTML verze 
Pokud nesplňujete systémové požadavky pro PDF verzi, a přesto si chcete učebnice prohlížet, 
využijte HTML verzi, která je dostupná k prohlížení online i offline. 
 
Podporované internetové prohlížeče pro HTML verzi:  
Google Chrome 18 nebo novější, Internet Explorer 9 nebo novější, Opera 15 nebo novější, Safari 5 
nebo novější. 
 
Ostatní internetové prohlížeče nejsou oficiálně podporovány. Při pokusu o otevření el. učebnice 
v nepodporovaném internetovém prohlížeči se zobrazí varovná hláška. 
  

http://get.adobe.com/cz/reader/
http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/support/acrobat/install_flash_player.exe
http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/support/acrobat/install_flash_player_osx.dmg
http://www.pdfxchange.cz/produkty/pdf-xchange-viewer
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Mobilní aplikace 
Operační systém: iOS 7.0 nebo novější; Android 4.0.3 nebo novější 
Minimálně 7“ displej s rozlišením 768×1024 nebo vyšším 
 
Tyto mobilní aplikace přinášejí uživatelům tabletů maximální komfort při práci s elektronickou 
učebnicí. 
 
Jelikož se učebnice jako aplikace stáhne celá do zařízení, a již si později nestahuje další data 
z internetu, je nutné počítat s vyššími nároky na úložiště zařízení. První spuštění aplikace může trvat 
delší dobu. 
 
Pozn.: Mobilní telefony nejsou oficiálně podporovány, z důvodu malého displeje těchto zařízení.  
 

Odkaz na Google Play:  Odkaz na App Store: 

   
  

  

https://play.google.com/store/apps/developer?id=TEMEX,+spol.+s+r.o.
https://itunes.apple.com/cz/artist/temex-spol.-s-r.o./id988707003
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3. Základní funkce elektronické učebnice 
Elektronické učebnice obsahují:  
 

• odborné texty, 
• fotografie, obrázky, 
• videa, 
• animace, nákresy a schémata, 
• ovládací prvky a textové odkazy. 

 
Každý ročník jednotlivých učebních oborů je rozlišen jinou barvu, přičemž ovládání zůstává 
jednotné ve všech učebnicích. Na dalších stránkách se seznámíte s interaktivní PDF verzí učebnice 
a naučíte se s ní pracovat. 
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Interaktivní prvky 
Hned na začátku učebnice jsou umístěny vysvětlivky ke grafice ovládacích prvků, které upozorňují 
například na možnost zvětšení obrázku, spuštění videa apod. Těmto prvkům proto věnujte 
pozornost. HTML verze učebnice (včetně mobilní aplikace) nabízí mírně odlišné ovládací prvky. 
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Zvětšení obrázku 
Pro zvětšení (a následné zmenšení) obrázku stačí jednou klepnout levým tlačítkem myši přímo na 
obrázek. Na jedné stránce se může vyskytovat i více obrázků, které lze takto zvětšit. 
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Prohlížení fotografií  
Pro prohlížení (posun) fotografií stačí jednou klepnout levým tlačítkem myši přímo na obrázek. 
Prohlížení fotografií probíhá neustále ve smyčce. 
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Pohyb obrázkem myší 
Pro prohlížení fotografie stačí držet levé tlačítko myši a posouvat v požadovaném směru. 
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Více informací 
Pro více informací stačí jednou kliknout levým tlačítkem myši přímo na tuto ikonu. Opětovným 
kliknutím poznámka zmizí. 
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Přehrávání videa 
Pro přehrání videa stačí jednou klepnout levým tlačítkem myši na video. Po najetí myši na video se 
zobrazí základní ovládací prvky (pozastavit, vypnout, nastavení hlasitosti). Další možnosti 
přehrávání lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na video, můžete si vybrat např. přehrávání 
na celou obrazovku nebo v plovoucím okně. 
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Navigační prvky 
K pohybu mezi kapitolami učebnice lze využít navigační tlačítka v záhlaví každé strany, které 
posunou vždy o kapitolu vpřed nebo vzad. Je také možné přejít z každé strany na obsah kliknutím 
na ikonu domečku. 
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Obsah 
Za ovládacími prvky se vyskytuje obsah, který je strukturovaný jako v klasické knize. Tento obsah je 
navíc hypertextový – po kliknutí na text s názvem kapitoly se automaticky otevře příslušná strana 
se začátkem dané kapitoly. 
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4. Základní funkce programu Adobe Reader 
Následující kapitola ukazuje základní funkce programu Adobe Reader XI a Adobe Acrobat Reader 
DC, které je možné využívat při prohlížení elektronických učebnic. Adobe Acrobat Reader DC je 
pouze novější verze s jiným vzhledem, veškerá funkčnost je v obou programech stejná. 

Adobe Reader XI:

 

Adobe Acrobat Reader DC:

 

Navigace 
Základní možností pro pohyb v učebnici je zobrazení náhledů jednotlivých stran v boční liště, nebo 
zadání konkrétní strany v navigační liště nahoře. 
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Vyhledávání 
Z kontextové nabídky programu lze vyvolat jednoduché nebo pokročilé fulltextové vyhledávání ve 
všech částech elektronické učebnice. 
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Poznámky 
K jednotlivým objektům dokumentu je možné vkládat několik druhů poznámek. Jedná se například 
o tyto poznámky: přidání lístku s poznámkou, zvýraznění textu, podtrhnutí nebo přeškrtnutí textu, 
přidání textové poznámky, nakreslení libovolného objektu. Tyto poznámky po uložení již zůstanou 
v PDF.  
 

 

 
Základní typy poznámek – přidání lístku s poznámkou a zvýraznění textu je možné vybrat i z horní 
lišty. 
 
Adobe Reader XI: 

 
 
Adobe Acrobat Reader DC:
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Ostatní 
Libovolnou část učebnice lze jednoduše zvětšovat nebo zmenšovat. Některé obrázky v učebnici 
jsou zhotoveny ve vektorové grafice (nákresy apod.) – při zvětšování nebudou ztrácet kvalitu. 
 
Adobe Reader XI: 

 
 
Adobe Acrobat Reader DC:
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Texty nebo obrázky lze klasickým způsobem označit a kopírovat do jiné aplikace. Elektronickou 
učebnici je také možno vytisknout. 

Adobe Reader XI: 

 

Adobe Acrobat Reader DC:
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5. Technická podpora 
V případě jakýchkoli nejasností, dotazů, připomínek či problémů s ovládáním elektronických 
učebnic nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme. 
 
 
Ing. Daniel Balogh 
Projektový manager 
 
e-mail:  kontakt@el-ucebnice.cz 
tel.:  +420 595 957 004 
mobil:  +420 776 110 703  
 
 
 
 
 
 
TEMEX, spol. s r. o. 
Erbenova 293/19 
703 00 Ostrava-Vítkovice 
 

http://www.temex.cz/
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