
Jak vznikal dokument "Víkendový 
projekt"
A jak je to s využitím iPadu jako zařízení pro vytváření obsahu.

Dokončil jsem popis svého řešení otevírání dveří, který vznikal (ten popis, 
že) na iPadu a napadlo mě popsat zkušenosti s využitím tabletu pro psaní 
textů. 

iPad představuje zařízení, které většinu času slouží jako rychle dostupný 
zobrazovač webových stránek a fotek, přehrávač hudby, případně herní 
konzole. Do často provozovaných aplikací bych za sebe ještě doplnil 
emailového klienta a instatní messaging pomocí imo.im. Ale i tam jde 
především o využití okamžité dostupnosti nějaké služby a ne o tvorbu 
obsahu. Prostě je to spíš konzumní zařízení.

Nechci se pokoušet nahradit iPadem 
notebook, ale rád bych se pokusil vystačit 
se službami, které mi iPad posktuje i ve 
chvíli, kdy nějaký obsah tvořím. Pořízením 
klávesnice pro iPad z něj notebook 
neuděláte, ale k zrychlení psaní textů 
dojde. Pořízením stylusu pro kapacitní 
displeje také není náhradou myši, ale opět 
se něco zlepší - komfort kreslení obrázků a 
ovládání některých aplikací.
Oboje jsem udělal a tento text vzniká na sestavě, která je zachycena na 
obrázku vedle textu. A musím říci, že vzniká téměř se stejným komfortem 
jako při využití notebooku, pokud pominu poněkud menší klávesnici a to, že 
se mi zatím nepodařilo zjistit, jak zapnout český spellchecker. Podle všeho 
proto, že tu žádný není.
Jaký hardware pro pořizování textu?
Pro iPad existuje skutčně velké množství klávesnic. To že nějakou chci jsem 
si byl jistý. I když je softwarová klávesnice dokonale použitelná pro odepsání 
na email, nebo pro napsání zprávy na Skype, pro delší texty mi nevyhovuje. 
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Především tím, že zabírá plochu na displeji a také prostě 
chybí fyzický pocit ze stisku klávesy.

Ok, tak klávesnici, ale jakou? První úvaha se týkala Apple 
bluetooth hliníkové klávesnice. Znám ji a používám u 
stolního macka.  Ale k iPadu se mi zdála velká a trochu 
neskladná. Na druhou stranu komfort by to byl super maximální. 

Pak jsem chvíli uvažoval o druhém extrému, malinké 
klávesničce na obrázku uvedeného stylu. Lákala mě skladnost 
a možnost používat ji například i v autě, když nemáte kam si 
velkou klávesnici položit. Prostě ji držíte jako mobil a 
podobným způsobem palci ťukáte. Ale to už můžu psát texty 
přímo na brebeře (AKA BlackBerry). 

Zbývá množství klávesnic s velikostí někde mezi. Abych to zkrátil vybral 
jsem si nakonec Logitech Ultrathin Keyboard Cover. Líbilo se mi, že na 
rozdíl od podobných klávesnic nemá vysoké okraje dokola-kolem a že je 
možné ji použít místo smartcoveru pro ochranu displeje. I když ve stavu, kdy 
je tak použitá vznikne celkem těžká sestava, která je zavřenému 
subnotebooku hodně podobá minimálně rozměry a hmotností. Občas 
uvažuji, zda jsem se neměl vybavit spíš tou hliníkovou kávesnicí od Apple, 
ale na druhou stranu možnost zasunutí iPadu do škvíry v klávesnici a její 
použití jako stojánku je fakt super.

Jaký software?
Je to celkem sranda. Asi měsíc po pořízení klávesnice jsem se ještě 
neodhodlal k nákupu software, který by mi pomohl klávesnici fakt využít. 
Zkoušel jsem hromadu free aplikací, ale nenašel nic s čeho bych byl 
nadšený. A jasně, jde vyjít i s poznámkovým blokem, který má každý iPad, 
ale dlouho jsem hledal skutečný textový editor, nebo jak se nedávno říkalo, 
textový procesor.

Respektivě jsem věděl co chci, ale nemohl 
se rozhoupat si to za cenu lepšího oběda 
koupit. Chtěl jsem Pages, Notability a 
Byword. Pages pro úpravu a tvorbu 
dokumentů slučitelných s Wordem, 
Notability pro poznámky a Byword pro 
přípravu článků na web a emailů. Nakonec 
jsem si je všechny pořídil a a tento text 
vzniká v Pages.
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Pages a Notability jsou schopné exportu do PDF a tedy ideální pro tvorbu 
skutečně multiplatformních dokumentů, pokud není nutné je dále 
upravovat. Pages zvládají i Word, ale složitější dokumenty po uložení nejsou 
co bývaly. Byword ukládá text jednoduše jako text a umí zobrazovat náhledy 
na pomocí markdown označkovaný dokument.

S touto sadou aplikací jsou úplně spokojený a právě kvůli Notability jsem si 
i pořídil stylus pro kapacitní displeje od Hamy.

Závěr?
Plánuji zkusit jeden pracovní den bez éra (AKA MacBook Air) a zkusit si 
vystačit jen s iPadem, byť z něj ani klávesnice, ani pero stejně nic než jen 
tablet neudělá. To může znít skepticky. Na druhou stranu pokud se mě 
někdo ptá, zda si má pořídit tablet s Abdroidem, abvykle se ptám: "Proč 
bych si měl pořizovat něco za téměř cenu iPadu, když to iPad není?"
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