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Vytvářejte se svými žáky, pro své žáky nebo pro své 
kolegy interaktivní knihy. Aplikace Book Creator 
disponuje prvky, které vaši knihu promění ve skutečnou 
interaktivní pomůcku. Vkládejte obrázky, pořizujete 
fotografie, videa, doplňte je vlastní kresbu, vkládejte 
vlatní text, který může být podpořen vámi namluveným 
zvukovým komentářem. 
 
To vše můžete ješte doplnit o tvary, mapy, možnost 
vkládání videa pomocí iFrame, nebo dokonce vkládání 
vlastních souborů. 
 
Ukážeme si, jaké druhy interaktivních knih můžeme 
vytvořit. Jak můžeme knihy sdílet a kde najdeme 
inspiraci pro naše nové knihy.

*   Největší benefity aplikace 
 
*   Interaktivní prvky 
 
*   Možnost sdílení 
 
*   Kniha z pohledu žáka 
 
*   Kniha z pohledu učitele 

Proč vytvářet interaktivní knihy?
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NEJVĚTŠÍ BENEFITY APLIKACE

3 druhy šablon - volný styl 
nebo komiks

Pestrá nabídka 
interaktivních prvků

Formátování každého 
interaktivního prvku

Sdílení a export do 3 
formátů

Aplikace Book Creator for iPad umožňuje vytvářet elektronické knihy, které disponují 
řadou interaktivních prvků. Tyto knihy lze kdykoliv editovat, ale také efektivně sdílet.



INTERAKTIVNÍ PRVKY - foto/camera

Toto funční tlačítko nabízí možnost vložení obrázků  
a videoklipů, které jsou již uložené v iPadu. 

U obrázků lze měnit velikost a náklon směru, 
můžeme je také doplnit o hyperlinkový odkaz.

Můžeme také využít možnost vložení 
fotografie a video záznamu, který si pořídíme 
přímo v danou chvíli při tvorbě interaktivní 
kníhy.



INTERAKTIVNÍ PRVKY - pen/pero

Nástroj pero slouží k vytvoření vlastní kresby. Kreslí 
se na celé pracovní ploše aplikace. Obrázek lze 
zmenšít, zvětšit nebo smazat.  
 
Největším benefitem nástroje pera je způsob uložení 
kresby do interaktivní knihy - ukládá ve 
formátu .png. Tedy veškeré pozadí okolo kresby je 
průhledné. 
 
Kresba, kterou potvrdíme tlačítkem DONE, již není 
editovatelná. Nejde zpětně upravit.



INTERAKTIVNÍ PRVKY - add text/přidání textu

Funkční tlačítko pro přidání textu umožňuje vkládání 
vlastního textu. Jakmile text vložíme, funčním 
tlačítkem  
 
 
můžeme tento text formátovat. A to velice rozsáhlou 
formou - typ písma, velikost, tučné, kurzíva, barva, 
ohraničení apod.

Vložený text lze doplnit o funční hyperlinkové 
odkazy či odkazy na další kapitolu v knize.



INTERAKTIVNÍ PRVKY - add sound/přidat zvuk

Pomocí tlačítka ADD SOUND si můžete vaši 
interaktivní knihu obohatit o vlastní zvukový 
komentář.

Zvuk může být v knize ukrytý, tzn. že pouze vy sami 
víte, kde se nachází. K této funkci slouží volba 
"invisible in ibooks".

Velmi efektivní může být především zvuková 
podoba jakéhokoliv textu, který se v knize 
nachází.



INTERAKTIVNÍ PRVKY - shapes/tvary

SHAPES, neboli tvary, nabízí vložení 
několika předchystaných tvarů.  
 
Každý z těchto tvarů můžeme však ještě 
editovat, změnit barvu či orámování. Tvary 
můžeme také doplnit o text.



INTERAKTIVNÍ PRVKY - files/soubory

Knihy můžete obohatit také o své vlastní soubory. 
Tyto je zapotří mít uloženy v iPadu, nejlépe v nějaké 
variantě cloudového uložiště.

Tyto soubory pak 
vkládáte přímo do své 
knihy. Podle typu 
použitého souboru se 
zobrazuje i jeho 
náhledová ikona.



INTERAKTIVNÍ PRVKY - mapa

Funkce MAPA umožní vložení vlastní mapy. 
Stačí zadat cílovou adresu a následně vložit 
přímo do knihy.



INTERAKTIVNÍ PRVKY - add sound/přidat zvuk

WEB EMBED umožňuje vložení videa, např.  
z portálu youtube. Je však zapotřebí znás tzv. iFrame 
kód, protože tento se do knihy následně vkládá.  
 
Knihy tak můžeme obohatit o videoukázky, přičemž 
je velkým benefitem právě fakt, že video ukázky 
nejsou umístěny v našem iPadu, nýbrž na internetu.



MOŽNOSTI SDÍLENÍ INTERAKTIVNÍ KNIHY

Při exportu jako souboru .epub zůstane zachována veškerá 
interaktivita knihy. Tedy všechny prvky, které kniha 
obsahuje, budou plně funkční.  
 
Tento formát volíme, když chceme knihu sdílet mezi jinými 
iPady, nebo když si chceme svou knihu číst  
v interaktivní čtečce knih. 
 
Pokud také knihu exportujeme v tomto formátu na jiný 
iPad, může být otevřena v aplikaci Book Creator a následně 
editována...



MOŽNOSTI SDÍLENÍ INTERAKTIVNÍ KNIHY

Export knihy do formátu .pdf ZABIJE všechny 
interaktivní prvky.  
 
Tento formát volíme, když koncový uživatel nedisponuje 
zařízením, které umí pracovat s formátem .epub, nebo 
když chceme knihu pouze "ukázat" - např. na webové 
stránce školy. Uživatel si knihu přečte, ale interaktivní 
prvky, jako např. zvuk nebo video, nebudou fungovat.



MOŽNOSTI SDÍLENÍ INTERAKTIVNÍ KNIHY

Export jako video zachová téměř všechny interaktivní 
prvky.  
 
Z knihy se stane video ukázka a jednotlivé pasáže budou 
čteny v pořadí, ve kterém byly do knihy přidány.



MOŽNOSTI SDÍLENÍ INTERAKTIVNÍ KNIHY

Publikování online je pro ambassadory aplikace, kteří 
mohou svou knihu publikovat v book storu.



TVORBA KNIHY Z POHLEDU ŽÁKA

Z pohledu žáka můžeme knihy tvořit např. jako zpětnou 
vazbu na učivo, které jsme s žáky probrali. Žáci mohou 
také knihu tvořit jaké své vlastní portfolio, mohou 
pracovat s vlastními fotografiemi, mohou zpracovat 
obsah na dané téma apod...

 
Na tvorbě knih se podíleli také Veronika 
Černotová, Bohuslav Hora, Patrik Kavecký.



TVORBA KNIHY Z POHLEDU UČITELE

Z pohledu učitele vytváříme knihy my pedagogové pro naše 
žáky. Důvodem může být např. absence dostupných 
výukových materiálů, nebo potřeba kompenzace žákových 
dílčích deficitů nebo např. chuť rozšířit učebnice o informace, 
kterými nedisponují.

 
Na tvorbě knih se podíleli také Veronika 
Černotová, Bohuslav Hora, Patrik Kavecký.



O AUTORECH

V současné době pracuji jako odborný asistent na Pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity, kde vyučuji předměty týkající se využití ICT ve výuce. 
Vyučuji také matematiku a informatiku na Základní škole ve Štítině, kde 

působím i jako ICT metodik. Přes 13 let jsem působil na Wichterlově gymnáziu v 
Ostravě jako učitel matematiky, informatiky a programování a 8 let také jako 

zástupce ředitele. O možnostech využití iPadů ve školách přednáším na 
konferencích v České republice i v zahraničí. 

 
Jsem certifikovaným školitelem technologií Apple (program Apple Professional 
Development) se zaměřením na využití iPadů ve školách.  V roce 2013 jsem byl 

vybrán společností Apple k účasti v programu ADE – Apple Distinguished 
Educator a po absolvování stáže jsem získal oprávnění používat titul Apple 

Distinguished Educator. 
 

Zajišťuji školení s akreditací Ministerstva školství a tělovýchovy ČR v systému 
DVPP. Více informací o možnostech školení přímo ve Vaší škole se informujte 

pomocí kontaktního formuláře níže, popřípadě navštivte stránky 
www.iskolstvi.cz.

Mgr. Bc. Libor Klubal Mgr. Vojtěch Gybas, Ph.D.

Od akademického roku 2018 působím jako odborný asistent na Katedře 
informačních a komunikačních technologíí na Ostravské univerzitě.  

 
Od roku 2003 plním pedagogickou praxi v základní škole Bruntál, Rýmařovská 15. 

Vždy jsem se zajímal o moderní technologie a o to, jakým způsobem je přiblížit 
svým žákům tak, aby jim byly prospěšné.  V roce 2012 jsem si vytvořil web 

iPadvevyuce.cz. Tento web je nositelem velmi rozsáhlého portfolia využití iPadů 
ve vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními 4. a 5. stupně. 

 
Od června roku 2014 jsem certifikovaný jako Apple Professional Development 

Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se podílím na 
organizaci Letní školy s iPady. 

Jsem také lektorem ve společnosti iŠkolství – oblast speciální a základní školství. 
 

Motto: „Nemám čas ztrácet čas…“ 
 

Jsem také ambasadorem pro aplikace Book Creator for iPad a Seesaw.


