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Proč využívat Pages ve výuce? Protože díky tomuto 
skvělému nástroji můžete velmi jednoduše a rychle 
vytvářet vlastní dokumenty, nebo vytvářet 
dokumenty z již předem vytvořených šablon. Pages je 
pokročilý nástroj pro tvorbu dokumentů přímo na 
iPadu s možností využití širokého spektra 
interaktivních prvků.  
 
V této knize Vám přináším přehled základního 
ovládání této aplikace, díky kterému budete schopni 
samostatně vytvářet dokumenty a nemusí se vždy 
jednat o dokumenty interaktivní. 

*   vytvořit nový dokument 
 
*   nový dokument ze šablony 
 
*   úprava dokumentu ze šablony 
 
*   interaktivní prvky 
 
*   tvary a text 
 
*   štěteček -> formát prvků 
 
*   sdílení dokumentu 
 
*   export dokumentu 
     
             * Pdf 
 
             * Word 
 
             * ePub
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JAK VYTVOŘIT NOVÝ DOKUMENT

Spustíme aplikaci Pages. V levém panelu si 
zvolíme, zda chceme mít nový dokument uložen 
v iCloud Drive nebo pouze ve svém iPadu. 
Podle toho budeme mít přístup z jiných svých 
zařízení.  
 
Klepneme na tlačítko + "vytvořit dokument".  
 
Nyní si můžeme vybrat prázdný dokument. 



JAK VYTVOŘIT NOVÝ DOKUMENT ZE ŠABLONY

Spustíme aplikaci Pages. V levém panelu si 
zvolíme, zda chceme mít nový dokument uložen 
v iCloud Drive nebo pouze ve svém iPadu. 
Podle toho budeme mít přístup z jiných svých 
zařízení.  
Klepneme na tlačítko + "vytvořit dokument".  
 
Posutím prstu zespod nahoru zobrazíme 
nabídku jednotlivých šablon. Můžeme si vybrat 
tu, kterou aktuálně potřebujeme a která splňuje 
naše požadavky pro výsledný dokument. 



ÚPRAVA DOKUMENTU ZE ŠABLONY

Vybranou šablonu pro náš výsledný dokument 
můžeme velmi jednoduše upravovat dle 
vlastních potřeb.  
 
Změna obrázku - dotekem přímo na tlačítko + 
u obrázku spustíme naši galerii a 
přednastavený obrázek můžeme velmi jednoduše 
vyměnit.  
 
Změna textu - dvojitým poklepáním na původní 
text můžeme začít psát vlastní text. 



INTERAKTIVNÍ PRVKY

Interaktivní prvky zobrazíme dotekem na 
tlačítko + v pravém horním rohu. Následně 
zvolíme v panelu ikonu 



TVARY A TEXT

Tvary a text zobrazíme dotekem na tlačítko 
+ v pravém horním rohu. Následně zvolíme  
v panelu ikonu 



ŠTĚTEČEK -> FORMÁT PRVKŮ

Štěteček slouží jako formátující nástroj pro 
prvky, tvary a text, který máme v našem 
dokumentu. Cokoliv tlačítkem                    
vložíme, to ikonou                upravíme. 

Můžeme formátovat styl tvarů, kompletně 
formátovat text a měnit rozložení jednotlivých 
prvků v našem dokumentu. 



SDÍLENÍ DOKUMENTU

Sdílení dokumentu = sdílení v typu souboru 
PAGES. Tedy takto sdílený dokument 
otevřeme pouze na zařízeních Apple.  
 
Dokumenty nejčastěji sdílíme přes AirDrop.  
 
 
 
Můžeme také sdílet přes iMessage nebo Mail. 



EXPORT DOKUMENTU

Export dokumentu = sdílení jiného typu souboru než původního PAGES. Na výběr máme k dispozici 
5 variant, nejčastěji však využijeme typ souboru PDF, WORD, ePUB (elektronická publikace). 



EXPORT DOKUMENTU -> PDF

Pokud budeme exportovat dokument do typu 
PDF, budeme mít jistotu, že se zobrazí 
korektně na každém zařízení. Tedy jak na 
mobilním telefonu, tak na tabletu i počítači. 
Takový dokument nebude moci nikdo měnit. 

Při exportu a výběru PDF se v okénku kromě 
možností sdílení zobrazuje také výsledná 
velikost našeho dokumentu. 



EXPORT DOKUMENTU -> WORD

Možnost exportu jako typ WORD využijeme ve 
chvíli, kdy chceme výsledný soubor otevřít v 
programu Microsoft Word. 

Při exportu a výběru WORD se v okénku 
kromě možností sdílení zobrazuje také výsledná 
velikost našeho dokumentu. 



EXPORT DOKUMENTU -> EPUB

V Pages můžete dokument exportovat do 
formátu EPUB. Pokud jste v dokumentu, který 
chcete exportovat, sledovali změny, přijměte 
nebo zamítněte všechny změny a před exportem 
zastavte sledování změn. Pokud to neuděláte, 
všechny změny budou automaticky přijaty. 

Při exportu a výběru ePUB se v okénku kromě 
možností sdílení zobrazuje také výsledná 
velikost našeho dokumentu. 

Takový soubor můžeme otevřít např. v aplikaci 
iBooks přímo v iPadu. 



PhDr. Vojtěch Gybas, Ph.D.

Od akademického roku 2018 působím jako odborný asistent na Katedře 
informačních a komunikačních technologíí na Ostravské univerzitě.  
 
Od roku 2003 působím v základní škole Bruntál, Rýmařovská 15 jako 
speciální pedagog. 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 vytvořil web iPadvevyuce.cz. Tento web je nositelem velmi 
rozsáhlého portfolia využití iPadů ve vzdělávání žáků s podpůrnými 
opatřeními 3. - 5. stupně. 
 
Jsem také lektorem ve společnosti iŠkolství – oblast speciální a základní 
školství. 
 
Motto: „Nemám čas ztrácet čas."

Předchozí díly


