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 Úvod

Publikace je určena majitelům zařízení s  operačním systémem iOS od  společnosti 
Apple, tedy tabletů iPad, smartfonů iPhone a sofistikovaných multimediálních přehrá-
vačů iPod touch. Technologické možnosti, koncepce a kvalita ve spojení s možnostmi 
sociálních sítí dělají z  těchto zařízení neodmyslitelný doplněk osobního i pracovního 
života. Nejmarkantnějším společným znakem zařízení je vedle operačního systému 
kvalitní dotykový displej. Uživatel velmi rychle zjistí, že na  většinu běžných úkonů, 
například surfování na Internetu, je dotykový displej mnohem intuitivnější a komfort-
nější než klasické ovládání pomocí klávesnice a myši, na které byl dlouhé roky zvyklý 
z počítače.

Všechny tři větve produktové rodiny s  operačním systémem iOS, tedy iPad, iPhone 
a  iPod touch, prošly postupným vývojem a momentálně jsou na  trhu přístroje mini-
málně čtvrté produktové generace. Pokud k tomu přidáme možnost připojení k počíta-
čům s operačními systémy Windows a Mac OS, dostaneme několik desítek kombinací 
a nespočetné množství užitečných či zábavných scénářů využití.

Jelikož se nabídka aplikací v  App Store dynamicky mění, a  to včetně cen, nenajdete 
v  publikaci tipy ve  smyslu „Jaká je nejlepší aplikace na  XX...?“ nebo „Jaká je nejlev-
nější aplikace na XX...?“. Jedinou výjimkou je žebříček nejstahovanějších iOS aplikací 
za celou dobu, který považujeme za uživatelské vyzdvižení jejich kvality. Ceny jsou uvá-
děny pouze tam, kde je to zajímavé v jiném kontextu. Ze statisíců aplikací v App Store 
jsme se snažili upozornit na ty, které využívají zajímavé principy, například na měření 
tepové frekvence pomocí kamery a podobně.

Přiměřená pozornost je věnována cloudovým službám a  aplikacím Pages, Numbers 
a Keynote tvořícím kancelářský balík iWork, protože iOS zařízení, hlavně iPad, může 
v mnoha scénářích sloužit jako plnohodnotný nástroj na práci a kancelářský balík je 
jedním z hlavních aplikačních pilířů každé moderní platformy.

 iOS 7
Všechny tipy a  triky v  této publikaci byly testovány na  nové verzi iOS  7. Jedná se 
o významnou změnu designu a funkcionality operačního systému. V případě designu 
se jedná doslova o revoluční změnu, jelikož uživatelské rozhraní se v základních rysech 
zásadně nezměnilo od  dob prvního iPhonu. Design je moderní a  minimalistický – 
všechno je podřízeno funkčnosti. Tlačítka jsou jen geometrické tvary bez prostorových 
efektů a okras navigující uživatele u dotykového ovládání. Designové prvky jsou hlavně 
prostředkem ke zvýraznění obsahu.

V porovnání s  iOS 6 přibylo několik velmi užitečných funkcí a některé byly zrušeny, 
například spuštění prezentace fotografií z  uzamknuté obrazovky iPadu. Na  iOS  7 je 
možné migrovat novější zařízení od iPhonu 4, iPodu touch 5. generace a iPadu 2 výše.
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Úvod16

 Použitá terminologie
iOS zařízení – přístroj s operačním systémem iOS, tedy iPad, iPhone nebo iPod touch.

Počítač – Mac nebo PC s  rozhraním USB 2.0, případně 3.0, a  operačním systémem 
Mac OS X od verze 10.6.8, Windows 8, Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP 
aktualizovaný na Service Pack 3 nebo novější. Předpokládá se nainstalovaná aplikace 
iTunes 11 nebo novější.

Lightning konektor – „úzký“ 8pinový oboustranný konektor na propojení s počítačem 
a externím příslušenstvím. Konektor má zabudovaný autentizační čip, který slouží jako 
ochrana proti výrobcům neoriginálního příslušenství. Součástí dodávky iOS zařízení 
s tímto konektorem je kabel Lightning-USB.

Docking konektor – „široký“ 30pinový konektor na  propojení starších iOS zařízení 
s počítačem a externím příslušenstvím.

Retina – marketingové označení displeje s  vysokým rozlišením. 9,7palcový displej 
iPadu třetí a čtvrté generace má rozlišení 2 048 × 1 536 pixelů, což představuje jemnost 
rozlišení 264 ppi (pixelů na palec). 5palcový displej iPhonu a iPodu touch má rozlišení 
960 × 640 pixelů.

Siri – Inteligentní hlasový asistent (přesněji asistentka, jelikož jméno i hlas jsou ženské) 
umožňující zadávat otázky na vyhledávání nebo příkazy v přirozené řeči, samozřejmě 
jen v podporovaných jazycích.

Tlačítko Plocha – hardwarové tlačítko s  ikonou čtverce se zaoblenými rohy pod dis-
plejem. Po  jeho stisknutí se dostanete na plochu operačního systému iOS z  jakékoliv 
spuštěné aplikace.

Tlačítko Spánek/Probuzení – hardwarové tlačítko vpravo nahoře. Slouží k  uvedení 
zařízení do hibernovaného stavu.

Boční přepínač – přepínač v horní části přístroje poblíž regulátorů hlasitosti. Nejčastěji 
se používá k zamknutí změny orientace displeje.

Fotoaparát FaceTime – fotoaparát na  straně displeje na  autoportréty, videohovory 
a hovory FaceTime. Rozlišovací schopnost pro foto je 1,2 megapixelů, pro video 720p 
HD.

Fotoaparát iSight – fotoaparát na zadní straně zařízení. Rozlišovací schopnost pro foto 
je 5 megapixelů, pro video 1080p HD. Kamera disponuje automatickým zaostřováním, 
stabilizací videa a detekcí tváře.

Ikona Sdílení – hodně aplikací používá ikonu v podobě obdélníka, z kterého směřuje 
šipka nahoru.
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Úvod 17

        Zpětná vazba od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press stojí o zpětnou vazbu a bude na vaše 
podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:

Computer Press
Albatros Media a.s., pobočka Brno
IBC 
Příkop 4 
602 00 Brno

nebo

sefredaktor.pc@albatrosmedia.cz

 Errata
Přestože jsme udělali maximum pro to, a  bychom zajistili přesnost a správnost obsahu, 
chybám se úplně vyhnout nelze. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, budeme 
rádi, pokud nám ji oznámíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace a pomoci 
nám zlepšit následující vydání této knihy. 

Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/K2054 po klepnutí na 
odkaz Soubory ke stažení.
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Nejčastější scénáře použití

1 Jak nejrychleji nabít baterii
iOS zařízení mají zabudovanou baterii, kterou může vyměnit jen autorizovaný servis. 
Nejrychleji ji nabijete ze síťového adaptéru, který najdete v balení spolu se zařízením. 
Baterii lze nabíjet i  z  USB portu počítače. Pokud však váš počítač neposkytuje přes 
USB port dostatek energie, bude se zařízení nabíjet pomaleji, případně pouze pokud 
je vypnuto. Na zapnutém zařízení připojeném k počítači se v horním řádku zobrazuje 
nápis Nenabíjí se.

Upozornění: Pokud připojíte k  síťovému zdroji nebo počítači zařízení s  vybitou 
baterií, přibližně 10 minut nebudete se zařízením moct dál pracovat, jelikož v baterii 
není dostatek energie na normální fungování zařízení. Tento stav je indikován velkou 
červenou ikonou baterie zobrazenou uprostřed displeje. Pokud je baterie úplně vybi-
tá a neposkytuje dostatečné napětí k  fungování procesoru, nemusí zařízení několik 
minut reagovat na nabíjení a až potom se objeví zmíněná červená ikona.

2 Funkce tlačítka Plocha
Kromě drobných tlačítek na vypnutí a  regulaci hlasitosti a multifunkčního přepínače 
na okrajích má iOS zařízení jedno tlačítko, jehož význam je zdůrazněn velikostí a hlav-
ně umístěním na viditelné místo pod displej. Po stisknutí tohoto hardwarového tlačítka 
s  ikonou čtverce se zaoblenými rohy se přepnete na  plochu operačního systému iOS 
z jakékoliv spuštěné aplikace. Tlačítko Plocha má přitom i jiné funkce.

  Pokud se už nacházíte na ploše operačního systému na některé z obrazovek s ikona-
mi, po stisknutí tlačítka se přepnete na první obrazovku.

  Několikasekundové podržení tlačítka aktivuje hlasové ovládání nebo hlasového asis-
tenta Siri, samozřejmě jen za předpokladu, že je tato funkcionalita ve vašem zařízení 
podporovaná.

  Trojnásobným stisknutím tlačítka lze realizovat různé funkce – nastavení té, která 
se tímto způsobem aktivuje, vyberete v  Nastavení  Obecné  Zpřístupnění  
Zkratka zpřístupnění.

K návratu na plochu operačního systému můžete použít i gesto na displeji, při kterém 
sevřete čtyři nebo pět prstů.

3 Funkce tlačítka Spánek/Probuzení
Hardwarové tlačítko Spánek/Probuzení je umístěno v  horní části zařízení. Slouží 
k uvedení zařízení do režimu spánku, případně k probuzení z tohoto stavu. V režimu 
spánku zařízení nereaguje na dotykovou obrazovku, reaguje však na  tlačítko Plocha, 
pomocí něhož můžete zařízení také probudit.

začátečník

začátečník

začátečník
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Nejčastější scénáře použití20

Poznámka: iPad s magnetickým krytem na displej můžete uspat/probudit i otevřením 
nebo zavřením krytu. Pokud se určitý čas nedotknete obrazovky, zařízení se automa-
ticky uspí. Tento čas je možné nastavit.

V režimu spánku pokračuje zařízení v některých akcích, například přehrává hudbu, při-
jímá hovory, upozorňuje na události a podobně. K úplnému vypnutí zařízení je potřeba 
toto tlačítko podržet stisknuté několik sekund. Uživatel musí vypnutí potvrdit gestem 
– tažením posuvného prvku, který se zobrazí v horní části obrazovky.

Poznámka: Po úplném vypnutí a opětovném zapnutí nabíhá zařízení 10–20 sekund. 

Několikasekundové současné držení tlačítek Plocha a Spánek/Probuzení aktivuje tvrdý 
reset zařízení.

4 Nastavte si vlastní obrázek jako tapetu na ploše 
operačního systému nebo uzamčenou obrazovku
Jedním z  důležitých prvků personalizace iOS zařízení je možnost nastavení obrázku 
na ploše operačního systému, který slouží jako podkladová „tapeta“ pod ikonami apli-
kací. Postup nastavení je jednoduchý:

  Aktivujte Nastavení  Tapety a jas.
  Zobrazí se miniatury aktuálně nastavených tapet pro plochu a uzamčenou obrazov-

ku.
  Vyberte obrázek. Můžete nastavit některou z  implicitně nabízených tapet (volba 

tapeta), obrázek z fotoaparátu, knihovny obrázků, alb, případně z fotostreamu.
  Vyberte, zda obrázek použijete na obrazovku, která se zobrazí na uzamčené obrazov-

ce, na ploše pod ikonami aplikací, nebo současně pro obě zmíněné možnosti.
Tapetu na ploše operačního systému či uzamčené obrazovce můžete nastavit i přímo 
z aplikace Obrázky.

  V aplikaci Obrázky si vyberte obrázek.
  V levém dolním rohu aktivujte ikonu Sdílení (obdélník, ze kterého směřuje šipka 

nahoru).
  Aktivujte funkci Použít jako tapetu.
  Vyberte, zda obrázek použijete na uzamčenou obrazovku, na plochu pod ikonami 

aplikací, nebo současně pro obě zmíněné možnosti.

začátečník
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Nejčastější scénáře použití 21

Obrázek 1: Nastavení obrázku jako pozadí plochy operačního systému

Upozornění: Při výběru obrázku mějte na  paměti, že se bude obrázek při změně 
orientace zařízení zobrazovat v módu „na výšku“ i v módu „na šířku“, přičemž se auto-
maticky přizpůsobí zobrazený výřez. Pokud použijete obrázek na plochu pod ikonami 
aplikací, neměl by být velmi pestrý a kontrastní, abyste se i nadále dobře orientovali 
v nabídce aplikací a mohli číst jejich názvy pod ikonami.

5 Uspořádání ikon aplikací na ploše operačního systému
Přidržte ikonu aplikace, kterou chcete přesunout, dokud se všechny ikony nerozvibrují. 
V  tomto módu můžete ikony libovolně přesouvat nejen v  rámci jednotlivých ploch 
operačního systému, ale i mezi plochami. Pokud chcete přesunout ikonu na sousední 
plochu, přesuňte ji přes okraj v  požadovaném směru. Pokud chcete vytvořit novou 
plochu, přesuňte ikonu z poslední obrazovky přes okraj směrem doprava. Počet ploch 
a poloha té aktuální jsou indikovány tečkami v dolní části plochy. Mód přesouvání ikon 
ukončíte stisknutím tlačítka Plocha.

Poznámka: Ikony aplikací na plochách operačního systému můžete pohodlně uspo-
řádat i prostřednictvím aplikace iTunes.

začátečník
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Nejčastější scénáře použití22

  V iTunes vyberte zařízení a klepněte na kartu Aplikace.
  V přehledném zobrazení můžete pohodlně přesouvat aplikace v rámci jednotlivých 

ploch i mezi plochami.
  Pomocí přibližovacího posuvníku nad plochou pro zobrazení obrazovek můžete 

měnit měřítko a tím i počet současně zobrazených obrazovek iOS zařízení.

Obrázek 2: Organizování aplikací v iTunes

6 Jak zakázat efekt paralaxy na ploše operačního systému
Při pozornějším pohledu na plochu operačního systému s ikonami aplikací zpozorujete 
zajímavý efekt nazývaný paralaxa. Při naklápění zařízení dochází k  jemnému posunu 
ikon vůči pozadí, který vytváří nevtíravý efekt trojrozměrného zobrazení.

Poznámka: Posun se realizuje na základě údajů z čidla náklonoměru. 

Někdo tento efekt nepostřehne, někomu může vadit, proto je možné ho vypnout 
v Nastavení  Obecné  Zpřístupnění Omezit pohyb.

znalec
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7 Přístup k často používaným funkcím přes ovládací 
centrum
Operativní přístup k nejčastěji používaným ovládacím prvkům a aplikacím, které právě 
potřebujete, získáte pomocí panelu ovládacího centra. Panel zobrazíte jednoduchým 
a intuitivním gestem – tažením prstu nahoru od spodního okraje obrazovky.

Poznámka: Panel ovládacího centra je možné zobrazit z libovolné obrazovky, včetně 
obrazovky uzamknutého zařízení.

Ovládací centrum umožňuje zapínání a  vypínání režimu Letadlo, funkcí Wi-Fi, 
Bluetooth a Nerušit, úpravu jasu obrazovky, přístup k ovládání médií a zapínání funkcí 
AirPlay a  AirDrop. Panel také umožňuje rychlý přístup ke  kapesní svítilně (iPhone), 
časovači, kalkulačce, kameře a ovládání hudby.

Obrázek 3: Panel ovládacího centra iPadu

8 Aktualizace aplikací na pozadí
Přestože iOS nepodporuje reálný multitasking, mohou se některé aplikace (které to 
podporují a kterým to dovolíte) aktualizovat, i když nejsou aktivně používané. V iOS 7 
budou moct na pozadí běžet všechny aplikace, nejen ty od výrobce či některé výjimky, 
jak tomu bylo dosud. Aplikace třetích stran budou moct na  pozadí aktualizovat svůj 
obsah, aniž by výrazněji zatížily baterii. Novinkou je i inteligentní vytěžování zařízení 
podle dostupnosti internetového připojení. Při rychlejším připojení dostanou aplikace 
více prostoru pro aktualizaci obsahu. Push notifikace jsou signálem pro aplikaci, aby 
připravila nový obsah, takže u  dobře napsaných aplikací by delší čekání na  otevření 
samotné aplikace mělo být v iOS 7 minulostí.

Aktualizace aplikací na pozadí se nastavuje v Nastavení  Obecné  Aktualizace 
aplikací na pozadí.

Takto nastavené aplikace mohou přes Wi-Fi nebo GSM připojení zkontrolovat, zda pro 
ně nejsou k  dispozici aktualizace, nebo načítat aktualizovaný obsah na  pozadí, když 
dostanou push notifikaci. Nový obsah tak bude připraven při spuštění aplikace.

Kdy a jak často se aplikace aktualizuje, závisí jen na ní samotné. Sofistikované aplika-
ce plánují obnovování údajů například v  závislosti na  vaší aktuální poloze. iOS  7 se 
dokonce snaží samoučícím procesem naučit vzory na základě vašeho používání zařízení 
a snaží se odhadnout, kdy by měla být aplikace na pozadí aktualizována. Zjistí, kdy je 
zařízení obvykle neaktivní, například v noci, aby se snížila frekvence aktualizace, když 

začátečník

pokročilý
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se zařízení nepoužívá. Aplikace při svém běhu bere v úvahu i aktuální rychlost připojení 
k síti, a pokud je pomalé, nevykonává činnosti, které nejsou nezbytné.

Upozornění: Aktualizace údajů aplikací na pozadí zvyšuje spotřebu energie z baterie, 
proto je potřeba tuto vlastnost využívat s rozvahou pouze pro aplikace, jejichž aktu-
alizace má pro vás přínos – například počasí pro jachtaře, kurzy akcií pro obchodníky 
a podobně.

Ostatní aplikace na pozadí zůstanou v jakémsi spánku, kde je uložený jejich poslední 
stav až do opětovného otevření. Funkci automatických aktualizací na pozadí je možné 
deaktivovat jako celek nebo i po jednotlivých aplikacích.

Obrázek 4: Výběr aplikací, které se budou moct aktualizovat na pozadí

9 Přepínání mezi aplikacemi
iOS sice nedisponuje reálným multitaskingem, jelikož aplikace na  pozadí nejsou 
aktivní, kdykoliv se ale můžete mezi aplikacemi přepínat, přičemž aplikaci, do  které 
se přepínáte, najdete přesně ve  stavu, v  jakém jste ji zanechali. Na  iPadu se nejsnáze 
a nejintuitivněji přepnete na jinou aplikaci gestem posunu současně čtyř nebo pěti prstů 
nahoru. Na všech typech iOS zařízení funguje přepínání mezi aplikacemi dvojnásob-
ným stisknutím tlačítka Plocha (jediné hardwarové tlačítko na  předním panelu pod 

pokročilý
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displejem). Zobrazí se ikony a náhledy obrazovek. Klepnutím na ikonu nebo náhled se 
přepnete na danou aplikaci.

Poznámka: Náhledy aplikací nezachytávají aktuální „dění“ v aplikaci, ale jen její stav 
v momentě, kdy ji uživatel opustil.

K návratu z obrazovky přepínání mezi aplikacemi na plochu operačního systému spojte 
čtyři nebo pět roztažených prstů, jako byste chtěli něco uchopit.

Obrázek 5: Přepínání mezi aplikacemi

10 Ukončení běhu aplikace
Přepněte se na panel přepínání mezi aplikacemi (viz předchozí tip a obrázek). Zobrazí 
se ikony a náhledy obrazovek. Běh aplikace ukončíte posunem její náhledové obrazovky 
nahoru směrem ven k hornímu okraji displeje. Takto je možné jedním gestem zavřít 
současně až tři aplikace tak, že třemi prsty posunete jejich obrazovky směrem vzhůru.

pokročilý
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Poznámka: Jelikož iOS nedisponuje reálným multitaskingem, spuštěné aplikace 
na pozadí nemají znatelný vliv na výkon zařízení. Ukončování aplikací má praktický 
význam pouze tehdy, když aplikace přestane správně fungovat.

11 Přesun ikony aplikace nebo složky mezi ikony ve spodní 
části obrazovky
Ve spodní části obrazovky pod tečkami, které indikují, na které ploše s ikonami se právě 
nacházíte, jsou umístěny ikony nejčastěji používaných aplikací. Ty se neposouvají (na 
rozdíl od ostatních ikon, které je možné posouvat doprava a doleva) a jejich statičnost je 
zvýrazněná tím, že jsou zobrazeny na barevně odlišné ploše. Na iPadu jsou to implicitně 
aplikace Zprávy, Mail, Safari a Hudba. Na iPhonu je první aplikací na  liště ve spodní 
části obrazovky Telefon. Postupem popsaným v  předchozím tipu je možné přesouvat 
aplikace, případně složky, nejen v  rámci plochy či mezi plochami, ale i do/ze spodní 
části.

Obrázek 6: Nejčastěji používané ikony v dolní části obrazovky

pokročilý
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12 Odinstalování aplikace
Chcete-li odinstalovat aplikaci, přidržte ikonu aplikace, dokud se ikony nerozvibru-
jí a  v  jejich levých horních rozích se nezobrazí ikonky křížku ve  světlém kroužku. 
Klepnutím na ikonku a následným potvrzením aplikaci odinstalujete. Postupně můžete 
odinstalovat více aplikací.

Obrázek 7: Mód rozvibrovaných ikon aplikací s ikonkami na vymazání

13 Jak sdružovat aplikace do složek
Složky umožňují přehlednější uspořádání ikon aplikací na plochách operačního systé-
mu. Složku vytvoříte následujícím způsobem:

  Přidržte ikonu první aplikace, kterou chcete do složky umístit, dokud se ikony neroz-
vibrují.

  Přesuňte ikonu na ikonu jiné aplikace, kterou chcete mít ve stejné složce.
  Složka se automaticky pojmenuje podle kategorie první vložené aplikace. Tento 

implicitně přiřazený název můžete při vytváření složky operativně změnit.

pokročilý

pokročilý
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Obrázek 8: Organizování aplikací do složek

Poznámka: Stejným postupem, tedy přesunem ikony jedné aplikace na jinou ikonu, 
můžete vytvářet složky i prostřednictvím aplikace iTunes.

Pokud chcete některou z aplikací ze složky vyjmout, stačí podržením ikony rozvibrovat 
a aplikaci přesunout ze složky na plochu operačního systému. Počet aplikací ve složkách 
není v nové verzi systému omezen. Obsah složky, tedy ikony aplikací, je seřazen v jejím 
okně do matice 3 × 3. Pohyby do stran se v rámci jedné složky dostanete k dalším iko-
nám.

14 Zvětšování a zmenšování obsahu
Na geometrické zvětšování a zmenšování obrázků, většiny textů v aplikacích, které to 
podporují, webových stránek, map a podobně použijte gesto oddálení palce a ukazováč-
ku, jako byste chtěli roztáhnout imaginární pružný obraz. Opačné gesto, tedy přiblížení 
prstů k sobě, způsobí zmenšení objektu. Většina aplikací podporuje i gesto poklepání. 
První poklepání objekt zvětší, další zobrazí objekt v  původní velikosti. V  některých 
aplikacích – typickým příkladem jsou Obrázky – můžete použít klepnutí dvěma prsty 
současně. Tímto gestem zmenšíte obrázek na miniaturu.

Pokud to zevšeobecníme, gesto oddálení/přiblížení palce a ukazováčku (v anglické ter-
minologii se nazývá pinch) na zvětšování/zmenšování objektů funguje ve všech aplika-
cích. O poklepání se to už říct nedá. V některých aplikacích se používá jinak. Například 
v aplikaci Mapy se každým poklepáním mapa přiblíží a na oddálení se používá gesto 
klepnutí dvěma prsty současně.

15 Gesto krok zpět
Některé aplikace, které jsou součástí iOS 7, například App Store, Poznámky, Zprávy či 
Safari, umožňují návrat o krok zpět, například vynoření se z poznámky do  seznamu 
poznámek, jednoduchým gestem – pohybem prstu od levého okraje obrazovky směrem 
dovnitř, do středu. Tento pohyb uživatele vrátí na předchozí obrazovku i v některých 
nových aplikacích třetích stran určených pro iOS 7. Toto gesto však není univerzální – 
nefunguje v celém systému.

začátečník

začátečník
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16 Vymazání položky ze seznamu
Často potřebujete ze seznamu objektů vymazat položku, kterou už nepotřebujete, 
například zprávu elektronické pošty, obrázek, skladbu ve formátu MP3, video a podob-
ně. Postup je jednoduchý. V pravé části seznamu udělejte gesto swipe, tedy vodorovný 
posun zprava doleva. Stačí posunout prst po obrazovce několik milimetrů. V pravé části 
položky seznamu se zobrazí červené tlačítko Smazat nebo Zahodit. Klepnutím na toto 
tlačítko položku vymažete. Gestem swipe zprava doleva aktivujete zároveň i zobrazení 
tlačítka Další (nalevo od tlačítka Smazat), které zpřístupní další funkce dostupné pro 
příslušnou položku (viz následující tip).

Poznámka: Apple definoval standardní pravidla pro ovládání uživatelského rozhraní, 
které by vývojáři aplikací měli respektovat, proto můžete uvedeným postupem mazat 
položky seznamů nejen v  aplikacích, které jsou součástí operačního systému, ale 
i v aplikacích z App Store.

Pokud některá položka sdružuje více podobných objektů, například několik zpráv tvo-
řících konverzaci, zobrazí se vedle tlačítka Smazat v závorce počet položek, které budou 
vymazány.

Obrázek 9: Vymazání položky ze seznamu

17 Aktivace funkcí dostupných pro položku
Pro položky seznamů v  aplikacích, které jsou součástí operačního systému, nebo 
v aplikacích jiných vývojářů navržených pro iOS 7 se gestem swipe, tedy vodorovným 
pohybem prstu zprava doleva po položce, zobrazí tlačítko Další, které zpřístupní funkce 
dostupné pro příslušnou položku.

pokročilý

pokročilý
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Obrázek 10: Aktivace funkcí pro položku

18 Co znamenají červené symboly na ikonách
Některé aplikace mohou na svých ikonách na ploše operačního systému zobrazovat tak-
zvané odznaky, tj. čísla nebo symboly v malých červených kroužcích, které vás informují 
o aktivitách aplikace, například o počtu nových položek. Typickým příkladem je apli-
kace Mail, která vás takto informuje o počtu nových nepřečtených e-mailových zpráv, 
či aplikace App Store, která vás pomocí čísla na odznaku informuje o počtu dostupných 
aktualizací. Pokud se vyskytne nějaký problém, například nebylo možné odeslat aplikací 
zprávu, zobrazí se odznak s vykřičníkem.

Poznámka: Odznak s číslem na složce udává celkový počet upozornění pro všechny 
aplikace v dané složce.

Obrázek 11: Odznak s číslem aktualizovaných položek na ikoně aplikace

začátečník
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19 Co znamenají ikony v záhlaví obrazovky?
Standardně se v záhlaví obrazovky zobrazuje čas a kapacita baterie. V závislosti na aktu-
álním stavu iOS zařízení a příslušenství, které je k němu připojeno, se v záhlaví obra-
zovky zobrazují různé stavové ikony.

Obrázek 12: Stavové ikony

Jejich význam je:

  Letový režim – není možné telefonovat, připojovat se k  Internetu ani používat 
Bluetooth zařízení.

  Wi-Fi – internetové připojení přes síť Wi-Fi. Ikona je dynamická – čím více čtvrtkru-
hových segmentů je zobrazeno, tím je signál silnější.

  Zapnutý režim Nerušit.
  Osobní hotspot – iOS zařízení poskytuje sdílení Internetu jinému iOS zařízení, 

například iPhone pro iPad.
  Synchronizace iOS zařízení s iTunes.
  Provádí se nějaká aktivita.
  Zámek – zařízení je zamknuto.
  Budík – zařízení má nastavený budík.
  Zámek orientace obrazovky – zamknutá změna orientace obrazovky při pootočení 

zařízení.
  Některá z aplikací používá Polohové služby.
  „Play“ – probíhá přehrávání multimédií.
  Bluetooth – bílá ikona znamená, že zařízení je spárováno s  příslušenstvím, šedá 

ikona znamená, že je Bluetooth zapnutý a zařízení spárováno s příslušenstvím, které 
je mimo dosah, nebo je vypnuté.

  Baterie zařízení Bluetooth – stav baterie podporovaného a spárovaného Bluetooth 
zařízení.

Kromě grafických ikon se zobrazují i textové ikony, například LTE, 3G, 4G, E či VPN, 
které uživatele informují o aktuálních komunikačních možnostech iOS zařízení.

20 Jak fungují oznámení
Abyste nic důležitého nezmeškali, umožňuje vaše iOS zařízení nastavit, aby vám apli-
kace posílaly oznámení. Ta se mohou zobrazit v  podobě banneru u  horního okraje 
obrazovky, který, pokud na něj nebudete reagovat, po chvilce zmizí, nebo jako upozor-
nění uprostřed obrazovky, které zůstane zobrazeno, dokud nepotvrdíte jeho přečtení. 
Oznámení se mohou týkat například zmeškaných hovorů, ať už telefonických nebo 

začátečník
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hovorů prostřednictvím FaceTime, nových zpráv elektronické pošty, textových zpráv, 
připomínek, událostí v  kalendáři, žádostí o  přátelství na  sociálních sítích nebo přes 
Game Center a podobně. Vaše aktuální činnost nebude přerušena. Upozornění můžete 
ignorovat nebo ho klepnutím okamžitě vyřešíte.

21 Zobrazení obrazovky Oznamovacího centra
Pokud jste nestihli nebo nemohli reagovat na některé upozornění při jeho zobrazení, 
můžete tak učinit kdykoliv prostřednictvím obrazovky Oznamovacího centra, kde se 
dají zobrazit všechna vaše oznámení na jednom místě. Obrazovku Oznamovacího cen-
tra zobrazíte intuitivním gestem – posunem prstu od horního okraje displeje do středu. 
Klepnutím na oznámení aktivujete aplikaci, která oznámení poslala. V  iOS 7 můžete 
zobrazit obrazovku Oznamovacího centra i z uzamčené obrazovky. Údaje jsou přehled-
ně rozděleny na kartách. Karta Dnes je plně modifikovatelná, v nastaveních je možné 
upravit konkrétní položky, které se budou na této kartě zobrazovat. Lze přidat kalendář, 
počasí či upozornění konkrétních aplikací.

Pokud používáte heslo, nemusíte se obávat, že se k citlivým datům dostanou cizí osoby 
při náhodném kontaktu se zařízením.

Obrázek 13: Oznamovací centrum

pokročilý
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22 Jak zabezpečit, abyste nebyli rušeni
Pokud máte neodkladné povinnosti, vykonáváte práci, při které nechcete či nemůžete 
být vyrušováni, nebo právě nemáte náladu komunikovat, můžete nastavit stav Nerušit. 
Nastavuje se v Nastavení  Nerušit.

Můžete nastavit časový interval, ve kterém si nepřejete být rušeni, či skupinu kontaktů, 
od kterých chcete i přes nastavený stav Nerušit přijímat hovory.

Upozornění: Pokud je zapnutá funkce Nerušit a  iOS zařízení je zamknuté, budíky 
zůstanou aktivní a budou se nadále přehrávat.

23 Zobrazení předpovědi počasí na 6 dní
Na iPhonu a iPodu touch je v horním řádku Oznamovacího centra informace o počasí. 
Klepnutím na řádek s textem předpovědi se přepnete do aplikace Počasí na šestidenní 
předpověď. Tento tip nefunguje na iPadu.

Obrázek 14: Informace o počasí na iPhonu

začátečník
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24 Jak vyhledávat na Internetu v prohlížeči Safari
V předchozích verzích iOS bylo v prohlížeči Safari pole pro zadání vyhledávané fráze 
na Internetu. V iOS 7 je možné vyhledávat přímo z pole pro adresu.

25 Jak se přepínat mezi stránkami
Pokud si uživatel v  prohlížeči Safari otevře současně více stránek (pomocí funkce 
Otevřít na nové stránce), jsou na velké obrazovce iPadu zobrazeny přehledně v podo-
bě panelů. Na iPhonu/iPodu touch vám v orientaci na stránkách a při jejich přepínání 
pomůže efektní trojrozměrné zobrazení. Aktivuje se ikonou se symbolem překrývajících 
se obdélníků na  dolní liště úplně vpravo. Listování mezi stránkami v  trojrozměrném 
zobrazení se realizuje gestem – svislým pohybem prstu. Pokud chcete některou stránku 
zobrazit, klepněte na ni. Pokud chcete stránku zavřít, potáhněte ji mimo obrazovku.

Obrázek 15: Přepínání stránek v prohlížeči Safari na iPhonu

26 Zobrazení příspěvků z mikroblogu Twitter v prohlížeči 
Safari
Pokud si uživatel nastaví přístupové údaje pro Twitter v Nastavení, může si příspěvky 
z tohoto mikroblogu nechat zobrazit přímo v prohlížeči Safari v sekci Sdílené odkazy. 
Klepněte v záhlaví na tlačítko se symbolem @.

začátečník

začátečník

začátečník
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Obrázek 16: Zobrazení tweetů v prohlížeči Safari

27 Ukládání hesel
Na webu se často potřebujete někam přihlašovat. Pokud povolíte ukládání hesel, iCloud 
si zapamatuje názvy účtů, hesla, a dokonce i čísla kreditních karet, samozřejmě pouze 
pokud je zadáte. Prohlížeč Safari hesla automaticky zadá vždy, když se potřebujete při-
hlásit na určitou stránku nebo nakupovat online. Funguje ve všech vašich povolených 
zařízeních s iOS 7 a počítačích s Mac OS X Mavericks. Díky 256bitovému šifrování AES 
je to i vysoce bezpečné. Ukládání hesel můžete nastavit v Nastavení  Safari  Hesla 
a vyplňování.

Můžete využít i funkci Password Generator. Prohlížeč Safari může při každém vytvoření 
účtu vygenerovat jedinečné, těžko uhodnutelné heslo. A zapamatuje si ho za vás.

znalec
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Obrázek 17: Nastavení hesel

Upozornění: Ukládání hesel je chráněno kódovým zámkem. Pokud se později rozhod-
nete kódový zámek zrušit, budete dvakrát důrazně upozorněni, abyste automatické 
vyplňování hesel vypnuli, jelikož kdokoliv se zmocní vašeho zařízení, bude mít přístup 
k vašim heslům a číslům kreditních karet.

28 Rychlé vkládání doménové přípony
Při zadávání URL adresy v prohlížeči Safari jste si určitě všimli, že se klávesnice (kon-
krétně rozložení zobrazených kláves) přizpůsobila druhu textu, který zadáváte. Nejvíce 
patrnou změnou je přidání klávesy .com. Pokud potřebujete zadat URL adresu končící 
jinou doménou (cz, sk, eu, org, edu...), stačí déle podržet klávesu .com (podobně jako 
když chcete zadat znak s diakritikou) a zobrazí se nabídka ostatních často používaných 
domén.

29 Přidání odkazu na webovou stránku ve formě ikony
Pokud chcete pro často navštěvovanou webovou stránku vytvořit ikonu na ploše ope-
račního systému, klepněte v Safari na ikonu Sdílení (obdélník, z něhož směřuje šipka 
nahoru) a vyberte možnost Na plochu.

Poznámka: Pomocí tlačítka Sdílení můžete zajímavou stránku sdílet s přáteli na soci-
álních sítích, případně na ni někoho upozornit pomocí e-mailu nebo zprávy.

začátečník

pokročilý
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Obrázek 18: Vytvoření odkazu na webovou stránku v Safari

30 Jak číst články z webu bez reklam
Pokud chcete prohlížet obsah webové stránky, například internetového časopisu, bez 
reklam a dalších rušivých prvků, aktivujte čtečku v prohlížeči Safari. Na webové strán-
ce, kterou chcete číst, klepněte na tlačítko s ikonou řádků textu vlevo vedle pole URL 
adresy.

Obrázek 19: Čistý obsah stránky v čtečce

začátečník
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31 Jak pokračovat v prohlížení stránek, které jste měli 
otevřené, na jiných zařízeních
Pokud na svých dalších iOS zařízeních, případně počítači platformy Mac OS, využíváte 
službu iCloud, můžete klepnutím na ikonu s obláčkem pokračovat v prohlížení webo-
vých stránek, které jste měli otevřené na  svých ostatních zařízeních. Sdílení nastavte 
v Nastavení  iCloud, kde zapněte volbu Safari.

32 Jak si uložit odkazy na stránky, které si chcete 
prohlédnout později nebo off-line
Narazili jste při surfování Internetem na stránku, která vás zaujala, ale teď nemáte čas se 
jí věnovat? Uložte ji do Seznamu četby. Klepněte na tlačítko Sdílení a následně na tla-
čítko Do seznamu četby. Takto si můžete uložit například články internetového časo-
pisu, které si chcete přečíst později. Na novějších typech iOS zařízení se kromě odkazu 
ukládá i webová stránka, takže si ji můžete přečíst, i když nemáte připojení k Internetu.

33 Jak uložit obrázek z Internetu
Narazili jste při surfování Internetem na  obrázek, který si chcete z  různých důvodů 
uložit do iOS zařízení? Například ho chcete někomu přeposlat (třeba jako novoročen-
ku – neoriginální, ale pro osoby bez výtvarného vkusu praktické), použít jako tapetu 
pozadí a podobně. Klepnutím a přidržením prstu se zobrazí nabídka, ze které vyberte 
položku Uložit obrázek.

Obrázek 20: Uložení obrázku z Internetu

pokročilý

pokročilý

pokročilý
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34 Surfování na Internetu v privátním módu
Prohlížeč Safari zaznamenává vaše aktivity. Pokud to z různých důvodů není žádoucí, 
například na  pracovišti, případně pokud používáte zařízení půjčené od  kolegy, rodi-
če a podobně, přepněte se do privátního režimu. Přepnutí realizujete v  Nastavení  
Safari  Nesledovat. Pokud aktivujete tento režim, nebude se zaznamenávat historie 
vašeho surfování.

Poznámka: Při aktivaci privátního režimu se systém zeptá, zda chcete zavřít všechny 
otevřené panely. Pokud máte prohlížeči otevřených hodně panelů, nemusíte je proto 
zavírat jeden po  druhém, stačí prohlížeč přepnout do  privátního módu a  případně 
hned tento mód vypnout.

35 Vyhledávání
Panel vyhledávání obsahu v  IOS zařízení aktivujete gestem posunu prstu kdekoliv 
na obrazovce operačního systému (obrazovka s ikonami aplikací) směrem dolů.

Poznámka: Je potřeba rozlišovat gesto svislého posunu prstem od  horního okraje 
obrazovky, kterým se zobrazí Oznamovací centrum, a gesto posunu aktivující vyhle-
dávání – to je potřeba provést níže pod horním okrajem obrazovky.

Obrázek 21: Vyhledávání

pokročilý

začátečník
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36 Nastavení rozsahu a pořadí vyhledávání
Implicitně je nastaveno vyhledávání v  celém kontextu zařízení. V  Nastavení   
Obecné  Hledání ve Spotlight upravte rozsah vyhledávání. Do vyhledávání můžete 
zahrnout kontakty, aplikace, hudbu, videa, podcasty, audioknihy, poznámky, události, 
poštu, připomínky a zprávy.

Přesouváním položek v  seznamu zdrojů pro vyhledávání můžete určit priority, tj. 
v jakém pořadí se bude vyhledávat.

Obrázek 22: Nastavení vyhledávání. Pořadí vyhledávání se mění přesouváním objektů 
jejich uchopením za ikonu vpravo. Na obrázku je tato ikona zakroužkovaná u položky 
Poznámky.

37 Rychlý přesun na začátek dokumentu
Při prohlížení větších dokumentů nebo seznamů se často potřebujete vrátit na začátek 
dokumentu. Intuitivní posouvání prstem může být zdlouhavé, ale existuje způsob, jak se 
jediným klepnutím vrátit na začátek dokumentu nebo seznamu. Stačí klepnout v horní 
části displeje na záhlaví tam, kde je zobrazen aktuální čas.

38 Sdílení obsahu mezi aplikacemi
V  některých aplikacích můžete sdílet obsah schránky, aktuální polohu a  podobně. 
Možnosti sdílení jsou v  každé aplikaci jiné. Například v  aplikaci Mapy můžete sdílet 
svou polohu přes AirDrop, Facebook, Twitter, případně poslat e-mailem.

pokročilý

začátečník

pokročilý
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Obrázek 23: Příklad možností sdílení polohy

Poznámka: Pokud sdílíte svou polohu e-mailem, příjemci přijde odkaz s implicitním 
názvem „Špendlík na  mapě“ obsahující odkaz na  maps.apple.com, který byl v  době 
psaní knihy přesměrován na službu Google Maps.

39 Posílání souborů mezi zařízeními přes AirDrop
Odeslání fotky nebo dokumentu jiné osobě přes e-mail nebo MMS je zbytečně složité 
v případě, že adresát/adresáti sedí hned vedle vás. Proto v  iOS 7 přibyla nová funkce 
AirDrop, která umožní nativní sdílení fotek, videí, hudby a  jakéhokoliv souboru přes 
Wi-Fi a Bluetooth. Stačí mít blízko sebe, v dosahu přímé bezdrátové komunikace dvě 
iOS 7 zařízení podporující AirDrop, zvolit soubory, adresáta, odeslat a přijmout. Sdílení 
souborů je zabezpečené šifrováním, takže se o  svoje soukromí nemusíte bát. Pokud 
použijete Wi-Fi, vzdálenost mezi zařízeními může být 10 metrů. U Bluetooth bude tato 
vzdálenost 2–3 metry.

Adresát se může rozhodnout, zda povolí nebo nepovolí zkopírování posílaného soubo-
ru do svého zařízení. Pokud nechcete, aby vám posílali fotky cizí lidé na ulici, případně 
lidé na  nějaké konferenci, jednoduše můžete na  místech, kde je vysoká koncentrace 
lidí s  iOS zařízeními, nastavit limity pro příjem souborů posílaných tímto způsobem. 
Můžete přijímání úplně vypnout nebo omezit sdílení jen na okruh vašich kontaktů.

pokročilý
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Poznámka: AirDrop není dostupný na iPhonu 4, iPhonu 4S, iPadu 2 a iPadu 3.

Obrázek 24: Posílání obrázku na jiné zařízení přes AirDrop

Po  klepnutí na  AirDrop se zobrazí seznam uživatelů, jejichž zařízení jsou v  dosahu 
bezdrátové komunikace (Wi-Fi, Bluetooth).

Obrázek 25: Seznam uživatelů, jejichž zařízení jsou v dosahu bezdrátové komunikace 
pomocí AirDrop
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Obrázek 26: Adresát musí povolit zkopírování posílaného souboru do svého zařízení

40 Hlasová asistentka Siri
Inteligentní osobní asistentka nazývaná familiárně Siri umožňuje zadávání příkazů 
a vyhledávacích frází v přirozené řeči, takže se nemusíte učit specifické fráze. Otázku 
nebo příkaz můžete zformulovat různě, Siri se bude snažit porozumět. V iOS 7 dispo-
nuje Siri i mužským hlasem, je přímo propojená s Twitterem, Bingem a Wikipedií pro 
relevantnější výsledky vyhledávání. Siri také umožňuje měnit nastavení včetně Wi-Fi, 
Bluetooth a jasu.

Asistentku aktivujete delším podržením tlačítka Plocha a funguje jen v případě, že je 
zařízení připojeno k  Internetu. Její fungování musíte nejprve potvrdit Nastavení  
Obecné  Siri.

Pokud máte sluchátka Apple, můžete Siri aktivovat delším podržením prostředního 
tlačítka. Připravenost Siri rozpoznat váš příkaz je indikovaná ikonou mikrofonu. 
Klepnutím na ikonu můžete zahájit/ukončit zadávání příkazu. Siri následně zobrazí text 
vašeho příkazu a oznámí hlasem odpověď. Pokud Siri potřebuje více informací nebo 
nerozuměla úplně vašemu příkazu, vyžádá si upřesnění.

Poznámka: Funkcionalita, která se skrývá za Siri, tedy rozpoznávání hlasu, vyhledává-
ní a generování odpovědí, se nerealizuje ve vašem zařízení, ale v cloudu na výkonných 
serverech v datových centrech provozovaných společností Apple.

Siri je momentálně podporovaná v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, ital-
štině, japonštině, korejštině a čínštině.

Poznámka: Osobního asistenta Siri můžete využít jako zajímavého interaktivního 
pomocníka při výuce cizího jazyka. Je trpělivá a odpovídá i na gramaticky jen částečně 
správně zformulované otázky.

pokročilý
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Osobní asistentku Siri můžete aktivovat nejen podržením tlačítka Plocha, ale i jedno-
duchým přiložením telefonu k uchu. Každý iPhone od první generace obsahuje takzva-
ný proximity senzor, který zjistí, že je telefon přiložen k uchu, a deaktivuje dotykový dis-
plej. Pokud netelefonujete, slouží tento senzor od verze 4S k aktivaci komunikace se Siri.

41 Jak se naučit konverzovat se Siri
Při prvním použití asistentky položte Siri otázku „What can you do?“, nebo klepněte 
na ikonu se symbolem otazníku. Siri zobrazí příklady otázek a příkazů, které jí můžete 
položit. Pokud na některou volbu klepnete, zobrazí se více příkladů otázek pro přísluš-
nou aktivitu.

Poznámka: Siri, podobně jako lidský mozek při autosugesci, nerozumí negativním 
frázím, proto řekněte Siri, co chcete, ne co nechcete.

Obrázek 27: Nabídka aktivit, které může Siri realizovat

42 Funkce během telefonování
Během telefonování často potřebujete operativně aktivovat některé funkce, například 
dočasně ztlumit mikrofon, přepnout na hlasitý odposlech, nahlédnout do kontaktů či se 
v automatických ústřednách nebo hlasových službách navigovat pomocí tónové volby. 

pokročilý

začátečník
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Proto iPhone během telefonování zobrazuje tlačítka k  aktivování zmíněných funkcí 
včetně tlačítka na zobrazení číselníku.

Obrázek 28: Funkce operativně dostupné během telefonování

43 Blokování hovorů a zpráv
Jedním z atributů dnešní byznysem přesycené doby je mnoho direct marketingových 
firem, které bez souhlasu oslovených obvolávají neznámé lidi se svými „úžasnými 
nabídkami“. Občas si ani v soukromém životě nepřejete komunikovat s osobou, která 
vás různými způsoby obtěžuje. iOS 7 nabízí možnost blokování vybraných telefonních 
čísel. Funkci najdete v Nastavení  Telefon  Blokované. Ze zablokovaných kontaktů 
nebude možné přijímat hovory, zprávy ani hovory FaceTime.

44 iTunes Radio
Nová služba iTunes Radio je zatím dostupná pouze v  USA. Umožňuje streamování 
hudby, vytvoření vlastního okruhu skladeb, označení oblíbených nebo i neoblíbených 
skladeb a má množství přizpůsobení. Funkce (v podporovaných zemích) je součástí iOS 
a je dostupná v bezplatné verzi s přerušováním reklamou každých 15 minut a v placené 
verzi bez reklamy za roční poplatek 24,99 dolarů.

začátečník

pokročilý
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iTunes Radio nabízí více než 200 stanic s katalogem hudby z  iTunes Store. Službu je 
možné využít nejen na iPhonu, iPadu či iPodu touch, ale i na počítačích Mac, PC a také 
na Apple TV. Uživatelé mohou svou oblíbenou stanici či skladbu snadno sdílet s přáteli. 
Budou moct také upravit vysílání stanice, aby hrála hudbu podobnou aktuální skladbě, 
případně, aby určité skladby vůbec nehrála.

Zjednodušeně řečeno: rozdíl mezi iTunes a iTunes Radio je v tom, že v iTunes si sklad-
bu zakoupíte a vlastníte ji, v iTunes Radio si ji jen půjčujete. Posluchači iTunes Radia 
si mohou vybrat stream na základě svých hudebních preferencí, avšak nebudou moct 
poslouchat skladby na vyžádání. Každou skladbu, která se v iTunes Radiu bude přehrá-
vat, lze jedním klepnutím koupit přes iTunes.

Obrázek 29: Rozhraní aplikace iTunes Radio

45 Jak usínat při hudbě
Pokud rádi usínáte při hudbě a přibližně víte, za jak dlouho usnete, nemusí kvůli tomu 
vaše zařízení hrát celou noc a nemusíte pro tento účel ani stahovat specializovanou apli-
kaci. V aplikaci Hodiny přejděte na kartu Minutka a pomocí číselníků nastavte dobu, 
během které usnete. Ze seznamu aktivovaného tlačítkem Zvuky vyberte úplně poslední 
položku Zastavit přehrávání.

46 Ovládání přehrávání hudby pomocí sluchátek Apple
Součástí některých sluchátek od společnosti Apple (například sluchátek, která jsou sou-
částí balení iPhonu či iPodu touch), případně sluchátek od jiných firem určených pro 
iOS zařízení, jsou tři tlačítka. Krajní tlačítka se symboly + a – jsou určena na regulaci 
hlasitosti. Mezi nimi je ploché tlačítko na ovládání přehrávání. Má překvapivě hodně 
funkcí v závislosti na tom, kolikrát ho stisknete v rychlé sekvenci.

začátečník

začátečník
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  Jedno stisknutí – spuštění/zastavení přehrávání.
  Stisknutí a podržení – rychlý posun dopředu v rámci skladby.
  Dvojité stisknutí – posun na další skladbu.
  Dvojité stisknutí a podržení – ovládání hlasem.
  Trojité stisknutí – posun na předchozí skladbu.
  Čtyřnásobné stisknutí – posun na předchozí skladbu a zastavení přehrávání.

47 Jak zpřístupnit ovládání přehrávání hudby
Ovládání hudby na  zamknutém zařízení aktivujete bez nutnosti odemykání tak, že 
gestem od  dolního okraje obrazovky směrem nahoru aktivujete Ovládací centrum, 
na kterém jsou umístěny i ovládací prvky přehrávání hudby.

48 Co jsou podcasty
Zjednodušeně řečeno je podcast příspěvek libovolného žánru a obsahu, který je k dis-
pozici ne v  textové podobě, ale ve  formě zvukové nahrávky, případně videa. Formou 
podcastů se distribuují například zajímavé rozhlasové či televizní relace, krátké doku-
menty, audio- či videokurzy nejen jazykové, ale z  jakékoliv oblasti atd. Podcasty je 
možné přehrát v aplikaci Podcasty, případně je stáhnout do zařízení a přehrát později, 
když na to budete mít čas, ale nebudete mít k dispozici internetové připojení – napří-
klad v letadle.

Aplikace Podcasty umožňuje přehrávat audio- nebo videopodcasty na  vašem iOS 
zařízení. K dispozici je několik set tisíc bezplatných podcastů, které jsou přehledným 
způsobem rozděleny do různých kategorií žebříčků. Jednotlivé epizody je možné v iOS 
zařízení nejen prohlížet, ale i stáhnout a podívat se na ně v době, kdy nejste připojení 
k  Internetu. Do  verze iOS 6.0 byla aplikace Podcasty součástí operačního systému. 
V nových verzích je potřeba aplikaci stáhnout z App Store.

49 Jak přehrát video ve formátu, který integrovaný 
přehrávač nepodporuje
Integrovaný přehrávač videa podporuje pouze formát MP4. Videa v jiných formátech 
je nutné konvertovat v počítači, což trvá dlouho, potřebujete k  tomu specializovanou 
aplikaci a nastavení parametrů konverze u videa s  titulky může být náročné. Naštěstí 
jsou v App Store přehrávače, které zvládnou většinu formátů (AVI, WMV, FLV, MKV...) 
i s titulky.

V  době psaní knihy byly na  žebříčku popularity Top Charts aplikace AVPlayerHD 
a BUZZ Player HD. Jejich cena nepřevyšuje 3 eura. Naplno využívají možnosti hardwa-
rového grafického akcelerátoru, umožňují video nejen přiblížit, ale i přehrát nižší nebo 
vyšší rychlostí, načítat titulky najednou z  externího souboru, a  to buď automaticky, 
pokud jsou pojmenovány stejně jako video, nebo ručně. Videa můžete přejmenovávat, 
mazat či organizovat do složek pomocí integrovaného správce souborů.

začátečník

začátečník

začátečník
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Nejčastější scénáře použití48

Poznámka: Postupy, jak je možné nahrát videosoubor z  počítače nebo Internetu 
do aplikace přehrávající video, jsou popsány v následujících třech tipech.

50 Jak nahrát soubor z počítače do aplikace
Přes USB:

Připojte zařízení k počítači a spusťte aplikaci iTunes (u implicitního nastavení se apli-
kace spustí sama po  připojení zařízení). Na  kartě Aplikace v  sekci Sdílení souborů 
nalistujte v  seznamu příslušnou aplikaci a  do  pravého okna přesuňte nebo tlačítkem 
Přidat přidejte požadované soubory z  počítače. V  tomto okně můžete také vymazat 
nepotřebné soubory.

Obrázek 30: Nahrávání dokumentů, v tomto případě videí, do aplikace k jejich přehrání

Přes Wi-Fi:

Aplikace vám poskytne intranetovou adresu, kterou následně zadáte do  webového 
prohlížeče na počítači. Samotné nahrávání vypadá podobně jako například přikládání 
příloh do e-mailu. Přenos je realizovaný přes protokol HTTP nebo FTP. Nevýhodou je 
nižší rychlost a nemožnost nahrát více souborů najednou.

pokročilý
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