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ADOBE CREATIVE CLOUD 
Umění z cloudu
Společnost Adobe se odhodlala k zásad-

ní změně ve způsobu distribuce svých 
softwarových produktů. Od letošní aktua-
lizace si tak již nepořídíte klasickou „krabi-
covou“ verzi Photoshopu a dalších oblíbe-
ných nástrojů pro profesionální grafiky, 
DTP operátory nebo střihače videa. Veške-
ré součásti souboru Adobe Creative Cloud 
jsou nyní dostupné pouze na bázi před-
platného v ceně cca 650  Kč za jednu apli-
kaci nebo 1 600 Kč za celý soubor progra-
mů na jeden měsíc. Samotné aplikace si 
pak stáhnete do počítače prostřednictvím 
jednoduchého programu Creative Cloud, 
který vám zároveň nabídne i 30denní zku-
šební dobu jednotlivých produktů.

Cíl změny distribučního modelu profe-
sionálního grafického softwaru je jasný. 
Firma Adobe si tak chce zajistit průběžné 
zisky v  době, kdy by mnoha uživatelům 
stačil jednou pořízený balík softwaru na 
řadu let – tedy bez průběžného, placeného 
upgradu na novější verze. Druhý důvod 
distribuce softwaru prostřednictvím clou-
du, tedy zamezení pirátského využívání 
programů, padl po jediném dni od uvede-
ní balíku Creative Cloud – ochranu proti 
neoprávněnému používání se podařilo 
ihned obejít.

Novinek v  programech z  balíku Crea-
tive možná není tolik, kolik bychom od tak 
přelomové verze očekávali. Ve Photoshopu 
ocení uživatelé například inteligentní do-
ostření roztřeseného snímku nebo nástro-
je na lepší retuše RAW snímků. Nové ná-
stroje na práci s písmem i grafikou najdete 
samozřejmě i  v  aplikacích Illustrator CC 
a InDesign CC a v programu Premiere Pro 
CC nyní precizně zpracujete nejen obraz, 

ale i  zvuk videa. Přepracováno bylo také 
uživatelské rozhraní a podporovány jsou 
i displeje s velmi vysokým rozlišením (ty-
picky Retina na počítačích MacBook Pro).

SHRNUTÍ: Všechny aplikace z balíku  
Adobe Creative Cloud stále patří na úpl-
nou špičku ve svém oboru. S přechodem 
na pronájem aplikací z cloudu se však 
více než kdy dříve vyplatí zvážit upgrade 
z předchozí „krabicové“ verze, za kterou 
nemusíte každý měsíc platit. 
 

+
 
Špička ve zpracování fotek, 
vektorové grafiky i videa, možnost 
pronájmu jednotlivých aplikací.

– Nový distribuční model a ceny 
pronájmu.

Kč cca 1 600 Kč/měsíc

SHRNUTÍ: S aplikací WindowBlinds 8 mů-
žete upravit vzhled nových Windows  8 
i starší verze 7. Společně s doplňky  
Start8 a ModernMix od stejného výrobce 
lze z Windows 8 udělat mnohem přívěti-
vější systém. 
 

+
 
Cena, bezproblémová integrace 
do Windows.

– Program musí běžet na pozadí 
operačního systému.

Kč cca 200 Kč

WINDOWBLINDS 8
Aero pro Windows 8
Nový operační systém Windows 8 svým 
strohým rozhraním mnoho uživatelů 
nenadchl. Podobně jako tlačítko Start lze 
však nová Windows doplnit i o průhled-
ná okna ve stylu Aero. Aplikace Win-
dowBlinds 8 vám nabídne devět alterna-
tivních grafických stylů rozhraní Win-
dows 8, které můžete dále upravovat na-
stavením barev, textur nebo pozadí. Po 
aplikaci stylu je upraven vzhled oken 
aplikací i hlavního panelu a také jsou na-
hrazeny systémové zvuky. Další nastave-
ní zahrnují například úpravu funkcí tla-
čítek na hlavním panelu nebo předvolby 
animací. Program WindowBlinds 8 běží 
na pozadí operačního systému a konzu-
muje přibližně 25 MB operační paměti. 
Veškeré změny provedené v nastavení 
Windows je možné rychle vrátit zpět.

TECHNICKÁ DATA
INFO www.stardock.com

OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 7/8 (32/64 b)

JAZYK angličtina

ÚPRAVA VZHLEDU okna aplikací, hlavní 
panel, zvuky, anima-
ce, textury, pozadí

NASTAVENÍ OKEN  
JEDNOTLIVÝCH APLIKACÍ

AUTOMATICKÁ ZMĚNA 
VZHLEDU

  (náhodně ve zvole-
ném intervalu)

HODNOCENÍ
CELKEM T=92

SKINY (40 %) W=95

NASTAVENÍ (30 %) Q=85

INTEGRACE DO WINDOWS (20) W=95

NÁROKY NA RAM (10 %) W=95

výborný (1,4)

TECHNICKÁ DATA
INFO www.adobe.cz

OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 7/8 (32/64 b); 
OS X 10.7/10.8

JAZYK čeština (zatím ne pro 
všechny aplikace)

PRÁCE OFF-LINE (platnost předplatného 
se ověřuje každých  
30 dní)

SDÍLENÍ/SYNCHRONIZACE   (20 GB v cloudovém 
úložišti)

VYNUCENÁ INSTALACE 
AKTUALIZACÍ

–   (předplatitelé mají  
k dispozici i starší  
verze od CS6)

HODNOCENÍ
CELKEM `=94

NABÍDKA APLIKACÍ (30 %) W=95

FUNKCE (30 %) 2=100

OVLÁDÁNÍ (20 %) R=90

DOKUMENTACE (20 %) Q=85

velmi dobrý (1,2)
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O&O BLUECON 10
Drahý záchranář
Především pro správce firemních sítí je 
určen soubor univerzálních nástrojů na 
zprovoznění nefunkčních počítačů a zá-
chranu ztracených dat. Nástroj založený 
na prostředí Windows PE, spouštěném 
z  DVD nebo USB flash disku, obsahuje 
v  přehledném rozhraní nástroje na ob-
novu smazaných dat, opravu potíží 
s  ovladači hardwaru, resetování zapo-
menutého uživatelského hesla nebo tře-
ba obnovu poškozených diskových oddí-
lů. Domácí uživatelé dají samozřejmě 
přednost cenově daleko přijatelnějším 
alternativám. 
(Cena: cca 26 000 Kč, www.oo-software.com)

dobrý (2,5)

DRAWPLUS X6
Vektorový editor 
Serif DrawPlus X6 je výrazně levnější al-
ternativou ke grafickým aplikacím od 
Adobe nebo Corelu. Především méně ná-
ročným uživatelům splní všechny poža-
davky na kreslení, práci s  vrstvami, pís-
mem a  dalšími objekty. Aktuální verze 
přináší několik nových automatizovaných 
funkcí, jako je například úprava barevné 
palety pro kreslení podle barev importo-
vaných bitmap nebo prvky pomáhající 
s kreslením křivek a spirál. Celkově je na-
bídka funkcí velmi bohatá, výhrady máme 
jen k nižšímu výkonu programu DrawPlus 
X6 při práci s komplikovanější grafikou. 
(Cena: cca 2 500 Kč, www.serif.com)

dobrý (1,7)

MP3 COVER FINDER 1.0.7
Organizace MP3
Nový program MP3 Cover Finder od 
Ashampoo pochopitelně neslouží pouze 
k vyhledání obrázku obalu hudebního al-
ba, které máte ve formátu MP3 uložené 
na disku svého počítače. Kromě této jed-
noduché činnosti totiž aplikace umí také 
stáhnout popisky jednotlivých skladeb 
a  uložit je do ID3 tagů MP3 souborů. 
S takto popsanými skladbami si pak dale-
ko lépe poradí různé multimediální pře-
hrávače a hudební katalogy. Proces vyhle-
dání a  popsání skladeb alba zabere jen 
několik okamžiků a  nakonec si můžete 
rovnou vytvořit i playlist. 
(Cena: cca 830 Kč, www.ashampoo.com)

velmi dobrý (1,5)

SPYSHELTER PREMIUM 8.5
Ochrana před špehy
Běžné antiviry ne vždy ochrání počítač 
proti všem typům útoků z internetu. Na 
boj s různými špiony, usídlenými ve va-
šem stroji, je ale připravena například 
aplikace SpyShelter. Program odhalí 
škodlivé aplikace sledující stisky kláves, 
obsah obrazovky a  schránky, ale také 
špehy využívající vaši webkameru nebo 
mikrofon. Základní, bezplatně použitel-
ná verze programu SpyShelter obsahuje 
nástroje na ochranu před sledováním 
stisknutých kláves, obsahu obrazovky 
a  systémové schránky. Další edice pro-
gramu obsahuje i firewall. 
(Cena: cca 750 Kč, www.spyshelter.com)

velmi dobrý (2,2)

PHOTOSHOP LIGHTROOM 5
Digitální fotolab
Profesionální aplikace Photoshop Lightro-
om 5 je sice součástí sady Creative Cloud, 
stále si ji však můžete pořídit i samostat-
ně, bez měsíčních poplatků za užívání. No-
vinek a vylepšení je v aktuální verzi oprav-
du hodně: nedostatky snímků hravě od-
straníte s  novým retušovacím štětcem, 
jedním kliknutím narovnáte nakloněné 
linie a s dalším novým nástrojem snadno 
zvýrazníte vybranou část fotografie. Ino-
vace najdete i mezi funkcemi pro export 
snímků – například v  podobě videopre-
zentací fotek ve vysokém rozlišení nebo ve 
vylepšeném nástroji na tvorbu fotoknih. 
(Cena: cca 3 500 Kč, www.adobe.cz)

výborný (1,4)

ACDSEE 16
Správa fotografií
Pod tlakem (často bezplatné) konkurence 
upadl dříve velmi oblíbený program ACD-
See trochu v  zapomnění. Aktuální verze 
s  číslovkou 16 vyráží do boje s  funkcemi 
pro třídění a popisování fotek i jejich úpra-
vy. Mezi nástroji na editaci snímků najde-
te například korekci expozice či barevnos-
ti, ořezávání a otáčení, ostření nebo reduk-
ci šumu. ACDSee pracuje také se souřadni-
cemi místa pořízení snímků, které umí 
zobrazit na různých mapách. Na druhou 
stranu, chybí nám některé funkce, běžně 
dostupné i v bezplatných programech, ja-
ko je třeba rozpoznávání tváří.
(Cena: cca 800 Kč, www.acdsee.com)

dobrý (2,4)
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MAPFACTOR: GPS NAVIGATION 
Zdarma, nebo za peníze?
Svět mobilních navigačních aplikací 

nedávno rozvířila zpráva o  akvizici 
služby Waze společnosti Google za jednu 
miliardu dolarů. Kromě velmi zajímavé 
komunitní služby Waze však existují i dal-
ší užitečné navigace pro smartphony, jako 
je i  aplikace společnosti MapFactor pro 
zařízení s Androidem.

Aplikace MapFactor: GPS Navigation 
dává uživateli na výběr mezi použitými 
mapami – lze volit mezi bezplatnými ma-
pami celého světa (OpenStreetMapy, sta-
hují se po jednotlivých zemích) a mapami 
z navigace TomTom (TeleAtlas), připrave-
nými zvlášť pro běžná vozidla a zvlášť pro 
vozidla nákladní. Například mapu Evropy 
tak pořídíte za něco málo přes 500 Kč, sa-
motná Česká republika pak stojí asi 
o 150  korun méně. Stažením různých ma-
pových podkladů si můžete snadno zvo-
lit, kde budete jezdit podle přesnějších, 
placených map a kde si vystačíte se zdar-
ma (a přitom bez problému) použitelný-
mi mapovými podklady.

Samotná navigační aplikace obsahuje 
standardní funkce, včetně hlasového vý-
stupu, vyhledávání bodů zájmu nebo pří-
mého vkládání GPS souřadnic. Pokud bu-
dete právě připojeni k internetu, může se 
vám hodit vyhledávání cílů pomocí Goo-
glu, a i když nejste piráti silnic, jistě oceníte 
varování před radary měřícími rychlost. 
U každé trasy můžete dále volit, zda chcete 
jet nejkratší nebo nejrychlejší cestou. Zají-
mavostí je možnost konfigurace vozidel, se 

kterými budete navigaci používat, a s ni-
mi souvisejících parametrů (volba typu 
trasy, maximální rychlost, povolené typy 
silnic). Navigaci lze využít i pro pěší nebo 
cyklistické výlety. Stejně jako oblíbená 
místa si můžete uložit i své oblíbené trasy.

SHRNUTÍ: Navigace MapFactor nabízí 
unikátní možnost kombinovat bezplatně 
použitelné a komerční mapy pro různé 
státy po celém světě. Více než dostateč-
ná je i funkční výbava a možnosti pláno-
vání a ukládání tras pro různé dopravní 
prostředky. 
 

+
 
Možnost kombinovat bezplatné 
a komerční mapy.

– Naplánovaná trasa není vždy 
optimální.

Kč cca 390 Kč/mapa

SHRNUTÍ: Zajímavá aplikace promění 
smartphony Samsung Galaxy S4 nebo 
HTC One v univerzální dálkové ovladače 
spotřební elektroniky. Namísto hned ně-
kolika ovladačů si tak vystačíte pouze se 
svým mobilním telefonem. 
 

+
 
Nabídka funkcí, bohatá databáze 
zařízení.

– Vysoká cena, grafika by mohla být 
přehlednější.

Kč cca 190 Kč

GALAXY S4-HTC ONE REMOTE
Smartphone jako 
dálkový ovladač
Špičkové smartphony Samsung Galaxy S4 
a HTC One mají ve své hardwarové výbavě 
rovněž infračervený vysílač, stejný jako 
najdeme v běžných dálkových ovládáních 
spotřební elektroniky. Po instalaci vhodné 
aplikace, jako Galaxy S4-HTC One Remote, 
lze tedy tyto přístroje proměnit v univer-
zální dálkové ovladače.

Aplikace Galaxy S4-HTC One Remote 
čerpá z databáze více než 300 tisíc zařízení 
různých výrobců, jejichž dálkové ovladače 
umí simulovat. Je tedy velmi pravděpo-
dobné, že se vám podaří ovládnout smart-
phonem i svou domácí elektroniku. Pokud 
by se tak navíc nestalo, výrobce aplikace 
poskytuje 30denní záruku vrácení pořizo-
vací ceny aplikace. Galaxy S4-HTC One Re-
mote nabízí mnoho různých obrazovek, 
na kterých najdete tlačítka ovládající zá-
kladní funkce elektroniky nebo třeba 
předvolby televizních kanálů.

TECHNICKÁ DATA
PLATFORMA Android 4.0 a vyšší

JAZYK angličtina

DATABÁZE ZAŘÍZENÍ přes 325 000 od různých 
výrobců

MAKRA (SEKVENCE PŘÍKAZŮ) – (pouze ve verzi Pro)

OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ až 10

PŘIZPŮSOBENÍ VZHLEDU (různé typy obrazovek  
a tlačítek)

HODNOCENÍ
CELKEM S=89

FUNKCE (40 %) R=90

PODPORA ZAŘÍZENÍ (30 %) W=95

OVLADATELNOST (30 %) G=80

velmi dobrý (1,9)

TECHNICKÁ DATA
INFO www.mapfactor.com

PLATFORMA Android 2.3 a vyšší

JAZYK čeština

DOSTUPNÉ MAPY celý svět  
(placené/zdarma) 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY osobní a nákladní auta, 
kolo, pěšky

HLEDÁNÍ
CELKEM X= 87

NAVIGACE (40 %) Q= 85

MAPY (30 %) R= 90

FUNKCE (20 %) T= 92

OVLADATELNOST (10 %) a= 78

výborný (2,2)
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PLOVOUCÍ NOTIFIKACE
Upozornění aplikací
V  nabídce obchodu Google Play najdete 
do češtiny přeloženou aplikaci pod ná-
zvem Floating Notifications. Jedná se o ši-
kovnou alternativu k oznámením v noti-
fikační liště operačního systému An-
droid, která zobrazuje upozornění vybra-
ných aplikací pod tlačítkem, zobrazeným 
na domovské obrazovce i  nad všemi 
spuštěnými aplikacemi. Umístění, vzhled 
i velikost notifikačního tlačítka si můžete 
přizpůsobit, stejně jako seznam aplikací, 
jejichž oznámení bude zobrazovat. Apli-
kaci si můžete zdarma vyzkoušet. 
(Cena: cca 40 Kč, platforma: Android)

velmi dobrý (1,4)

MOBILE DOC SCANNER
Skenování mobilem
Jednou z řady aplikací umožňujících skeno-
vání papírových předloh prostřednictvím 
fotoaparátu smartphonu nebo tabletu je 
i Mobile Doc Scanner. Zajímavostí aplikace 
je možnost optimalizace výstupu podle ty-
pu zdrojového dokumentu pomocí připra-
vených předvoleb nastavení (černobílé no-
viny, barevný časopis atd.). Aplikace snímek 
dokumentu automaticky ořízne a  opraví 
jeho deformace, pak se můžete rozhod-
nout, zda jej jen uložíte do zařízení, nebo 
pošlete dál v podobě PDF souboru. Mobile 
Doc Scanner ve verzi Lite lze používat bez-
platně, aplikace však zobrazuje reklamu. 
(Cena: cca 100 Kč, platforma: Android)

velmi dobrý (1,6)

RESNAP.IT
Časosběrné snímky
Aplikace resnap.it vám pomůže vyvářet 
série tzv. časosběrných fotografií, tedy 
postupně pořizovaných snímků konkrét-
ního objektu. Je celkem jasné, že s mobi-
lem či tabletem nebudete fotit neustále 
z  přesné stejné pozice, proto resnap.it 
zobrazuje obrys předchozího snímku, 
aby byl časosběrný efekt pokud možno 
co nejvíce plynulý. Ze snímků je následně 
vytvořena prezentace s  plynulým pře-
chodem mezi fotkami. Výsledek můžete 
uložit buď ve svém zařízení, nebo na web 
resnap.it a sdílet jej s dalšími uživateli. 
(Cena: 50 Kč, platforma: W8, WP8)

výborný (1,2)

TASKBAR – WINDOWS 8 STYLE
Hlavní panel v Androidu
Obrovská flexibilita operačního systému 
Android se ukazuje i v množství doplňků, 
kterými jej lze vylepšit. Pokud vám napří-
klad na vašem tabletu chybí klasický hlav-
ní panel s nabídkou Start a tlačítky otevře-
ných aplikací, jako je ve Windows, stačí si 
instalovat Taskbar – Windows 8 Style. Pak 
si můžete nastavit umístění, vzhled 
a  funkce hlavního panelu, stejně jako se-
znam aplikací, jejichž tlačítka najdete 
v  nabídce Start. Aktualizace na verzi Pre-
mium odstraní reklamní banner a  ode-
mkne další možnosti konfigurace panelu. 
(Cena: cca 40 Kč, platforma: Android)

velmi dobrý (1,8)

TWHEEL FOR TWITTER
Twitter jinak
Zatímco standardní klientské aplikace 
pro sociální síť Twitter zobrazují nové 
příspěvky formou postupného výpisu 
podle toho, kdy byly publikovány, twheel 
for Twitter na to jde úplně jinak. Aplikace 
vždy zobrazuje 30 aktuálních tweetů 
v  kruhu, kde je zároveň graficky zvýraz-
něno, které z  příspěvků si získaly pozor-
nost i  u  ostatních uživatelů Twitteru. 
Zobrazení tweetů však funguje jako spi-
rála, na které je vidět i časová souslednost 
– můžete se pak pohybovat vzad i vpřed 
a sledovat souvislosti mezi jednotlivými 
příspěvky. 
(Cena: cca 20 Kč, platforma: Android, iOS)

velmi dobrý (1,9)

CALENDAR++
Šikovný kalendář
V řadě kalendářových aplikací pro zaříze-
ní s Androidem stojí za pozornost aplika-
ce Calendar++, v placené verzi vylepšená 
o práci s úkoly a sledování času strávené-
ho při jejich plnění. Kalendář umožňuje 
pracovat s  různými účty a  nabízí celou 
řadu pohledů na nadcházející události, 
včetně vlastních widgetů na pracovní 
plochu smartphonů a  tabletů. Nechybí 
ani napojení na Kalendář Google a službu 
Google Tasks nebo možnost zvát další 
účastníky schůzek. Při práci s  kalendá-
řem potěší spousta drobností, jako napří-
klad vyhledávání místa schůzky na mapě. 
(Cena: cca 50 Kč, platforma: Android)

výborný (1,3)


