Edice CZ.NIC – E-knihy

1)”Jak na Internet“, Jiří Vaněk a kol.
Od roku 2012 sdružení CZ.NIC, správce domény CZ, připravuje osvětový seriál Jak na Internet. Více
jak 100 krátkých dvouminutových videí přináší rady a tipy, jak obstát a bezpečně přežít ve svetě
Internetu a technologií s ním spojených. Oslovuje méně zkušené, především starší, diváky. V roce
2015 jsme se rozhodli vdechnout seriálu druhý rozměr, jistou mladistvou vlnu či snad druhou mízu...
Vybraná témata jsme převedli do komiksové podoby, abychom oslovili i mladší uživatele Internetu

2)”Moderně s Moodlem“, Václav Maněna a kol.
Mezi dnešní nejvyužívanější vzdělávací technologie patří bezesporu e-learningové systémy. Díky
širokým možnostem pro podporu vzdělávání je e-learning používán nejen ve školách, ale i ve firmách.
Oblíbeným e-learingovým systémem je Moodle, který je poskytován zdarma jako otevřený software,
takže si ho můžete bezplatně vyzkoušet. Václav Maněna se dlouhodobě věnuje e-learningu a využití
technologií ve výuce. Své zkušenosti z komerční sféry předává studentům (budoucím učitelům
informatiky) při výuce předmětu Didaktika informatiky.

3)”Ponořme se do HTML5“, Mark Pilgrim
Nejnovější verze značkovacího jazyka HTML výrazně mění způsob vývoje webových aplikací. Pokud
stále nic nevíte o nových funkcích HTML5, nyní je čas to zjistit. Tato kniha poskytuje ucelený pohled
na HTML5 a jeho prvky a atributy. Dozvíte se mimo jiné, jak pomocí HTML5 vyvinout aplikace,
které běží, i když je uživatel zrovna bez připojení, nebo jak zobrazit video přímo v prohlížeči, aniž
byste se museli spoléhat na zásuvné moduly.

4)”LibreOffice Writer“, Vlastimil Ott
Kniha “LibreOffice Writer: Praktický průvodce” přináší návody na typické úlohy, které uživatel
zpracovává prostřednictvím textového procesoru. Vysvětluje princip stylů a výhody jejich použití, v
nezbytné míře popisuje vlastnosti a nastavení. Hlavně ale provází čtenáře desítkami postupů typu "jak
na to". Od číslování stran, vkládání obsahu přes kontrolu překlepů a práci s tabulkami až k hromadné
korespondenci nebo správě doplňků. Vlastimil Ott se svobodnému softwaru a speciálně
kancelářskému balíku věnuje od roku 2003, kdy začal psát články o OpenOffice.org. Později se stal
redaktorem a šéfredaktorem portálu OpenOffice.cz (a také LinuxEXPRES), kde pod jeho vedením
vznikly stovky návodů a pomůcek.

5)"Zodpovednosť na internete", Martin Husovec
Kdy mohou poskytovatelé internetových služeb, jakými jsou poskytovatelé připojení k Internetu,
poskytovatelé webhostingu, provozovatelé diskusních fór nebo aukční platformy, být zodpovědní za
vlastní obsah a obsah svých uživatelů? Tato kniha se snaží odpovědět na tuto otázku pro český a
slovenský právní systém. Je koncipována jako podrobná příručka pro dva typy čtenářů – "rychlého
čtenáře", který se chce jen zorientovat v bludišti právních pravidel pomoci barevě zvýrazněných
příkladů a "náročného čtenáře", který má zájem objevovat pravidla do větší hloubky v širším právním
kontextu. Kniha je ve slovenském jazyce.

6)"Buď pánem svého prostoru", Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy
Zajímá vás, jak se bránit proti kyberšikaně, jak předejít zavirování vašeho počítače, jak si zachovat
soukromí na sociálních sítích či například jak se nestát obětí darebáků, číhajících na Internetu?
Zajímalo vás někdy, kdo jsou to ti rhybáři, hackeři, crackeři, piráti, kyberstalkeři a další obyvatelé
virtuálního světa, zvaného Internet? Všechny tyto otázky a mnohé další zodpovídá poutavým
způsobem kniha Buď pánem svého prostoru, která je určena především dospívajícím čtenářům a jejich
rodičům. Kniha se nevyhýbá ani tématům techničtějším a tak se v ní mladí uživatelé internetu mohou
dozvědět také informace o technickém pozadí fungování internetového připojení, či informace o
bezpečném nastavení domácích wi-fi sítí. Tato kniha by určitě neměla chybět v knihovničce žádného
teenagera aktivně používajícího Internet.

7)"Internet jako objekt práva", Ján Matejka
Ján Matejka v současné době působí jako vedoucí oddělení soukromého práva a zástupce ředitele
Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje zejména problematice nových technologií. Jako
pedagog působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Právnické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ján Matejka je také členem
redakčních rad právnických a právně orientovaných časopisů, jako jsou Právník, Všehrd, Revue pro
právo a technologie, DSM nebo ITpravo.cz, V roce 2009 mu předseda Akademie věd udělil prémii
Otto Wichterleho, kterou získávají mimořádně kvalitní a perspektivní vědečtí pracovníci AV ČR. Ján
Matejka je autorem více než 100 odborných a popularizujících prací. Působí rovněž jako samostatný
advokát.

8)"Tvorba open source softwaru", Karl Fogel
Karl Fogel je velice aktivní vývojář a advokát svobodného softwaru. Pravděpodobně nejznámější je
jeho role ve vývoji populárního systému pro správu verzí Subversion, jehož byl po řadu let hlavním
vývojářem. Podílel se také na tvorbě systému pro hostování projektů Launchpad či editoru Emacs a
napsal řadu esejů a článků popularizujících svodobný přístup k vývoji softwaru.

9)"Báječný svět elektronického podpisu", Jiří Peterka
Kniha Jiřího Peterky "Báječný svět elektronického podpisu" je psána pro lidi, kteří chtějí (či musí)
používat elektronický podpis, chtějí mu rozumět, ale současně nepotřebují být odborníky na
kryptografii. Celou složitou problematiku elektronického podpisu vysvětluje na třech úrovních: na
úrovni úvodu a celkového přehledu, na úrovni principů elektronického podpisu a na úrovni běžné
praxe (příprava počítače, podpisy na PDF dokumentech, podpisy v rámci MS Office, šifrování,
přihlašování a zabezpečená komunikace).

10)"Ponořme se do Python(u) 3", Mark Pilgrim
Mark Pilgrim se nesmazatelně zapsal do povědomí pythonovské komunity už svojí knihou „Dive Into
Python“, ve které originálním a nezapomenutelným způsobem přiblížil čtenářům osobitý styl
programování v tomto jazyce, aby se o několik let později připomenul ještě výrazněji s knihou „Dive
Into Python 3“, která je stejně originálním a zábavným způsobem věnována jeho nejnovější verzi.

11)"Pro Git", Scott Chacon
Scott Chacon je popularizátorem systému správy verzí Git a pracuje také jako vývojář v Ruby na
projektu GitHub.com Git je distribuovaný systém pro správu verzí, který se používá zejména při
vývoji svobodného a open source softwaru. Git si klade za cíl být rychlým a efektivním nástrojem pro
správu verzí. V knize se čtenář seznámí nejen s principy jeho používání, ale také s detaily jak Git
funguje interně nebo s možnostmi, které nabízejí některé další doplňkové nástroje.

12)"IPv6 (třetí vydání)", Pavel Satrapa
Původní vydání knihy Pavla Satrapy s názvem „IPv6“ je už z roku 2002. Druhé vydání, které vyšlo v
listopadu 2008, vznikalo unikátním způsobem - za pomoci všech, kteří k tomuto tématu mají co říci.
Text Pavla Satrapy byl k dispozici ke stažení na těchto stránkách od konce září do 31. října 2008.
Během této doby měli zájemci o problematiku „nového“ internetového protokolu možnost text přímo
zde komentovat a připomínkovat. Pavel Satrapa v první polovině listopadu roku 2011 komentáře
zpracoval a nyní je k dispozici třetí vydání knihy.

