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Appky na učení služby

Přístup k placeným databázím z domova databáze

Všichni máme u  sebe pořád mobilní telefon. Tak proč ho nevyužít, když se chceme učit, něco si 

zapamatovat nebo osvěžit v  paměti? Doporučujeme využívat výukové kartičkové aplikace, např. 

 Anki.

Duben byl v knihovně spíše odpočinkový. Květen? Ten je ve znamení zkouškového období. Takže 

Vám přejeme dobrou paměť, pevné nervy a štěstí při testech, písemkách, zápočtech a zkouškách. 

Třeba Vám pomohou aplikace na učení nebo přístup k odborným článkům z domova.

Pokud potřebujete pracovat  s  placenými 

odbornými články i  mimo síť LIANE (třeba 

doma nebo kdekoliv na cestách), jedním 

z  nejjednodušších způsobů je možnost 

přihlašování Vašimi univerzitními údaji (tzv. 

institucionální login).

Začněte s hledáním na seznamu univerzitou 

předplácených odborných databází na linku 

knihovna.tul.cz/fondy/databaze, kde u  té 

databáze, která Vás zajímá, klikněte na 

institucionální login v  pravém sloupci. Po 

zadání Vašich přihlašovacích údajů do 

 LIANE se bez omezení dostanete k  plným 

textům článků.

Platformy: Android (AnkiDroid), iOS (AnkiMobile), Windows, Mac, Linux

Výhody: synchronizace mezi zařízeními, možnost vytváření vlastních 

karet a sdílení balíků karet mezi uživateli 

Formáty: obraz, audio, video, umí matematické vzorce aj.

Více na https://apps.ankiweb.net/

Samozřejmě existuje mnoho dalších podobných aplikací (Quizlet, 

Tinycards, Cram.com), takže vybírejte dle svého vkusu. :)

https://apps.ankiweb.net/
https://knihovna.tul.cz/fondy/databaze
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Mobilní aplikace EBSCO eBooks končí databáze

Kosmonauti na pokraji smrti kniha měsíce

Prý jsou vesmírné lety minulostí? „Koho jste potkali? Co vám to nalhali?“ jak říká klasik. Zárodky 
obnovené touhy dobývat kosmos můžeme pozorovat dnes a denně, jenomže hlavním cílem už 
není vojenská základna na Měsíci, ale spíš luxusní hotel na oběžné dráze.

Před vesmírnými programy nyní leží nový svatý grál, přistání 
člověka na Marsu. Mise je to sice možná, ale nadmíru 
nebezpečná. Historie vesmírných letů není lemovaná 
katastrofami a bohužel nezřídka i jejich oběťmi bezdůvodně.

Někdy to však celé jako zázrakem šťastně dopadne, a že jsou 
to příběhy opravdu zajímavé, můžete posoudit sami nad 
knihou, která se rozhodla zmapovat hrdinské úsilí při dobývání 
vesmíru.

Kosmonauti na pokraji smrti přinášejí svědectví o snaze 
novodobých dobrodruhů, podlehnuvších přirozené touze 
člověka ukojit svoji zvědavost, jaké to asi je tam někde daleko 
a jestli by se tam náhodou nedalo žít jinak, lépe než tady na 
Zemi.

Naše hodnocení: 85%

Během tohoto měsíce bude ukončen 

provoz aplikace EBSCO eBooks, která 

sloužila ke čtení e-knih od firmy EBSCO. 

Dobrou zprávou je, že tyto e-knihy jsou 

dál dostupné ve formátu PDF a pro jejich 

čtení bude tedy stačit jakákoliv mobilní 

aplikace, která umí s tímto formátem 

pracovat, např. Bluefire Reader. A prý by 

měl v nabídce formátů přibýt také EPUB. 

Na univerzitě je k dispozici více než 60 

e-knih od EBSCO. Těmi nejčtenějšími 

jsou Illustrated History of Health and 

Fitness, Expert Python Programming 

a Nanomaterials Handbook.

Všechny pro Vás volně dostupné e-knihy od EBSCO najdete  v katalogu knihovny na adrese 

https://knihovna-opac.tul.cz/search?type=global&q=ebsco+e-knihy.
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