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Tablet  reMarkable  je  určen  jako  příruční  skicář,  který  má  být
plnohodnotnou  náhradou  černobílého  papírového  skicáře.  Tento  cíl
splňuje  uspokojivě  a  to  jej  předurčuje  pro  široké  použití,  proto  jej
můžeme  uživatelům  v  zásadě  doporučit.  Kreslení  a  psaní  na  něm
pocitově  velmi  připomíná  práci  s  reálným  papírem  s  vyjímkou
rýsování, které zatím imitovat nejde. Vhodný je jako psací tabulka pro
školní děti - pero sice nemá ergonomický trojúhelníkový tvar, ale drží
se dobře. Uvítají jej kreslíři a umělci, neboť již se na něm dá nakreslit
hezký obrázek. Užitečný může být i pro techniky a designéry, kteří si
potřebují  skicovat  různé  technické  prvky  a  hledat  optimální  tvary.
Psychologové či lékaři při vizitách mají po ruce blok, kde si mohou
přirozeně  dělat  poznámky  při  sezení  s  klientem,  aniž  ťukají  do
klávesnice, nebo mohou klienta nechat nakreslit projektivní test. Tyto
poznámky si pak mohou organizovat a archivovat na jiném počítači. Z
dalších nabízených funkcí je čtečka PDF a ePUB souborů. Tablet  je
sice optimalizován výměnu dat s prostředím Windows, ale na pozadí
běží plnohodnotný Linux, který je přístupný přes SSH jako root.  To
programátorům umožňuje široké možnosti využití jako "papírového"

pasivního monitoru, například na 
slideshow umělecké grafiky. Cross 
kompilace pro tento tablet sice 
bez  problémů funguje  (vyzkoušel  jsem),

ale není to nic pro začátečníky v programování.

Základní kreslení 
Základní  kreslení  od  ruky  a  tužkou  je  vcelku  propracované  a  funkční,  včetně  mazání  a  různých

vybarvování. Na mírné zpoždění při kreslení se dá zvyknout. Našedlá plocha umělého papíru je snesitelná,
stejně jako nepatrné zbytky, tečky po předchozí kresbě. Hlavní je, že neškolený kreslíř či dítě mají při uchopení
pera stejné pocity jako při psaní na reálný papír. 

Výhodou  je  možnost  kreslit  do  různých  vrstev,
ukázka viz níže, a využití nejrůznější lenochů. Víte, co to
byl lenoch? To byly nakreslené řádky na tužším papíru,
které se vkládaly do sešitu bez linek, aby se psalo rovně.
Zde  si  můžete  podložit  pod  obrázek  čtverečky  a  hrát
piškvorky, nebo zasunete linky jako v sešitě, podložíte-li
notové  linky,  zapíšete  si  i  melodii,  pro  kreslíře  je  k
dispozici jedno- a dvojúběžná perspektiva ap. Lenochy
je možno si dohrát, například pokud budete potřebovat
Vennovy diagramy či nějaké bludiště pro děti - fantazii
se meze nekladou. Chybí například kružnice. Problém je,
že někdy chceme lenoch zachovat (notová osnova), jindy
odstranit (hvězdičky). Z tabletu se dají se zachovanými
vrstvami vyexportovat pouze sešity, ale ne volné listy, a
to pouze ve formátu svg. 



Pojďme si probrat slabší stránky tabletu, neboť ty silné jsou nepopíratelné. Ano, je to uspokojivá náhrada
papíru, ale při kreslení má dvě vážnější nedostatky:

A) Nefunguje kopírování přes schránku, clipboard
Nemohu si vybrat kousek obrázku, například diagram, a přesunout ho do jiného obrázku. Jediná možnost

je zduplikovat celý papír do nějaké vrstvy a nepotřebnou části odmazat. Kopírovat a přemisťovat je možno
pouze v rámci jednoho obrázku. 

B) Rýsování
Tablet  dobře  imituje  papír  -  až  na

rýsování.  Kreslení  podle  centimetrového
pravítka je sice základní práce s papírem, ale
tento  tablet  ho  neumožňuje.  Jinými  slovy
češtinář  ho  uvítá,  protože  dítě  může  vcelku
stejně  dobře  jako  na  papíře  nacvičovat
krasopis: "Ema má mísu, Ema se má." Učitel
výtvarné výchovy též: "Vezmi sobě tužku, na
maluj mi hrušku a pod hrušku talíř, sláva ty jsi
malíř!" 

Ale učitel matematiky bude zklamán - žádné kružítko, pravítko, úhloměr. Ano, můžete si vzít pravítko a
nakreslit přímku. Obyčejné kružítko do něj ale raději nezabodávejte. Na geometrii - Pythagora, Thaleta proto
raději zapomeňte. Museli byste si kružítko upravit. Pravidelné obrazce můžete dohrát jako lenoch, ale jinak je
vytvoříte velmi těžko. Například na papíře kreslíme elipsu dva špendlíky a očko z provázku – to opravdu ne.
Zde bych ocenil jednoduché kreslířké náčiní (pravítko, kružítko, úhloměr) v softwarovém provedení. Kromě
kružítka by bodly i základní tvary: obecný čtyřúhelník, trojúhelník, kruh/elipsa v podobně obkreslovacích vzorů
- jako imitace například křivítka,  pokud pamatujete,  jak se s ním kreslilo.  Za ukázku stávajících možností
rýsování je výše návod na kreslení lichocípých hvězdiček. To by s kružítkem vypadalo lépe.

Organizace obrázků
Slabou stránkou tabletu je organizace obrázků. Není stavěn na profesionální práci. Když máme skicy

stavebních detailů posuzovaných budov za poslední tři roky, tak v tabletu se v nich nikdo nevyzná. Když z diáře
vím, že v Libni jsem byl 26. ledna, stačilo by vyhledávání v tabletu podle kalendáře a stavbu mám hned po
ruce. Časové údaje – „před třemi týdny“ –  jsou opravdu k nepotřebě. Klasické užití může být pro lékaře, kteří
mají pravidelné vizity. Vstoupí do adresáře vizita, klikne na ikonu nový dokument a automaticky se vytvoří
soubor 2019-08-15_07-59-47. Někdy stačí číslování pořadovým číslem 0341. Dnes bohužel v tabletu nenajdete
ani datum, ani čas, takže ani nevíte, jak máte soubor pojmenovat.

Když si  Chocholoušek dělá  poznámky o klientech,  potřebuje sešity  jednotlivě zamknout  (read only),
popř. zcela zaheslovat, neboť obsahují důvěrné informace. Tablet jde zaheslovat pouze jako celek, takže pokud
si psycholog o klientovi poznamená, že "Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chaty", pak nesmí
dát tablet z ruky, protože jinak si toto přečte sekretářka O. Sekorová, a tak se tyto důvěrné informace dost
možná dostanou až do slabikářů. Podobně když nechám klienta kreslit projektivní text, viz obrázek, tak nechci,
aby si prohlížel obrázky, které před ním nakreslili druzí. Teď u něho musím sedět a sledovat, co s tabletem dělá.

  



Ukázka práce se skicářem s klienty – dvě fotografie a vlastní výstup
Klientka dostane tužku a tablet s malou ikonou v rohu, kterou nemá mačkat (levý obrázek). Zámek by byl
lepší. Zadání projektivního psychologického testu zní: Nakreslete obrázek, na kterém je Adam, Eva, strom,
had a jablko.  Když jej  nakreslí,  bylo by třeba kresbu uzamknout vůči  dalším změnám (tuto funkci  tablet
nenabízí). Do druhé oddělené vrstvy, popisky si psycholog píše komentáře a interpretace. Problém je, že
pokud se zde ukazuje perem něco nad obrázkem, pak to nechtěně něco kreslí. Protože ani zde není možno
obrázek  zamknout  vůči  úpravám,  je  zde  třetí  vrstva  kryt,  která  chrání  předchozí  dvě  před  mimovolným
změnám. Problém s výstupem je ten, že vrstvy jsou sloučeny do jednoho PNG nebo PDF formátu, tedy
nemohu jednoduše odlišit komentáře psychologa od kresby klientky. Tablet umožňuje export ve formátu svg,
pdf a png za předpokladu, že sdílíte tzv. sešit (notebook). Volné listy (QuickSheets) exportuje pouze v png.
Formát SVG sice zachovává vrstvy oddělené, ale málo co je schopno ho takto načíst. (Z mých programů
pouze Libreoffice Draw.) 

Málokterý klient uvítá, že důvěrné informace o něm se jen tak posílají emailem, že se mají automaticky
zálohovat na nějaký server, o němž nikdo nic neví. To samé platí pro analýzu textu, který se odesílá bůhví kam.
Tablet nemá možnost účtů pro jednotlivé uživatele - členy domácnosti, kanceláře ap. Nepočítá se sdílení, ani
individuálním utajení. Tedy policie - nákres dopravní nehody - musí takové využití opatrně zvážit. Technicky
tablet zcela vyhovuje, ale bezpečnost dat není moc promyšlená. 

Obecně platí, že dnes je nejlepší si obrázky, co nejrychleji přehrát do počítače, a pokračovat v práci v
něm. Znamená to převést všechny volné listy (quicksheets) do sešitů (notebooks), a pak sdílet (share) jako svg.
Ze svg vyexportovat požadované vrstvy na pracovním počítači. Používat tablet jen na kreslení, které mu jde
dobře. Každopádně profesionální práce by žádala lepší orientaci a archivaci přímo v tabletu/cloudu. Bohužel
automatizovat přesun souborů z tabletu do počítače není t.č. moc jednoduché kvůli nativnímu formátu.

Poznámka: Výše uvedené obrázky jsem vyexportoval pomocí následujícího příkazu linuxu. Je velkou
výhodou, že to vůbec jde, protože funkci „print screen“ tablet nemá: 

ssh  root@10.0.0.128  "cat  /dev/fb0"  |  ffmpeg  -vcodec  rawvideo  -loglevel  panic  -f  rawvideo  -pix_fmt
gray16le -s 1408,1872 -i -  -vframes 1 -f image2 -vcodec mjpeg vystup$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).jpg

Ovládání a menu
Chaotická, amébovitě se proměňující menu v závislosti na typu zobrazení je velký nezvyk a trvá notnou

chvíli, než se v nich člověk jenom zorientuje. Například nikdy netuším, co se objeví pod tlačítkem "setting".
Někdy je tam přejmenování souboru, někdy odeslání, jindy lenoch. Jenom já jsem z toho jelen. 

Intuitivní  je  vcelku  kreslení,  ale  rozhodně  ne  správce  souborů.  Tvůrci  zjevně  kolísají  mezi  snahou
vytvořit jednoduchou, zcela blbovzdornou kreslící tabulku, která nezatěžuje uživatele přemírou možností,  a
potřebami  inteligentních  uživatelů,  kteří  je  zasypávají  požadavky  z  praxe.  Místy  tedy  vznikají  prapodivní
kočkopsi, kdy tablet nabízí široké možnosti, ale jiné základní chybí, viz výše kopírování přes schránku, nebo
nastavení formátu při exportu. Podobně při čtení PDF jsou předdefinovaná zvětšení, takže stránka je buď moc
velká,  nebo moc malá.  (Teď, za pět  dní jsem zjistil,  že  je  ještě jeden způsob nastavení zoomu v nějakém
zapadlém menu.) Takových otravných drobností je dost.

Chybějící základní softwarové funkce  
Pro technické uživatele chybí základní nástroje, jako je

kalkulačka. Když kótuji skicu, nevím, jak vy, ale úhlopříčku z
hlavy nevypočítám.  Hodil  by se rovněž jednoduchý textový
editor na poznámky, ale t.č. nejde připojit USB klávesnice. Na
druhou stranu je udivující, že tablet vcelku obstojně dekóduje i
můj  takřka  nečitelný  rukopis.  USB klávesnice,  ale  je  přeci
jenom pohodlnější, přesnější a rychlejší. 

Čtete-li  e-knihu,  občas  byste  rádi  zkontrolovali,  kolik
máte ještě času. Teď musíte se hrabat batohu a hledat mobil,
protože tento tablet hodiny a datum zkrátka nezobrazuje.

Řadu programů pro tablet je možno najít např. na:
https://github.com/reHackable/awesome-reMarkable

Rozhraní
a) Share - sdílení přes email
Funguje jakž takž. Na gmail pošle, na seznam ne. Posílá

u volných listů  (quicksheets)  pouze formát  png, kde nezachová původní  jméno souboru v příloze.  Slučuje



vrstvy, včetně lenocha dohromady. S vrstvami exportuje pouze sešity a jen v SVG. Pro profesionální práci na
hranici použitelnosti, protože emailová schránka se plní desítkami emailů z tabletu. 

b) Program – rozhraní pro běžného uživatele 
Počítačový  program  pro  Windows  (.exe),  který  prý  běží  i  v  Linuxu  pod  Wine.  Nezkoušel  jsem.

Předpokládám, že funguje. Jednak nevím, kde bych doma našel funkční Windows, pracuji v Linuxu, ale hlavně
jak vidím něco, co má 40 MB, říkám si, že na přenos souborů do počítače mi stačí něco minimalistického.

c) Mobil – rozhraní pro běžného uživatele
Nezkoušel jsem, protože potřebuji tablet

spíše k profesionální práci.
d) Rozhraní před webový prohlížeč
Když připojíte tablet přes USB kabel do

počítače, naváže se síťové propojení (TCP-IP),
takže  když  zadáte  do  prohlížeče  IP  adresu:
http://10.11.99.1,  zobrazí  se  Vám  základní
správce  souborů,  kde  se  dají  nahrávat  PDF,
ePUB soubory do čtečky, stahovat nakreslené
obrázky jako PDF (to share/sdílení neumí). 

Poněkud  spartanské  rozhraní  -  ani  pro
odborníky,  ani  pro začátečníky.  Když hledáte
soubor  podle  data,  tak  najdete  pouze  "12
month  ago".  Objevují  se  divné  hlášky
"Unknown document id",  "Malformed URL",
"Invalid  entry  ID  e17f4f83-3d2e-4ce7-ad44-
57d7322feebb",  které  zjevně  nejsou  user
friendly.  Jde  se  připojit  pomocí  SSH  i  přes
wifi,  ale  musíte  si  složitě  zjistit  IP  adresu
připojení, tzn. přes DHCP routeru, což ne vždy
jde. 

e) SSH, scp, sftp (winscp ve Windows)
Na webu je napsáno: "reMarkable have kindly enabled ssh access to the device by default". Ano, to je

svatá pravda a je třeba za to tvůrce vychválit do nebes, neboť to dává tabletu mimořádnou flexibilitu. (ssh
root@10.11.99.5; heslo najdete na konci menu About). Takže nejpohodlnější kopírování je přes Krusader.

Soubory se dají přenést přes linuxovské programy curl, wget, scp či ve Windows winSCP ap., ale problém
je, že jsou uloženy v nativním formátu, který musí tablet napřed převést do PDF či PNG. Detaily převodu
neznám.

Chybějící hardwarové funkce
• Hodily by se tužky různých tvarů - ergonomické, trojúhelníková, nekutálející se ap. Prý se dají koupit

na www.ebay.com.
• Samozřejmě si musíte co nejdřív na tablet dokoupit obal (www.ebay.com), každopádně k tužce by se

hodila gumová svorka na přípojení k tabletu. Teď se mi kutálí po stolu a nejde nijak k tabletu připojit.
• Nejde připojit USB klávesnice a spustit terminál přímo na tabletu (pouze přes USB kabel z druhého

PC), aby si mohl člověk naprogramovat jednoduchý skript na postupné promítání obrázků ap. 
• Tablet  není  možno  připojit  k  PC jako  pasivní  monitor -  opět  převážně  na  zobrazování  grafiky.

Nicméně již jsou programy, že může být využit jako kreslící tablet – místo myši. 



Příklady cross-compilovaných programů v QTcreator

Draft je spouštěč, kde si můžete napsat seznam programů, které obvykle spouštíte. 
Záhadně, až indiánsky znějící xochitl je ten kreslící program, který jsme právě rozebrali výše. 
Fingerterm je terminálové okno, které je vidět na sousedním obrázku. 
Šachy pro dva hráče – uspokojivě funkční aplikace na tahání figurek (neukládá, nehraje sám, neproměňuje 
pěcha na dámu)
Button-capture v okně terminálu je cross-kompilovaná utilita, která monitoruje čtyři klávesy/tlačítka tabletu. 
Na tu se dají zavěsit další skripty.  
Toto není pro začátečníky, ale spíš ukazuje možnosti tabletu, pokud byste od něho potřebovali něco speciálního.
Po aktualizaci software se všechno toto vymazalo.

Závěr
Na závěr dobrá zpráva pro ty, co si potrpí na hezké krabičky. Ano, tablet reMarkable je zabalen do hezké

krabičky. V ní kromě tabletu (6,9×10,1×0,26") je pero s náhradními hroty, standardní micro USB kabel a tenký
návod na použití. Většímu rozšíření brání ne zrovna malá cena 499 $.  Přístroj kolísá mezi kvalitním kreslícím
nástrojem nahrazující příruční skicář na jedné straně a prakticky neupotřebitelnou hračkou pro děti na straně
druhé. Důvodem je hlavně špatná organizace souborů s kresbami a nepropracovaná rozhraní. Pro profesionální
práci by bylo třeba dodělat do příjemného uživatelského komfortu rozhraní s jinými zařízeními, aplikacemi,
jakož i programátorskou podporu a dokumentaci. Zkrátka jedná se o přístroj ve stavu zrodu s zatím nevyužitým
potenciálem. Každopádně tvůrci dobře cílí na nepokrytou část trhu a potřebovali by propracovat software tak,
aby jim pokryl co nejvíce cílových skupin – od dětí, umělců, učitelů, lékařů, psychologů, policistů, techniků až
po programátory. Držme jim proto palce.


