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Tablety - nové možnosti, nové výzvy

Vanda Vaníčková

„Pokrok není náhodou, ale nutností.“ (Herbert Spencer)

Navážu-li na slova britského sociologa, nutností je ale také na pokrok aktivně reagovat a snažit se proniknout do 

jeho tajů. Držet krok s pokrokem…

Existence techniky je pro dnešní svět klíčová, jsme na ní závislí, je součástí nás. Technický rozvoj se nevyhýbá 

ani knihovnictví. Lístkový systému a vše další, co fungovalo na základě jednoduchého nástroje a dobré vůle 

knihovníka, prošlo změnou. V knihovnách se ale objevila i zcela nová zařízení, multimediální zařízení (technologie 

kombinující obsah formou textu, obrázku, audia, videa, animace). V poslední době se jedná nejčastěji o tablety.

Tablet je přenosný počítač obdélníkového tvaru, jehož hlavní část je dotykový displej sloužící k ovládání. 

Klasickou klávesnici tablet nemá, používá se její virtuální podoba. Stejně jako při práci s dotykovými mobilními 

telefony. Některé tablety používají k psaní stylus (speciální nástroj přirovnatelný k tužce). Tablet slouží v dnešní 

době nejčastěji jako médium zprostředkovávající zábavu – připojení na internet, prohlížení videí, hraní her, 

poslech hudby. Tvůrci aplikací pro tablet nezapomínají na význam vzdělání, a proto je tablet v dnešní době 

využitelný i jako výuková pomůcka. Tablety se začínají dostávat do českých škol (například projekty Vzdělání na 

dotek nebo Flexibook 1:1) a dalších vzdělávacích institucí. Žatecké muzeum kupříkladu v prosinci 2012 otevřelo 

novou expozici Žatecký stroj času aktivně využívající tabletů, které zapůjčuje návštěvníkům. Během prohlídky hrají 

účastníci na tabletu v předem připravenou hru, k jejímuž úspěšnému absolvování potřebují informace z panelů a 

vitrín výstavy.

Nejfrekventovanějšími druhy na českém trhu jsou tablety s operačním systémem Andorid a tablety od společnosti 

Apple. Zjednodušeně lze říci, že v knihovnické praxi tkví rozdíl hlavně v tom, kde je možné (vzdělávací) aplikace 

do tabletů pořídit. Oba druhy přístrojů nabízí aplikace volně ke stažení i placené pohybující se v cenové relaci od 

20 do 100 korun za stažení. V knihovně tak můžou vaši malí i velcí čtenáři například zdarma trénovat testy z 

autoškoly, českou gramatiku, kreslení zvířat z farmy nebo za poplatek opakovat chemii pomocí interaktivní 

periodické tabulky či zeměpis se souborem map světa.

Náměty na vzdělávací aplikace pro tablety od Apple, iPady, lze čerpat na české stránce iPady do škol. Pro tablety 

s operačním systémem Android najdete aplikace na stránkách Google Play, které funguje jako obchod s 

aplikacemi. Stránky nabízí nejrůznější oblasti (vzdělávání, zdraví, cestování, počasí), z nichž lze vybírat a zdarma 

či za poplatek stahovat.

Knihovna je institucí, jež má ve 21. století své místo. Přispívá k tomu jednak dlouhodobá tradice, ale také 

systematická práce knihovníků na zdokonalování nabízených služeb. Zapojení tabletů a jejich informačního a 

vzdělávacího potenciálu do života knihoven může jistě pozitivně přispět ke knihovnické vizáži moderní instituce, 

jež se nesnaží zastavit čas.

Webové odkazy na informace zmíněné v článku:

Projekt Flexi 1:1 - http://www.ceskaskola.cz/2012/11/interaktivni-ucebnice-misto-papirovych.html

Projekt Vzdělání do škol - http://www.ceskaskola.cz/2012/11/vzdelani-na-dotek-uceni-ktere-bavi-zaky.html

Žatecké muzeum, Žatecký stroj času - http://www.muzeumzatec.cz/kalendar-zatecky-stroj-casu.html



Ipad ve škole, galerie vzdělávacích aplikací - http://ipadveskole.cz/aplikace/?skola=zakladni-vzdelavani

Google Play, galerie vzdělávacích aplikací - https://play.google.com/store/apps/category/EDUCATION?

feature=category-nav
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