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Jak na to aneb Mnoho dobrých pomocníků na jednom místě

Marta Lelková

Žijeme v době, kdy chtě nechtě musíme přijmout technologie, které ji provázejí. Je to doba tzv. „informační“. 

Informace nabývají na významu a na ceně. Jejich množství roste nebývalou rychlostí. Jejich podoba a formát také 

podléhají neustálým změnám. Internet se denně rozrůstá o kvanta nových informací. Podle průzkumů např. denně 

prolétne internetem přes 140 miliard emailových zpráv, každou minutu přibude na YouTube přes 35 hod. nových 

videí. Nedá se říci, že bychom se bez většiny z nich neobešli. Ale jejich bezbřehý nárůst je podnícen tím, že šíření 

jakýchkoli informací je dnes tak jednoduché, rychlé a levné.

Jak se v té džungli neztratit? Jak si poradit s novými formáty? Jak používat nové nástroje?

Problémy, které dřív či později doběhnou každého, kdo si nemůže dovolit říci: ”Já už na to kašlu, nebudu se už nic 

nového učit.“ V takové situaci je vždy dobré vědět, kam sáhnout pro pomoc. Dnes vám všem chci jedno takové 

místo doporučit. Je jím portál nastroje.knihovna.cz. Hned na začátku chci podotknout, že to jsou nástroje užitečné 

nejen pro knihovníky, jak by se z názvu mohlo zdát. Portál je vhodný pro každého. Pro studenty, lidi pracující 

s informacemi, laiky a zaručeně i pro knihovníky. Vytvořili a neustále jej doplňují odborníci na práci s informacemi. 

Portál je tvořen sbírkou online nástrojů, což pro vás znamená, že si aplikaci nemusíte stáhnout do svého počítače, 

ale máte ji hned k dispozici. Jen si vyberete podle své potřeby. U některých nástrojů se při první návštěvě

zaregistrujete, u některých není potřebná ani registrace. Hlavní výhodou online nástrojů je, že vám neubírají 

z kapacity disku vašeho počítače, a druhou velkou výhodou je, že k svému oblíbenému nástroji se dostanete

nejenom ze svého osobního počítače, ale odkudkoli. Téměř všechny nástroje jsou v základní verzi zdarma. Což 

určitě potěší a také ve většině případů i postačí. A kdyby ne, je možnost si na širší nabídku připlatit.

Co všechno na portálu najdete?

Najdete tam rozsáhlou sbírku nástrojů, rozdělených do 14 základních kategorií seřazených abecedně na levé 

straně plochy, jako je například: grafika, práce se soubory, správa osobních informací, prezentace informací atd. 

Hned pod seznamem kategorií je „mrak nejčastěji používaných tagů“. Tento způsob vyhledávání nástrojů 

doporučuji. Je o mnoho konkrétnější a dřív vás dostane k vámi hledanému pomocníkovi. Když si kliknete na 

některý tag (slovo), který nejvíc vystihuje váš problém, zavede vás zkratkou ke sbírce nástrojů týkajících se 

vašeho problému. Tam si už můžete prohlížet jednotlivé nástroje i s docela podrobným popisem jejich využití.

Podrobný popis a podmínky použití jsou vždy v českém jazyce, i když se někdy jedná o nástroje, které jsou 

v angličtině. Ale v každé kategorii si určitě najdete i nástroj, který je v češtině. Určitě bych se nebála ani nástrojů 

v angličtině. Práce s nimi je velmi intuitivní a po případném dohledání pár anglických termínů je určitě zvládnete.

Portál nastroje.knihovna.cz je místo, kam chodím pravidelně pro pomoc a poučení. Co jsem už vyzkoušela a 

mohu doporučit? Tak například, když mám problém otevřít nějaký soubor ve svém počítači, protože je ve formátu, 

který můj software nezvládá, kliknu si na tag – slovo z mraku slov - „konverze souborů“ a dostanu se k nástrojům, 

které mi pomohou soubor převést do formátu, s kterým si můj počítač poradí. Zamzar je nástroj, který vám

jednoduše obrazové, textové nebo i audio soubory konvertuje do formátu, který si z nabídky vyberete. Nebo 

potřebujete upravit fotografie a nechcete platit za program na úpravu fotografií nebo stahovat si nějaký do 

počítače: kliknete na tag „fotografie“ a z nabídky si vyberete nástroj. Já používám Fotor; dokáže toho s fotografií 

udělat opravdu hodně. Chcete si vylepšit slovní zásobu angličtiny nebo se naučit a zapamatovat si seznam

nějakých jiných slov? Kliknete na tag „jazyk“ a máte před sebou nástroje, které vám s tím pomohou. Stačí si je 

prohlédnout a vybrat, co by se vám nejvíc líbilo. Já mám dobrou zkušenost s nástrojem Memrise. Chcete z dat 

například z celoroční statistiky udělat zajímavý grafický přehled? Tak zkuste kliknout na tag „infografika“ a tam 

třeba na nástroj Infogr.am. Pomocí něho uděláte lehce přehlednou infografiku, kterou můžete umístit na webové 



stránky své knihovny, aby uživatelé viděli, jak si knihovna za poslední rok vedla. Potřebujete udělat online 

dotazník na zjištění spokojenosti se službami v knihovně? Klikem na tag “dotazník“ se dostanete k nástrojům na 

jejich tvorbu. Zkuste třeba Survio. Je jednoduchý, v češtině a zdarma. Má dokonce v nabídce i hotové šablony 

dotazníků, které můžete použít nebo si je upravit podle svých potřeb. Nabídka nástrojů je opravdu široká. Je 

potřebné si portál a jeho nástroje prohlédnout a vyzkoušet. Věřím, že se k němu budete rádi vracet. Bude

pomocníkem a inspirací pro vás, ale může to být také studnice nápadů pro lekce informačního vzdělávání ve 

vašich knihovnách. Myslím, že by vaši uživatelé uvítali, kdyby se mohli v knihovně učit používat nejenom např. e-

mailovou poštu nebo vyhledávat autobusové spojení, ale také používat sofistikovanější nástroje. Hlavně žákům 

vyšších ročníků a studentům středních a vysokých škol by tyto nástroje mohly být výtečným pomocníkem.

A poslední rada. Když se posunete na stránce úplně dolů, v pravém dolním rohu je odkaz – Stahujte. Klikem na 

něj se dostanete k nabídce plakátů, které si můžete stáhnout, vytisknout a v knihovně vyvěsit. Jsou na nich 

vybrané a krátce popsané nejzajímavější nástroje. Plakáty jsou ve třech provedeních, obsahují nástroje rozdělené 

podle kategorií – pro studenty, pro knihovníky, pro širokou veřejnost.
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