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Sada: Mobilní aplikace ve výuce

Téma: Aplikace Průvodce4U – Vysočina

Autor:  Mgr. Miloš Bukáček

Předmět: Zeměpis

Ročník: 2. ročník vyššího gymnázia

Využití: Prezentace určená pro výklad

Anotace: Prezentace je věnována mobilní aplikaci Průvodce4U – Vysočina, kterou mohou žáci a 
učitelé využívat v tabletech (a případně i mobilních telefonech) s operačním systémem Android. 
Aplikace je mobilním turistickým průvodcem po muzeích v Třebíči a Pelhřimově a ZOO v Jihlavě. 
První část popisuje ovládání aplikace a jednotlivé nabídky, ve druhé části jsou zařazeny praktické 
úkoly na procvičení.

Gymnázium Vincence Makovského

se sportovními třídami Nové Město na Moravě



 Aplikaci nainstalujete z katalogu 
aplikací pro mobilní zařízení Obchod 
play

 Jedná se o mobilního turistického 
průvodce po:
◦ Muzeu Vysočiny v Pelhřimově

◦ Muzeu v Třebíči

◦ ZOO v Jihlavě

Obr. 1: Úvodní obrazovka aplikace



 Po výběru konkrétní aplikace se otevře 
její úvodní menu

 Profil zobrazí charakteristiku ZOO

 Služba obsahuje informace o otevírací 
době, vstupném, slevách, parkování 
apod.

 Mapa zobrazí obrázkovou mapu ZOO a 
pod ní odkazy na jednotlivé expozice 
(jedná se o hlavní část aplikace)

 Stránky vás vrátí o úroveň výše do 
úvodního menu aplikace

 Ve spodní části se na všech stránkách 
objevují ikonky pro čtení QR kódu, 
kalkulačku, nastavení aplikace a změnu 
jazyka

Obr. 2: Menu aplikace ZOO Jihlava



Obr. 3: Profil – základní informace 

o ZOO Jihlava
Obr. 4: Služba – praktické 

informace pro návštěvu ZOO 

Jihlava



 Na mapě najdete umístění 
jednotlivých expozic v ZOO Jihlava

 Mapa je také výchozí stránkou pro 
získání podrobnějších informací o 
expozicích

 Charakteristika expozic je uvedena 
pod odkazy, které jsou uvedeny 
pod mapou

Obr. 5: Obrázková mapa s odkazy na 

další sekce



 Popis každé expozice je rozdělen 
do čtyř sekcí:
◦ Intro charakterizuje vybranou expozici

◦ Album zobrazí fotografie z vybrané 
expozice

◦ Media jsou audio průvodcem po 
expozici

◦ Stopa zaznamenává expozice (stránky 
aplikace), které jste doposud navštívili

 Pomocí oranžových šipek v 
pravém horním rohu se přesunete 
do další (nebo předešlé) expozice

Obr. 6: Popis expozice žiraf



Obr. 7: Album Žirafy. Obr. 8: Album Klokani.



 Místo čtení textových informací 
můžete při návštěvě ZOO využít 
audio průvodce

 Audio průvodce přečte text
uvedený na záložce Intro

 Spustíte a zastavíte jej pomocí 
ikony v pravém dolním rohu 
obrazovky

Obr. 9: Audio průvodce po vybrané 

expozici.



Vytvořte itinerář trasy po ZOO Jihlava, který vás postupně 
seznámí se zvířenou:

1. Afriky

2. Austrálie



Pročtěte si charakteristiku ZOO Jihlava a zjistěte, jakými Nej… 
se pyšní.



 Obrázky
◦ Obr. 1 – Obr. 9: PrintScreeny obrazovky z mobilní aplikace Průvodce4U – Vysočina ve verzi pro tablety s 

operačním systémem Android. Miloš Bukáček, 2014


