
 

V TECHNICE JE BUDOUCNOST – Prohlídka expozic  
s tabletem 
 
Recenze studentů Arcibiskupského gymnázia. 
 
26.1.2016 Navštívili studenti AG Národní technické muzeum – prohlídka expozic s tabletem   
(V technice je budoucnost) o historii fotografií 
 1. Tablety odvádí pozornost. Místo toho, aby jsme se něco 
naučili, koukali jsme do tabletů a věnovali se jen úkolům. 
Spíše to na nás působilo pohledem ,,Chceme to mít rychle 
za sebou, rychle splníme úkoly a jdeme dál.“ Tablety by 
měli být zjednodušená verze prohlídky, doplněk.  
2. Možnost přeskočení – Ve hře se nám asi nejvíce nelíbily 
rozhovory. Přišli nám skoro až zbytečné a zdlouhavé. U nich by mělo být tlačítko ve smyslu 
,,Přeskočit“ ,,Pokračovat“ nebo ,,Další“. To by bylo pro ty, kteří si to už buď přečetli nebo je to 
jednoduše nezajímá. Pokud je něco zdlouhavé a nudné, studenti ( návštěvníci ) si o tom  vytvoří 
špatné mínění a dále se o to nebudou zajímat. 
 3. Tagy ve hře – Tyto tagy nám přijdou až zbytečné. Tag jsme pokaždé hledali dlouho, a pokud ho 
někdo našel, téměř nikoho nezajímalo, co se na daném místě nachází, jen si ho chtěli očipovat 
a rychle pokračovat dál. Dokonce jeden nebo dva tagy byli rozbité.  
 4. Postup – Co se nám také moc nelíbilo, byl postup. Víme, že to není zas tak lehké, ale jde to 
upravit. Po zapnutí hry jsme všichni byli na stejném bodě ve hře. To znamenalo, že jsme začali 
a postupovali s otázkami a tagy ve stejném pořadí. Tudíž jsme se všichni nahrnuli na stejné místo, 
abychom si zjistili potřebné informace nebo očipovali tagy. Také když někdo zjistil odpověď na 
otázku, či na puzzle, ostatní se k němu nahrnuli a odpověď si ,,opsali“. Dobré by bylo, třeba 
nastavit, aby otázky naskakovali náhodně nebo alespoň půlka od konce expozice a půlka od začátku 
expozice.  
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