
 

iPad jako všestranný 
pracovní nástroj 
Podklady pro online kurz na Seduo



Tipy na aplikace 
App Store dnes obsahuje jednotky milionů aplikací (bez přehánění), 

proto není v možnostech tohoto přehledu pokrýt všechny 

možnosti, které váš iPad nabízí.  

Na následujících stránkách najdete několik užitečných tipů na aplikace z mnoha kategorií bez 

specifických a notoricky známých aplikací (jako je třeba Facebook nebo Microsoft Office).  

Aplikace jsou vybrány čistě subjektivně a všechny byly vyzkoušeny, případně je aktivně 

používám. Nedoporučuji tak nic, co sám nepoužívám a nešetří mi čas. 

K řadě aplikacím existují alternativy a v App Store pochopitelně najdete nespočet dalších 

skvělých aplikací pro které zde již není prostor. 

Ceny a dostupnost aplikací jsou aktuální k únoru 2023 a mohou se lišit. 



Kancelář, produktivita, finance… 

MindNode

Aplikace pro tvorbu 

myšlenkových map, díky kterým 

můžete lépe organizovat 

myšlenky, plánovat, připravovat 

rešerše, obsah, osnovy atp. 

Nabízí také synchronizaci přes 

iCloud na další Apple zařízení.

Zdarma s 
předplatným v 
rámci aplikace

GoodNotes 5

Oblíbená aplikace pro poznámky 

nebo anotaci PDF dokumentů s 

celou řadou skvělých funkcí. 

Oceníte zejména ve spojení s 

Apple Pencil.

Zdarma s 
předplatným v 
rámci aplikace

Notability

Další z řady aplikací pro primárně 

ručně psané a kreslené 

poznámky s možností vkládat  

další objekty, nahrávat zvukové 

záznamy k poznámkám atp.

Zdarma s 
předplatným v 
rámci aplikace

Nebo

Nebo doplňuje výše zmíněné, 

nicméně v porovnání s nimi 

nabízí přepis ručně psaného 

textu včetně podpory češtiny 

bez nutnosti předplatného.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

Pretext

Pretext nabízí prakticky úplně 

obyčejný textový editor. Ideální 

pro přípravu textů nebo scénářů, 

navíc i s podporou značkovacího 

jazyka Markdown.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

https://apps.apple.com/cz/app/mindnode-mind-map-outline/id1218718027?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/goodnotes-5/id1444383602?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/notability/id360593530?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/nebo-notes-pdf-annotations/id1119601770?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/pretext/id1347707000?l=cs


Things 3

Pokud vám nedostačují výchozí 

Připomínky pro správu úkolů, 

Things jdou mnohem dále v 

duchu metody GTD. Dokáží 

pracovat s projekty, checklisty v 

rámci úkolů atp. Verze pro 

iPhone a Mac se prodávají 

samostatně.

499 Kč

Calcbot 2

Calcbot je elegantní kalkulačka s 

mnoha pokročilými funkcemi 

jako je například historie výpočtů 

a zadávání. Základní verze je 

zdarma, pokročilejší za malý 

poplatek.

Zdarma / 49 Kč

https://apps.apple.com/cz/app/things-3-for-ipad/id904244226?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/calcbot-2/id376694347?l=cs


Multimédia a kreativní aplikace 
Váš iPad je pro multimédia jako dělaný, ať už pracujete s úpravou fotek, rádi byste vytvářeli 

vlastní ilustrace nebo dokonce stříhali videa. 

Fotky a grafika 

Snapseed

Pokud hledáte více možností pro 

úpravy fotografií, pak určitě 

začněte s aplikací Snapseed. 

Krom toho, že je zdarma, se s ní 

také velmi dobře a rychle 

pracuje.

Zdarma

Canva 

Potřebujete rychle vytvořit 

elegantní prezentaci nebo jen 

obrázek pro sociální sítě? 

Oceníte i pro rychlou úpravu 

fotografií s možností přidání 

dalších objektů a střih videa, 

například pro Instagram Stories.

Zdarma s 
předplatným a 

nákupy v aplikaci

Pixelmator Photo

Snapseed vám nestačí a hledáte 

pokročilejší možnosti úprav ve 

spojení se strojovým učením? 

Pak určitě vyzkoušejte 

Pixelmator. Za velmi příznivou 

cenu nabízí pokročilé nástroje. 

Funguje skvěle i na iPhonu nebo 

Macu.

Zdarma s 
předplatným 

nebo nákupy v 
rámci aplikace

https://apps.apple.com/cz/app/snapseed/id439438619?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/canva-n%C3%A1vrh-fotografie-video/id897446215?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/pixelmator-photo/id1444636541?l=cs


Kresba 

Affinity Photo 2

Cenově dostupná aplikace na 

úpravu fotografií  s ovládáním, 

jaké možná dobře znáte od 

společnosti Adobe. Výhodou je 

také dostupnost aplikace nebo 

celého balíku pro iPad, Mac a PC.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

Affinity Designer 2

Další aplikace z tohoto balíku 

nabízí alternativu k aplikaci 

Adobe Illustrator pro tvorbu 

vektorové grafiky přímo na 

iPadu.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

Affinity Publisher 
2

Díky této aplikaci se otevírá 

možnost sazby, podobně jako v 

Adobe InDesign, přímo na iPadu. 

Affinity Publisher  je opět 

dostupný i pro Mac nebo PC za 

výhodných cenových podmínek. 

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

Procreate

Synonymum pro kreslení a 

ilustrace na iPadu. Procreate 

nabízí celou řadu 

profesionálních nástrojů a 

štětců pro vaše vlastní ilustrace 

a kresby.

329 Kč

https://apps.apple.com/cz/app/affinity-photo-2-for-ipad/id1616823773?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/affinity-designer-2-for-ipad/id1616833418?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/affinity-publisher-2-for-ipad/id1606942224?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/procreate/id425073498?l=cs


Střih videa a audia 

LumaFusion

První poloprofesionální aplikace 

pro střih videa dostupná pro 

iPad, ve které dodnes vzniká celá 

řada například YouTube videí. 

Výhodou je příznivá jednorázová 

cena a jednoduché ovládání.

779 Kč

DaVinci Resolve

Dobře známá aplikace ze světa 

stolních počítačů se objevuje i 

na iPadu. Základní verze je 

zdarma, jinak za jednorázový 

poplatek. Nabízí celou řadu 

profesionálních funkcí.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

Ferrite

Skvělý pomocník při nahrávání 

podcastů, rozhovorů, voiceoverů 

a jiných audio nahrávek. 

Bezplatná verze v sobě nese 

omezení, včetně maximální 

délky nahrávky, jinak je dostupná 

za jednorázový poplatek.

Zdarma s nákupy 
v rámci aplikace

https://apps.apple.com/cz/app/lumafusion/id1062022008?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/davinci-resolve-for-ipad/id1581363826?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ferrite-recording-studio/id1018780185?l=cs


Ostatní užitečné aplikace 
 

1Password 8

Pokud vám standardní správa 

hesel nedostačuje, vyzkoušejte 

1Password. Bezpečně umožňuje 

ukládat a generovat vaše hesla, 

ale také čísla karet, dokladů  

a dalších cenných informací.

Zdarma s 
předplatným v 
rámci aplikace

DeepL Translate

Překladač postavený na 

strojovém učení, který mnohdy 

zaručí přesnější a lepší výsledky 

než dobře známý Překladač od 

společnosti Google.

Zdarma

Fontcase

Aplikace pro rychlou instalaci 

vlastních fontů přímo do iPadu. 

Oceníte nejen v případě 

kreativních aplikací, ale i v těch 

kancelářských, pokud například 

používáte vlastní písma pro 

dokumenty nebo prezentace.

Zdarma

Anybuffer

Pomocí této aplikace si můžete 

dopředu připravit sady různého 

obsahu (například textů, 

obrázků, videí…) a následně s 

nimi pracovat v dalších 

aplikacích pomocí drag & drop.

Zdarma s nákupy 
v aplikaci

https://apps.apple.com/cz/app/annual/id1511601750?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/deepl-translate/id1552407475?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/fontcase-manage-your-type/id1205074470?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/anybuffer/id1330815414?l=cs


Vinegar - Tube 
Cleaner

 Vinegar je ve skutečnosti 

rozšíření prohlížeče Safari, které 

na YouTube nahradí proprietární 

přehrávač za ten nativní. Blokuje 

reklamy a umožňuje přehrávat 

videa na YouTube jako zvuk na 

pozadí nebo obraz v obraze bez 

nutnosti YouTube Premium.

49 Kč

Windy.com

Profesionální předpověď počasí 

od zakladatele Seznamu, která 

má úspěch po celém světě. Lze 

vybírat z více modelů 

předpovědi. Hodí se i na 

extrémní sporty a další využití.

Zdarma s nákupy 
v aplikaci

MobileFamilyTree

Pokud jste někdy přemýšleli nad 

vlastním rodokmenem, tak 

MobileFamilyTree je skvělou 

volbou. Aplikace nabízí 

jednoduché ovládání, šikovné 

nástroje a pohledy, napojení na 

další služby a navíc je kompletně 

v češtině a pravidelně 

aktualizovaná.

749 Kč

https://apps.apple.com/cz/app/vinegar-tube-cleaner/id1591303229?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/windy-com/id1161387262?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/mobilefamilytree-10/id1567970645?l=cs
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