Speciál Koronavirus
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Koronavirus je daleko. Nás se netýká, nás nedožene, protože my ho nemůžeme
chytnout. Jiné nemoci zlikvidují daleko víc lidí než tento virus, který je vlastně neškodný.
Nám se přece nemůže nic stát, roušky jsou blbost. Tohle vše si můžeme říkat…

Uvedený příběh ukazuje, že v případě nemoci nám pomohou
různé digitální nástroje a také to, že ovládáme digitální kompetence. Pokud to jen trochu jde a člověk může pracovat,
tak mu práci usnadní různé užitečné programy a aplikace.
Jídlo si objedná na internetu a dovezou mu ho až před dveře.
Od lékaře dostane e-neschopenku a e-recepty, aniž by musel jít do ordinace. Díky mobilu, tabletu, hrám a filmům se
nakonec zabavil i kolegův syn, který tak mohl trávit sám čas
v pokoji, aniž by se nakazil.

A pak to najednou přijde. Váš blízký kamarád nebo spolupracovník onemocní a vás se to začne sakra týkat. Dostáváte informace z první ruky a koronavirus už neznamená jen statistiku v médiích. Najednou je to konkrétní případ, při kterém
si velmi rychle uvědomíte, že nemoc je hodně blízko.
Náš kolega (z redakční rady) byl na jednání u zákazníka, kde
si na moment podal ruku s člověkem, který se na schůzce objevil. Za týden se náhodou dozvěděl, že tento člověk je nakažený a firma potřebuje výplaty o den dřív, protože druhý den
zavírá. To způsobilo pořádný šok a samozřejmě i okamžitou
karanténu. V této fázi každému určitě pomůže, pokud si bude
umět vyhledat informace o koronaviru a správně je vyhodnotit. Hodnocení informací je klíčová dovednost, protože velmi
protichůdné informace se doslova valí ze všech stran.

Jsme rádi, že je kolega
již mimo nebezpečí
a přejeme mu, aby se
brzy úplně zotavil.

Po deseti dnech se kolega dozvěděl verdikt, který nechtěl
slyšet: Má ho a manželka taky. Syn se drží. Přesto však bylo
třeba dodělat úkoly z práce. Přitom kolegovi pomohly různé komunikační aplikace, hlavně však TeamViewer, což je
program, kterým se dostanete k zákazníkovi do počítače
a můžete mu v něm dělat veškeré úpravy. Do toho ale přišla rostoucí bolest hlavy a svalů po celém těle, dusivý kašel,
horečka a neuvěřitelná únava, kdy člověk prospí celé dny.
Jeden večer byl krizový do té míry, že se kolega nemohl vůbec nadechnout. To člověka napadají ty nejčernější myšlenky. Od té doby se situace naštěstí zlepšuje. Dnes už má za
sebou první vyšetření, které ukázalo, že už v sobě vir nemá.
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Rodiče v době

DENNÍ ROZV
RH

PANDEMIE

10.00–15.00
škola

Koronavirus zapříčinil, že učitelé i vychovatelé se
během jednoho měsíce naučili pro výuku používat
digitální technologie a přesunuli se od tabulí do virtuálního světa videí, webinářů a on-line setkávání,
pomocí kterých zprostředkovávají látku.

15.00–16.00
volno
16.00–18.00
čas venku
(sport, hry, pr
ocházka)

Na druhé straně jsme tu my, rodiče, kteří jsme se
přesunuli z práce do tzv. home office. Učíme se pracovat z domova, nebo jsme prostě museli zůstat
doma. Navíc pomáháme zvládat našim dětem nové
technologie, které potřebují při učení, a snažíme se
jim vysvětlovat látku. Tedy tak to mám alespoň já.
Základem je, aby děti měly nějaký ustálený denní
režim. U nás doma je to například takto:

18.00
volno

Škola

Úkoly ze školy přicházejí na můj mail nebo prostřednictvím
aplikace Škola on-line. Abychom (hlavně my rodiče) měli přehled, kopíruji zadání jednotlivých předmětů do excelovské
tabulky, kde následně barevně označujeme, které úkoly jsou
hotové či rozpracované. Vypracované úkoly mladšího syna
(4. třída) oskenuji telefonem pomocí aplikace CamScanner
a odpoledne je zasílám třídní učitelce. Ta obvykle ještě týž
den zašle mailem stručné zhodnocení, případně známky. Podobně postupuji i u staršího syna (7. třída). Část úkolů skenuji a posílám na mailové adresy příslušných učitelů, část
úkolů (např. on-line testy) zasílá syn přímo z internetu, část
prostřednictvím Školy on-line (syn dělá sám). Stejnou cestou
přicházejí od učitelů hodnocení, případně známky. Na Škole
on-line my, rodiče, sledujeme známky, případně informace
učitelů a vedení školy.
Rodiče i všechny děti na škole mají vlastní přístup do Školy
on-line.
Starší syn všechny úkoly dělá na vlastním notebooku. Využívá produkty MS Office, on-line testy, které mu přijdou od
učitelů, odkazy na populárně naučná videa a powerpointové
prezentace. Někteří učitelé navazují kontakt se třídou prostřednictvím meetingů v on-line verzi MS Office. Škola všem
dětem zřídila vlastní přístupy do aplikace.

Volný čas

U mladšího syna komunikujeme jen s třídní učitelkou. Kromě zadání klasických úkolů (Čj, Ma) zasílá odkazy na videa
(např. k vlastivědě/dějepisu), na písničky (hudebka) či videa
s návody, jak něco vyrobit nebo jak se zabavit. Učitelka požádala děti a rodiče, aby zasílali vlastní nápady na aktivity, které se dají dělat doma, a tyto nápady postupně nabízí všem
rodinám. Děti například dostaly za úkol napsat nebo nakreslit vzkaz seniorům, který následně rodiče mohli umístit na
FB stránku.

Nezahálí ani družina, která posílá dětem různé výzvy (udělej, natoč, překonej apod.), které je docela baví. Z baseballového klubu jsme dostali tři metodická videa s návodem, jak
mají děti trénovat. Jako trenér jsem rodičům svých svěřenců
poslal náměty na jednoduchá cvičení baseballu v bytových
podmínkách.
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NÁŠ
PŘÍBĚH
MŮJ DENNÍ ROZVRH
Práce z domova, nebo také home office, se stává v době
koronaviru pro mnoho lidí nutností. To se týká i mě. Učím
se pracovat z domova a na tento druh práce si postupně
zvykám. Naštěstí se mi povedlo vytvořit si denní režim,
který se snažím držet.

zda okolo nás neběhá koronavirus. Pak nasadí na uši sluchátka a poslouchají písničky na Spotify, které máme jako rodinka
zaplacené. Zkoušíme jim to rozmluvit, vysvětlujeme, argumentujeme…, ale většinou marně. Já se snažím ostatní inspirovat
k tomu, aby se mnou hledali poklad, a ukazuji jim v mobilu
geocachingovou mapu s nejbližší keškou. Už pár let to nikoho
nezajímá, ale já to nevzdávám.

Ráno mě probouzí ptáci, jejichž cvrlikání postupně přidává na
intenzitě, až mě vzbudí. Je to můj budík v mobilu. Vstávám vždy
ve stejnou dobu, což posiluje moje pracovní i nepracovní návyky, které se mi podařilo po třech týdnech práce z domova vybudovat. Po základních hygienických úkonech přichází na řadu
ranní cvičení – Pět tibeťanů. S tím mi pomáhá cvičitelka, kterou
si pouštím na YouTube z tabletu.

Po návratu domů dáme svačinku a pak se opět rozcházíme do
svých „hnízd“, kde pokračujeme ve svém pracovním a učebním úsilí. Já pracuji na počítači až do večeře. Tuto odpolední
činnost mám rozdělenou hodinovou přestávkou, kterou vyplňuji pravidelným cvičením. Při tom sleduji live fitness trenéra,
který má tou dobou pravidelné cvičení na internetu. Pokud to
nestihnu, tak se musím spokojit s náhražkou v podobě herní
konzole s různými sestavami pod vedením virtuálního trenéra.

V osm hodin mám krátkou poradu na Skypu s kolegou z práce. Domlouváme se na posledních detailech ohledně týmové
porady, která začíná v půl deváté, kdy se všichni scházíme na
Google Meet. Kolega poradu řídí a všichni se postupně střídáme
v reportech. Ve druhé části pak řešíme nové úkoly, které si následně rozdělujeme. Nakonec máme krátký socializační pokec,
kdy si většinou popovídáme o tom, jak to celé zvládáme a jak se
těšíme, až se uvidíme naživo. Po poradě si dávám krátkou protahovací přestávku, během níž mi v mobilu začínají cinkat úkoly z porady, které kolegové přepisují do našeho manažerského
systému. Ten máme všichni v mobilu i v počítači. Pak to máme
doma zařízeno tak, že pracujeme nebo se učíme až do jedné
hodiny, kdy nám kurýr přiváží oběd. Samozřejmě to neděláme
každý den. Nicméně proč bychom si nezpestřili jídelníček, když
existují šikovné aplikace na objednání a dovážku jídla.

Po večeři se snažíme trávit čas tím, že si zahrajeme nějakou
deskovou hru. Ne vždy to vyjde. Nicméně včera jsme se všichni
v rodině zúčastnili chytrého kvízu. Ten sice obvykle probíhá
v kavárnách a podobných podnicích, tentokrát se ale účastníci
sešli na Google Meet. Cílem je odpovědět správně na 25 otázek v osmi tématech. Ještě před měsícem bych nevěřil, že by
bylo něco takového možné a že by se lidi v takovém počtu sešli
on-line.
Já chodím spát trochu později, a proto rád využívám nabídku České televize, která poskytuje divákům stovky pořadů
na svých internetových stránkách. Tady si vyberu nějaký film
nebo seriál, který mi v minulosti unikl. Jindy ještě sedám k počítači a doháním resty. Na konci dne ještě krátce zhodnotím
svou odvedenou práci a udělám si plán na zítra.

Po obědě jdeme společně na hodinovou procházku. Tady se
samozřejmě bez mobilní aplikace neobejdeme. Žena sleduje,
kolik ušla kroků a kolik spálila kalorií. Děti sledují v mapách.cz,
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Je čas na FOTKY a VIDEA
Můžeme se ale věnovat i jiným aktivitám. Například si můžeme udělat pořádek ve fotografiích a videích, které jsme v průběhu let nafotili a natočili. V praxi to znamená nejdříve vše
prohlédnout a ty nejhorší fotky a videa okamžitě vymazat.
Dalším krokem je vše roztřídit, přičemž nejlepší fotky a videa
můžeme upravit ve fotoeditorech či videoeditorech.

Mnozí z nás tráví v současné době většinu času doma. Někdo
doma pracuje, někdo ne. Řada lidí považuje tuto situaci za příležitost věnovat se věcem, na které nemáme v běžném životě
čas. Někdo uklízí, probírá a třídí oblečení, někdo se učí vařit
nová jídla, jiný zase čte knížky, které si v průběhu let nakoupil
a ještě je ani neotevřel. To samé platí o dobrých filmech nebo
seriálech, které jsme nestihli shlédnout.

Fotoeditory

Tipy na fotoeditory

Málokomu se podaří nasnímat obrázek tak, že je s ním plně
spokojen hned při prvním prohlížení, ať už jej pořídil na mobilu
či na svém fotoaparátu. I pro zkušeného profesionála s dobrým okem a vybavením je obrazová postprodukce nezbytným
pomocníkem pro dosažení perfektních výstupů.

Adobe Photoshop

Nejčastějšími operacemi, které v editoru s obrázky děláme,
jsou ořezy, změny velikosti či proporcí obrazu, případně drobné retuše. Upravit lze buď celý obrázek, nebo pouze jeho vybranou část. Můžeme provádět změny jasu, kontrastu či barevného nádechu fotografie. V případě potřeby je dokonce
možné z obrázku odstranit nežádoucí objekty, jako jsou smítka
na skle objektivu či komín na horizontu, který zrovna trčí z hlavy portrétované osoby.

Adobe Lightroom
Adobe Bridge
Zoner Photo Studio

Některé editory zvládnou kromě obrazových úprav i vytvořit
podklady pro publikování či archivaci fotografií. Můžeme v nich
vytvářet fotoalba, vizitky či kalendáře. Případně si s jejich pomocí prostě můžeme udělat v obrázcích pořádek. Programů,
které tohle umí, je celá řada. Některé z editorů fungují velmi
dobře online, a proto není třeba nic stahovat ani instalovat do
vašich počítačů. Pro amatérské použití většinou plně postačí
bezplatné produkty, v případě vyšších nároků lze pořídit velmi
kvalitní produkty již za několik stovek korun. V této kategorii
patří mezi nejlepší nástroje produkty české firmy ZONER software. Profesionálům a nadšeným amatérům jsou pak určeny
speciální produkty s řádově vyšší cenou, která je vyvážena
podstatně širšími možnostmi. První volbou profesionálů jsou
v současnosti produkty americké firmy Adobe.

GIMP
Lunapic
Pixlr.com
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Videoeditory

KTERAK DIGITÁLNÍ
TECHNOLOGIE POMÁHAJÍ
V PRÁCI OBCHODNÍCH
ZÁSTUPCŮ

Dalším typem programů pro úpravu multimediálních výtvorů
jsou videoeditory, které nabízejí řadu možností pro úpravu videosouborů, jako je například střih, přidání hudby či grafické
a další efekty. Nezbytnou součástí moderního videoeditoru
jsou funkce pro export videa do sociální sítě. U některých dokonce stačí jen zadat vaše přihlašovací údaje k příslušné síti
a čerstvě vyrobené video je online za několik okamžiků.

Mnoho živnostníků muselo zavřít nebo omezit své
podnikání, což se samozřejmě negativně promítlo do
jejich rodinného rozpočtu. Těžká doba žádá přístupy
hodné 21. století, pokud to samozřejmě povaha dané
práce povolí. Na začátku stojí dobrý nápad. Důležité
je, abychom se nebáli být kreativní, využívali digitální
technologie, neustále se učili novým věcem a snažili
se maximálně využít čas, který nám spadl do klína.

Stejně jako u fotoeditorů existují online editory i programy,
které je potřeba instalovat do počítače. Celou řadu z nich je
možné využívat bezplatně, většina těch placených má možnost bezplatného časově omezeného testování, případně
nějakou funkčně odlehčenou bezplatnou verzi. Bez váhání
můžeme doporučit například program DaVinci Resolve, který
je i v bezplatné verzi velmi mocným nástrojem. Po zakoupení
placených doplňků pak máte doma studio, se kterým můžete
bez obav konkurovat Hollywoodské produkci. Pokud to ovšem
zvládne váš počítač, protože nároky na výpočetní výkon jsou
obrovské. A naučit se tuhle hračku ovládat vám nejspíš také
chvilku potrvá.

Jako příklad poslouží obchodní zástupci, kteří v normální situaci denně navštíví řadu potenciálních zákazníků, kterým nabízejí své produkty. To dnes bohužel
většinou není možné. Pro řadu z nich tato situace znamená pozastavení činnosti. Avšak našli se tací, kteří
na to šli jinak. Rozhodli se využít situace, kdy velké
množství lidí zůstává doma a má více času. Tito lidé
si najednou mohou vyslechnout nabídky, na které nemají normálně moc času. Celý prodejní rozhovor probíhá pomocí aplikací pro videohovory a oba účastníci při
něm sedí v bezpečí svého domova.

Tipy na videoeditory

Sony Vegas

Skype je univerzální komunikační program, který
nabízí bezplatné telefonování prostřednictvím internetu, videohovory, zasílání textových zpráv, přenos
souborů a mnoho dalších užitečných funkcí. Největším přínosem Skypu je možnost hovorů, videohovorů
nebo skupinových hovorů. Hovory pomocí Skypu se
dají v tomto případě použít pro on-line prezentace produktů nebo následné on-line konzultace. Výhodou je
sdílená obrazovka, kdy na monitoru potenciální zákazníci vidí prezentaci, obrázky, dokumenty, případnou
smlouvu apod.

Windows Movie Maker

Aplikace pro videohovory

Adobe – Premiere, Animate,
After Effects
Pinnacle Studio

Aplikace pro videohovory jsou v současné době hojně využívané. Lidé je používají například pro kontakt
se seniory, které bychom nyní neměli osobně navštěvovat, pokud chceme chránit jejich zdraví. Jsou známy
i případy, kdy chatovací aplikace posloužily k tomu, aby
se blízcí naposledy viděli a rozloučili se.

DaVinci Resolve
Camtasia Studio
iMovie

Převážná většina chatovacích aplikací nabízí v rámci
svých funkcí také jednodušší nebo složitější variantu
posílání videa nebo online hovor. Níže uvedené aplikace se v první řadě soustředí zejména na videohovory
a videokonference. Chatování a sdílení souborů mezi
uživateli je až druhotnou možností.

KIZOA
Lightworks
Blender
Open Shot
Shotcut

Skype

Viber

Hangouts
a další...
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Zoom

WebEx

Posezení s přáteli
Google Meet

Nezapomínejte v této těžké době na své přátele. Sejděte
se s nimi a popovídejte si, dejte si skleničku a dobře se pobavte. Na první pohled to vypadá jako bláznivý nápad, ale
stačí mít Google Meet nebo jiný podobný program a jde to.
Stačí domluvit čas posezení a pozvat všechny kamarády na
určitou hodinu k počítači nebo chytrému mobilu. Každý si
přinese něco dobrého k pití (kávu, čaj, zákusky, víno, …)
a pak už se diskutuje o všem možném, ťuká se do monitoru na přípitek, dávají se odkazy na recepty, vtipná videa,
písničky, které právě posloucháme… Vzájemná podpora
kamarádů a přátel jsou společně s odreagováním důležité
proto, abychom se udrželi v relativní pohodě.

Google Meet je výborný program pro
každodenní pracovní setkávání s kolegy
prostřednictvím internetu, při němž
každý z účastníků sedí doma a komunikuje
s ostatními. Největším přínosem Google Meet
jsou skupinové hovory nebo videohovory, do
nichž se mohou zapojit desítky účastníků.
Výhodou je sdílená obrazovka, kdy je na
monitoru vidět např. prezentace, obrázek,
dokument či zápis z porady.

Střediska
volného času
v době nákazy

Střediska volného času i za současné situace pokračují v nabídce aktivit a to tak, že poskytují různé náměty a návody v on-line prostředí. Jsou tak i nadále v kontaktu s obyvateli. Zájemci
tvoří jarní nebo velikonoční výzdobu, hrají on-line deskové hry,
cvičí či tvoří. Účastníci také mohou sledovat on-line hodiny cvičení, tvoření a někteří z nich dokonce posílají fotky a videa,
jak doma trénují a tvoří. Na YouTube se objevuje stále více
videí. Pro tento účel otevřelo Sdružení pracovníků domů dětí
a mládeže v ČR Portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, inspirací, polytechniky i cvičebních lekcí, a především pozitivních
myšlenek, které mají přispět k lepší náladě. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, přičemž obsahují také odkazy na
zdroje. Na Portále naleznete řadu nápadů či návodů z různých
oborů a pro různé věkové kategorie. Téměř všechna střediska
volného času sem pravidelně přispívají. Portál je umístěn na
této adrese: www.mitkamjit.cz.

Střediska volného času jsou školská zařízení pro zájmové
vzdělávání. Ani jim se pandemie koronaviru nevyhnula. Ze
dne na den musela tato střediska pozastavit svou činnost,
tj. konání kroužků i provozy dětských skupin a klubů mládeže. Zrušily se všechny akce a uzavřely se celé budovy.
Na nutnou dobu jsou zastaveny rozjeté aktivity a projekty.

Život je změna a změna je život. Střediska volného času ukazují,
že složitou situaci lze zvládnout za pomoci digitální technologie. Přesto se však samozřejmě jejich zaměstnanci těší, až se
vše vrátí do normálu. Nicméně spousta rozjetých on-line aktivit
určitě zůstane zachována. A můžeme se těšit, že v kombinaci
s živým setkáváním a komunikací se bude nabídka vzdělávacích
aktivit dále rozšiřovat.

V budovách středisek se místo dětských hlasů začal ozývat hrkot šicích strojů. Pracovníci vytáhli všechny své zásoby látek
a dalšího materiálu. S chutí se zapojili do humanitární pomoci
tak, že se pustili do šití látkových roušek. Uběhlo pár dnů a střediska volného času, která vlastnila 3D tiskárny, začala s výrobou
ochranných štítů, ochranných brýlí a respirátorů. Na speciálních tiskárnách vznikají plastové držáky, ke kterým se připevňují průhledné díly. Při současném nedostatku gumiček se musely
na 3D tiskárně tisknout dokonce i pružné elementy, které gumičku nahrazují. O tyto ochranné pomůcky je velký zájem.
Posláním středisek volného času je naplňování volného času.
Střediska připravují volnočasové programy pro děti i dospělé,
vedou kroužky, organizují tábory. V současných podmínkách
ale nic z toho dělat nemohou. Naštěstí jsou pedagogové středisek kreativní, flexibilní a neumí jen tak sedět se založenýma
rukama. Také jsou zvyklí řešit nenadálé situace. Proto se velmi
rychle přestěhovali do on-line světa, kde začali ke komunikaci
využívat kromě tradičního e-mailu také aplikace Skype, Zoom,
Teams, Meet či Google Hangouts. Probíhají on-line konference
a webináře, připravují se různé kvízy, testy, e-knihy a materiály ve sdílených dokumentech. Vedle toho se vyrábí vzdělávací
i domácí videa a probíhá on-line výuka v Classroomu nebo na
Moodlu. Pedagogové ze středisek volného času připravují pro
zájemce videovýzvy, videosoutěže nebo třeba akce za pomoci
QR kódů. Kombinují různé přístupy a nástroje.
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JAK TO MÁM JÁ?

Anketa

Náš život v čase pandemie Covid19 je jiný, stejně jako nastávající mateřství v této době. Příjemným ulehčením je
rozhodně vstřícnost úřadů. Spousta věcí, které se běžně
dělají pouze na místě (např.: sepsání porodopisu) lze nyní
udělat online přes formulář.

Co vám koronavirus
vzal a co vám dal?

Práce z domova, která těhotným ženám vyhovuje (mohou
si sami určit dobu, kdy budou pracovat, jít se v průběhu
dne natáhnout), je nyní téměř standardem, ne pouhým
snem. Také díky online komunikaci s kolegy, kteří někdy až
přehnaně upozorňují na narůstající bříško, jsem ušetřena
veškerých poznámek.

Vzal mi řadu koníčků, které normálně dělám.
Mám více času na rodinu a děti.
Uvěznil mě doma.

Pro zvídavé maminky je na internetu ke stažení řada podpůrných aplikací (WomanLog Pregnancy, Pregnancy +,
Nutrimimi, apod.). Snad jen to posezení v kavárně a lekce
těhotenské jógy ve studiu chybí. I když, i to se dá v digitálním světě zařídit. Kavárny často nabízí online objednávku kávy i zákusků až před dveře a na Youtube lze najít
spoustu videií s těhotenskou jógou a mnoho dalšího. Jen
ten lidský kontakt technologie nenahradí. To už ale všichni dávno víme.

Mnoho vzdělávacích institucí dalo k dispozici své
on-line programy, tak studuju a studuju.
Vzal mi pocit relativní svobody.
Zavedla jsem každodenní vyjížď ky na kole.
Schází mi přímý kontakt s lidmi.
Mám teď desítky on-line porad týdně.

Budoucí maminka :)

Meškám golfové turnaje, které měly začít
teď v dubnu.
Po 30 letech jsem si roztřídil gramofonové desky.
Mám jich skoro 600.

Redakční rada:
Jaroslav Jindra, Jana Kubátová, Petr Klíma, Kateřina Špačková,
Pavel Štáfek, Michaela Štáfková

Vzal mi jistoty.
Mám strach z budoucnosti.

DIGI zpravodaj Speciál Koronavirus
Rok vydání: 2020 | www.portaldigi.cz

Spotify – udělal jsem si dvouhodinové playlisty,
které mi slouží při chůzi, která mě normálně
moc nebaví.
Chybí mi pravidelné setkávání s přáteli.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Nic mi nevzal, ale přinesl nové nápady,
zlepšení digitálních kompetencí a důslednější
hygienické návyky.
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