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První pravidlo
jakékoli technologie
použité pro práci
je, že automatizace
aplikovaná na efektivní
proces zvýší efektivitu.
Druhé pravidlo říká,
že automatizace
aplikovaná na
neefektivní proces zvýší
neefektivitu.
Bill Gates

Milí čtenáři,

Jiří Benedikt
Inovátor, lektor
Design thinking, Lean Six
Sigma, Digi dovednosti
www.jiribenedikt.com

tato příloha vám pomůže se zorientovat ve světě
digitální produktivity v roce 2021, zejména
pak pro práci na cestách. Je mi ctí, že mi Česká
asociace pro finanční řízení svěřila přípravu této
přílohy. Jako lektor a konzultant učím lidi ve
firmách vést inovační projekty, chytře používat
technologie a pomáhám jim tak uspět v digitální
době. Na následujících stránkách shrnuji to
nejdůležitější, co pomáhá mně i mým klientům
být produktivní a držet krok v dnešním světě.
Tato příloha neobsahuje žádnou reklamu ani
partnerství, vše, co vám doporučuji, vychází
z mé praxe.
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Budoucnost týmové
produktivity

 Airtable

typu Microsoft Access, která
ale běží v cloudu.

Tradiční kancelářské
programy mají kořeny
desítky let hluboko.
V dnešní digitální
a propojené době jim
ale dochází dech. Aby
nám mohly dál pomáhat, budou muset projít
obrovskou proměnou.
Už nyní se můžeme podívat do budoucnosti.
Ukážu vám dvě moderní aplikace, které již
nyní udávají směr.

Notion
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Kancelářské balíky vznikly jako repliky
světa před počítači. Máme na svém PC
virtuální psací stroj (Word), virtuální
účetní tabulky (Excel) a virtuální projektor diapozitivů (PowerPoint). Je to
výbava do světa, kde se hlavně tisklo,
posílaly tabulky a ukazovaly slajdy.
Dnešní doba ale vyžaduje nástroje, který nám umožní rychle
a efektivně spolupracovat, diskutovat, hodnotit a revidovat
dokumenty, i když nejsme spolu v jedné kanceláři. Potřebujeme nástroje, které jsou agilní a které se rychle přizpůsobí změnám a přetvoří se k tomu, k čemu je potřebujeme. Microsoftu
se poměrně daří tímto směrem jít díky Microsoft 365 (dříve
Office 365) a Microsoft Teams. Jiné firmy, včetně velkých korporací, vsadily na konkurenční Google Workspace, což je Gmail
a Google disk pro firmy. Microsoft je známý tím, že do svého
balíku pomalu a jistě integruje inovace, ke kterým ale často
prokopaly cestu menší technologické startupy. Dnes bych vám
chtěl představit dvě takové firmy, které se svými produkty
představují technologickou špičku a směr, kterým se budou
nástroje pro kancelářskou produktivitu ubírat v následujících
pěti letech.

Notion je vycházející hvězda
Silicon Valley. Je to nástroj,
který pro sebe vytvořily týmy
technologických startupů
nezatížené minulostí a zvyky
v používání tradičních aplikací. Tento nástroj na vás může
působit nezvykle a možná

si hned nebudete umět
představit pracovat způsobem, kterým funguje. Já však
věřím, že Notion představuje
pohled, jak bude vypadat například Microsoft SharePoint
za 3–5 let.

Airtable
Excel je skvělý a univerzální
nástroj. Pokud v něm ale
vedete nějakou firemní evidenci, brzo narazíte na jeho
limity. Hodně středně velkých
společností tak žije ve vakuu,
kdy ještě nejsou dost velké
na robustní podnikový ERP
systém typu SAP, ale udržet
data v Excelu se jim daří jen
horko těžko. Často potřebují

evidovat například objednávky. K tomu je potřeba
mít někde seznam zákazníků s údaji o nich, seznam
produktů a zaměstnanců. A to
všechno musí zůstat propojené a aktuální.

Notion rozbíjí letitý koncept,
že máte jeden program na
dokumenty, druhý na tabulky
a třetí na prezentace. Když si
Notion se svým týmem založíte, dostanete k dispozici
prázdný prostor, kde si můžete vybudovat systém stránek,
které mohou obsahovat

texty, obrázky, úkoly, ale i databázové tabulky podobné
výše zmíněnému Airtable
pro evidenci všeho možného. Je to takový firemní
intranet nové generace, kde
si můžete „naklikat“ systém
stránek tak, jak potřebujete,
v libovolně hluboké struktuře

Fantastický nástroj přesně
pro tyto příklady je nástroj
Airtable. Není to klon Excelu,
ale spíše relační databáze

Jeho hlavní výhoda pro malé
a střední firmy je v tom, že je
velmi jednoduché Airtable
nastavit: technicky zdatný
člověk v něm za půl dne
„nakliká“ systém evidence
objednávek, zákazníků, produktů, zaměstnanců, obchodních případů, tabulky propojí
a jednoduše udělí práva, kdo
které tabulky a reporty může
upravovat nebo číst.
Airtable se velmi jednoduše používá na počítači i na
mobilu. Máte s ním jistotu, že
data jsou vždy aktuální, navíc
vidíte, kdo co historicky upravoval. Můžete také snadno
sdílet třeba katalog produktů
nebo Airtable jednoduše
propojit s jinými systémy ve
firmě.

a s propojenými tabulkami.
Poté nastavíte práva členům
týmů a můžete vesele spolupracovat, komentovat, tvořit
a evidovat v reálném čase.
I zde je vše v cloudu, vždy
aktuální a snadno dostupné
odkudkoli na mobilu.
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Notion 

Notion má výhodu, že pro
osobní použití je bez omezení zdarma, můžete ho tak
využít také jako váš osobní
prostor pro organizaci vašeho
života.

Jaký nástroj zvolit?
Sázkou na Microsoft 365 neuděláte chybu. Tento systém má výhodu v tom,
že vychází ze zažitých nástrojů, takže si na něj lidé snáze zvyknou. Již nyní při
plném využití nabízí skvělé možnosti online spolupráce a nové funkce přibývají
každý měsíc. Nevýhodou je jeho složitost na zavedení, používání a některé věci
v něm se dělají trochu krkolomně. Pořád je to tradiční systém, nicméně stále
častěji jsem překvapen novými aplikacemi v tomto ekosystému, které fungují
stále elegantněji.
Pokud jste startup nebo malý tým, který se nebojí pracovat jinak a chce být na
špičce a nevadí vám například absence české lokalizace, vyzkoušejte nástroje
Airtable či Notion. Zejména v kombinaci s Google Workspace mohou skutečně
nakopnout vaši produktivitu.

Tip

Co na to Microsoft?
Microsoft v balíku 365 už začíná dohánět některé výhody
Airtable. V Excelu 365 může
jeden dokument upravovat
více uživatelů najednou
a sleduje se historie změn.
Pro databáze pak vzniká nový
nástroj Microsoft Lists. V době
psaní je sice již k dispozici
většině firem používající
Microsoft 365, nicméně jeho
funkcionalita je zatím v plenkách. Věřím ale, že v řádu
měsíců bude tento nástroj
nabývat na robustnosti,
a je možné, že se z něj stane
zásadní nástroj pro evidování
a správu firemních dat.

Android nebo iOS?

Prakticky všechny aplikace
a nástroje zmiňované v této
příloze mají své aplikace na
obou běžných operačních systémech pro mobilní telefony.
Můžete tak v klidu používat
telefon jakékoli značky, kterou máte rádi.

Microsoft Lists 
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Osobní kontakt
je nenahraditelný
Tato příloha je o digitálních
pomocnících v kapse. Jakou
aplikaci nebo funkci mobilu
jste objevil nebo začal používat v posledním roce?
Loni vydal Roger novou appku, takže ta je samozřejmě
moje nejoblíbenější.

Adam Šoukal je zakladatel fintech startupu
Roger, který pomáhá
firmám financovat
faktury a do kterého
nedávno investičně
vstoupila Komerční
banka. V rozhovoru
sdílí své zkušenosti
s digitálními nástroji
uvnitř svého týmu, ale
i pro své klienty.

Kromě toho jsem si loni
předplatil členství v aplikaci
Strava, kterou spolu s Garmin
Fenix 5 od 2017 používám
při sportování. Myslím, že
Strava bude v dohledné době
jednou z nejhodnotnějších
firem na světě. Není to jenom
o datech a o tom, jestli zrovna běžím rychleji nebo jedu
pomaleji, ale je tam i komunitní a sociální rozměr, který
mi vyhovuje mnohem více,
než třeba jiná sociální média
Facebook a LinkedIn. Myslím,
že je to právě díky spojení se
sportem, ze kterého si často
odnášíme ty nejhezčí zážitky.
Jaké mobilní aplikace
a nástroje pomáhají vašemu
týmu sdílet informace,
komunikovat a jednoduše
spolupracovat na dálku?
Jsme fintech, takže jakékoliv,
ale zároveň si umíme dobře
vybrat. Pracujeme s klasikou
jako je Zoom, Teams, Slack,
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kým společnostem zkracovat
splatnosti dodavatelských
faktur.

prostě cokoliv, na čem se
domluvíme. Ke sdílení real-time dat nám slouží Power
BI. Jsme celkem přizpůsobiví.
Nejvíc ale sedíme u našeho
interního CRM Podio. Používáme prémiovou verzi, která
nám umožnila modifikovat
jednotlivé moduly. Za ty roky
používání se pro nás Podio
stalo alfou a omegou dat
a informací Rogera.
Mohou vaši zákazníci přistupovat k vašim produktům
pomocí mobilu?
Samozřejmě, již léta jsme
plně online a naši klienti mají
možnost všechnu komunikaci
s Rogerem řešit na dálku
a online.
Díky naší aplikaci mohou
klienti využívající Rogera
fakturu jednoduše vyfotit
a poslat z mobilu – doslova
odkudkoliv.
Dalšími vychytávkami pro
klienty jsou integrace Rogera
do elektronické výměny
dat EDI a další pluginy do
fakturačních systémů nebo
také naše bezkonkurenční
rozhraní Invoice Financing
pro financování dodavatelského řetězce, díky kterému
jednoduše pomáháme vel-

Pro investory do faktur před
splatností je to pak taky naše
aplikace Roger, díky které
mohou investovat odkudkoliv a kdykoliv.
Jaké nástroje, postupy či
rutiny používáte k osobní
prioritizaci, abyste měl
jistotu, že děláte na tom
nejdůležitějším a že se
nenecháte pohltit vírem
každodenních urgencí?
Jsem tvorem nedisciplinovaným a roztržitým, takže si čas
docela pečlivě plánuji. Ať už

se jedná o schůzky s klienty,
partnery, interní meetingy
anebo třeba jen pracovní
sloty a deadliny. Můj diář mi
nedává moc prostoru pro
chybu. Primárně si vše dávám
do diáře v Outlooku, který se
snažím mít synchronizovaný
s Google Calendar v mobilu,
což k mému velkému překvapení ani ve 2021 ještě ne
úplně spolehlivě funguje.
Jak si udržujete psychické
zdraví a odstup od technologií, aby vás úplně
nepohltily?
Někdy nechávám večer mobil
v práci, což je velmi očistné

Tip Jiřího
Benedikta
Zavádění změn ve firmě
Při zavedení nových nástrojů se setkáte
nejen s nadšením, ale pravděpodobně
i s odporem některých lidí. Řízení změny
ve firmě je vždy náročné, možná náročnější
než implementace samotné technologie.
Pokud jako manažer zavádíte ve svém týmu
nové digitální nástroje, je třeba nejprve
skutečně a upřímně naslouchat všem, kteří
mají obavy ze změny, poté trpělivě znova
a znova vysvětlovat výhody. Velmi důležité
je také zapojit tým do spoluvytváření pravidel používání nástrojů.

a měl bych to dělat častěji.
Jinak mi kromě dětí dělá
radost sport. Teď, když už je
tepleji, tak se snažím najet
200 km za týden na silničním
kole. V zimě jsem místo toho
aspoň 2krát až 3krát týdně
vyběhl, mám svoje 8km
kolečko. Občas jsem běh
proložil Zwiftem, na který
mám připojené Elite Suito.
Když se zadařilo odjet, tak
jsem neoblíbený běh proložil
běžkami (na kterých zásadně
jen bruslím) nebo ještě lépe
skialpy.
Nahradil mobil osobní kontakt při navazování nových
obchodních partnerství?
Myslím si, že osobní kontakt
v obchodním jednání je
nenahraditelný. Loni jsme
měli několik nových velkých
implementací systému
financování dodavatelského
řetězce Invoice Financing,
a i přesto, že spoustu věcí
jsme s CFOs vyřešili přes
telefon nebo videokonferenci, tak bylo i hodně osobních
schůzek. Držíme se toho, že
ohledně osobního setkání
vždy záleží na preferenci
partnera. Zoom, Skype nebo
Teams jsou skvělé platformy, ale oproti osobnímu
kontaktu mají svoje specifika
a prerekvizity.
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Mysl klidná jako voda

Jiné aplikace pro osobní správu úkolů
Pokud nechcete z nějakého důvodu používat Microsoft Todo, existuje naštěstí mnoho
alternativ všech tvarů a barev.

… znamená, že máte jistotu, že jste na nic nezapomněli a že vše
důležité stihnete. K tomu slouží řízení úkolů. Všichni z vás máte
pravděpodobně již nějaký existující systém, jak mít všechno pod
kontrolou a na nic nezapomenout, jinak byste v dnešní rychlé době
nepřežili v práci ani týden. Pokud ale cítíte, že je čas vaše řízení
úkolů pozvednout na novou úroveň a využít k tomu novou technologii, tady je pro vás přehled, kam sáhnout.

Todoist

Apple Připomínky

Velmi podobný Microsoft Todo. Základní
verze je zdarma, za pokročilejší funkce si
nepatrně připlatíte. Umí vše, co potřebujete, a má velmi dobré uživatelské prostředí.
Navíc nabídne třeba statistiky, jak se vám
daří plnit termíny a dělat úkoly. 

Jednoduchá, ale funkční aplikace pro majitele
iPhonů. K úkolům se ale bez problémů dostanete pomocí počítače s Windows, a to přes
prohlížeč. Líbí se mi třeba možnost připomínek svázaných s místem (až přijedu domů /
do práce) nebo diktování nových připomínek
přes Apple Watch. 

Microsoft Todo

Tento nástroj má moje jednoznačné doporučení, a to z několika důvodů.
1. Má velmi dobré uživatelské rozhraní
a dobře se používá. Tato aplikace se dříve
jmenovala Wunderlist a byla na špičce co
do funkčnosti a uživatelské přívětivosti a na
vrcholu zůstává i po pohlcení softwarovým
gigantem.
2. Je zcela zdarma se všemi funkcemi, stačí jen
pracovní nebo soukromý účet Microsoft.
3. Pokud máte Microsoft 365, do aplikace se
vám sbíhají nejenom vaše osobní úkoly,
ale i úkoly z MS Outlook, emaily označené
vlaječkou, ale také týmové úkoly z aplikace
Planner, o které budu psát dále v textu.
4. Vše je v cloudu a jednoduše dostupné na
vašem mobilu, v Outlooku nebo přes webový prohlížeč na kterémkoli PC.
10

Google Tasks – Tuto jednoduchou appku zdarma využijí uživatelé Gmailu nebo Google
Workspace. Líbí se mi možnost vytvoření úkolu přetažením emailu do todo listu.
Things 3 – Krásná a elegantní aplikace, ale běží pouze na Apple produktech. Výhodou je
pouze jednorázová platba bez měsíčních poplatků.
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Další
alternativy

Méně emailů, více hotovo
Nástroje pro spolupráci
a řízení týmových úkolů
mají jediný cíl: co možná nejvíce uchránit vás
před nekontrolovaným
a nikdy nekončícím
proudem emailů. Nikdo
se nechce prohrabávat
desítkami a stovkami
konverzací, kde už ani
není jasné, proč vznikly.
Týmové nástroje se snaží
v tomto udělat pořádek.

Microsoft Planner
Planner je dle mého názoru
jedna z nejpřínosnějších nových aplikací v Microsoft 365.
Můžete v ní vytvořit pro svůj
tým nebo projekt „plán“, což
je taková virtuální nástěnka.
Tu můžete rozdělit do tematických sloupců, do kterých
pak můžete umisťovat karty
s úkoly. Trochu to vypadá jako
karty ve hře Solitare. Na každé kartě vidíte stručný název
úkolu, jeho nositele a termín.
Po rozkliknutí se dozvíte bliž-

ší podrobnosti, můžete úkol
komentovat, přiložit přílohy
a podobně.
Plán můžete jednoduše
přidat jako záložku k vašemu
týmu v Microsoft Teams.
Planner tam nově najdete
pod jednoduchým názvem
„Úkoly“.
Má praxe řízení projektů
i týmů prokázala, že právě
systém evidence úkolů
a termínů nejen obrovským

způsobem redukuje počet
emailů, ale také posiluje
odpovědnost lidí za dokončení úkolu: když všichni vidí,
co má kdo zadáno a co kdo
udělal, tlačí to tým k tomu
dělat věci včas. A skutečně se
dokončí více, než když jsou
úkoly někde letmo zmíněné
v poště nebo v zápisech ze
schůzky. A právě dodržování
termínů zadaných úkolů dle
mé zkušenosti dělí úspěšné
projekty od neúspěšných.

Trello
I když nemáte a neplánujete Microsoft 365, existuje
mnoho různých alternativ.
Systém virtuálních nástěnek,
sloupců a karet představil
světu nástroj Trello od firmy
Atlassian, který existuje již
mnoho let. Jeho výhodou
je extrémní jednoduchost
používání, a to, že je dobře
použitelný i ve verzi zdarma.
Bezplatně může mít každý
tým až 10 nástěnek. Navíc
umí Trello mluvit česky.
Nástěnky nemusíte používat
jen na úkoly, spoustu menMicrosoft Planner.
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Pokud zavedete řízení úkolů
v této aplikaci, ne každý to
bude vítat, ale celková produktivita se zvýší. Také bude
potřeba si s týmem sednout
a vytvořit si interní pravidla,
jak se budou týmové úkoly
používat. Například kdo smí
zadávat nové úkoly, posouvat
termíny nebo označit úkoly
za dokončené. K tomu si
třeba vytvořte další záložku
v MS Teams, a to „Wiki“.

Skvělou moderní alternativou pro jednoduché
řízení firemních workflows
je na předchozích stránkách zmiňovaný systém
Notion. Dále vás určitě
nezklame Asana nabitá
funkcemi a připravená i pro
velké firmy. Na trochu jiné
logice pak stojí oblíbený
Basecamp. Větší firmy pak
používají top managementem oblíbený Smartsheet.
Zavedením jakéhokoliv
ze zmíněných systémů se
nespálíte.

ších firem je používá na
jednoduché řízení procesů,
např. IT požadavků, cestovních výdajů, dovolených
nebo na správu současných
či budoucích zákazníků.
Samo Trello vám nabídne
spoustu inspirace, jak ho
můžete používat.
Trello není nikterak
robustní systém, je to
jednoduchá, obyčejná, ale
funkční virtuální nástěnka.
Nemůžete nastavit složitá
pravidla používání, ale je
třeba spolehnout se na to,
že tým bude svůj virtuální
prostor používat podle pravidel, které jste si dohodli.

Trello 
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Zalévání květin
v hořícím domě

Digitální aplikace, ale i tužka
a papír

Některé věci v práci jsou jako zalévání květin. Nikdo vás do nich netlačí, když je
neuděláte dnes, nic se nestane, ale po delším čase bez péče vám uschnou. Mezi
tyto věci patří například osobní rozvoj, rozvoj lidí ve vašem týmu, plnění čtvrtletních cílů nebo příprava strategie. Jiné věci v práci jsou jako když hoří dům. To jsou
všechny naléhavé, urgentní věci, dotazy, stížnosti a průšvihy.
Často jsme mentálně nastaveni, že je potřeba nejprve uhasit dům, než budeme moci zalévat
květiny. Problém je, že v dnešním pracovním světě váš pomyslný dům nepřestane hořet nikdy.
A tak je potřeba naučit se zalévat květiny v hořícím domě. Naučit se odložit na hodinu denně
hašení požárů a věnovat se něčemu, co má dlouhodobý smysl.
Jistě se to dá zvládnout i bez aplikace, ale nedávno
vyšel skvělý nástroj, který vám může se zaléváním
květin a prioritizací pomoci.

Make Time
Aplikace zdarma pro iOS i Android, která vám pomůže udělat si čas na nejdůležitější věci. Má 3 fáze:
1. Highlight – každý den ráno si vyberte jednu „květinu“, kterou budete dnes zalévat,
a vyčleňte si na ni 60–90 minut v kalendáři.
2. Laser – všechno vypněte a nastavte si na
vyhrazený čas zabudované stopky.
3. Reflect – zapíšete si, jestli se vám dnes
podařilo vyhrazený čas skutečně udržet.
Je to jednoduchá pomůcka, ale oceňuji, že
to člověka vede. Po čase pak dostanete navíc
přehled všech „květin“, které jste za poslední
týden nebo měsíc zalili.
14

Jaká aplikace vás v poslední
době nadchla?

Pavla Žížalová je
Digital & Agile Project
manager v pojišťovací
společnosti RENOMIA
a. s., kde je klíčovým
prvkem digitální
transformace. Pro svou
produktivitu spoléhá
na nástroje týmové
produktivity, ale i na
tužku a papír, zdravý
spánek a pravidelný
odpočinek.

Sleep schedule, nastavení
času, kdy se automaticky
telefon přepne do režimu
bez notifikací, protože
dobrý a dostatečný spánek je
základ. V telefonu čtu knihy,
takže mi nefunguje pomůcka
nechat telefon mimo ložnici,
ale tohle se mi osvědčilo.
Jaké aplikace používáte ve
vašem týmu?
Pracujeme s Microsoft aplikacemi. Balíček Office 365 (nyní
se nazývá Microsoft 365,
pozn. autora) a Teams mají
spoustu velmi užitečných
funkcí, které nám pomáhají –
vše i v mobilu. A navíc se stále
posouvají dopředu, takže
jsme s nimi spokojeni.
Můžou vaši zákazníci přistupovat k vašim produktům
pomocí mobilu?

stane nějaká nehoda. A nyní
už připravujeme její třetí
vylepšení.
Co vám pomáhá dobře prioritizovat?
Stále je to hlavně tužka a papír, na který si (skoro) každý
den napíšu klíčové priority,
které potřebuji ten den
vyřešit, někdy to kombinuji
s Trello. Každodenní urgence
to ale i tak někdy přepíšou.
Jak si udržujete psychické
zdraví a odstup od technologií?
To, že se i v současné době
snažím najít si každý den
alespoň hodinu pro sebe a na
relaxaci, což je pro mě hlavně
jóga a běhání. Vypnout si
všechny pracovní notifikace
na víkend. Hrát si a tvořit se
svým pětiletým synem. A být
venku, v přírodě, ve městě,
na horách.

Částečně ano – nabídky,
které máme on-line, fungují
i na mobilu. A od loňského
podzimu máme pro naše
klienty i mobilní aplikaci
Help+Assist, která jednoduše
pomůže řidiči nezapomenout
na klíčové věci, pokud se mu
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Zvuk je železná košile
Při řízení nebo při cestě veřejnou dopravou můžete
čas strávit produktivně, naučit se nové věci nebo
se bavit. Stačí vám vaše uši. Audio v poslední době
zažívá obrovský boom. Co poslouchat?

Audioknihy

Podcasty

Věděli jste, že přečíst
typický román nebo knihu
o businessu trvá v průměru
9–10 hodin? A kolik času
strávíte dojížděním do práce?
Pokud máte chuť číst, audioknihy vám umožní vyplnit
hluchý čas na cestách.

Když se mě lidé ptají, co to je
podcast, říkám, že to je takový Youtube bez obrazu. Jen
v Česku jich existují stovky na
různá témata od zpravodajství, přes rozhovory s hosty,
business témata či zábavné
skeče.

V česku má největší nabídku
knih Audiotéka (Audioteka.
com), působí zde také Audiolibrix. Knihy můžete také
v audio podobě koupit třeba
na Martinus.cz.

Na rozdíl od Youtube ale podcasty nikdo nevlastní, a tak
si můžete plnou nabídku (až
na pár výjimek) poslechnout
v kterékoli aplikaci dle vašeho výběru.

Kde poslouchat?
Podcasty v aplikaci
Castro 

Pokud máte Spotify, nepotřebujete nic
dalšího, všechny podcasty naleznete tam.
Pokud ne, velmi dobře postačí základní
aplikace Apple Podcasty nebo Google
podcasty dle vašeho mobilu. Pro pokročilé
uživatele můžu doporučit aplikace Overcast nebo mnou používané Castro, které
mají pár chytrých funkcí navíc.

MůjRozhlas
Tato aplikace Českého rozhlasu obsahuje
rozsáhlý katalog rozhlasových pořadů
všech kanálů tohoto veřejnoprávního média. Velmi kvalitní je třeba tvorba pro děti
a různé pohádky. Nevýhoda je, že kvůli
autorským právům jsou některé pořady
k dispozici vždy jen pár dní a pak zmizí.

Doporučený poslech
pro controllery a finančníky
Mezi mé nejoblíbenější byznys knihy patří Proměna od bratří Dana a Chipa
Heathů. Kniha je o řízení změny a je plná příběhů o tom, jak jednotlivec může
udělat velkou změnu k lepšímu ve firmě i ve světě. Stejní autoři napsali také
knihu Jak zaujmout hned napoprvé, která vám pomůže, aby vaše komunikace do firmy měla efekt a lidi si pamatovali, co říkáte. Jak prezentovat čísla učí
Hans Rosling ve velmi populární knize Faktomluva. Všechny knihy zakoupíte
třeba na Audioteka.com nebo Martinus.cz.

Co to je
Clubhouse?
Možná jste zaslechli o fenoménu
Clubhouse. Nová sociální síť, která
před pár týdny zazářila jako supernova. V čem spočívá?
Clubhouse je místo, kde spolu lidé
probírají různá témata hlasovou
konverzací. Je dostupná momentálně pouze pro iOS. Můžete se buď
připojit k tématu některé ze zrovna
probíhajících diskusí, nebo založit
vlastní. Pokud se chcete zapojit do
diskuse, stačí zvednout ruku a i vy
můžete dostat slovo. A to je vše.
V únoru 2021 se Clubhous během
pár dní stal fenoménem, diskutovali
zde zajímavé osobnosti snad o všem,
ve světě vzbudil rozruch svou účastí
v diskusi například Elon Musk nebo
Mark Zuckerberg. Zdá se, že „pokec“
lidem v době pandemie chybí, a tak
tuto síť hladoví uživatelé vzali útokem. Zdá se ale, že nadšení vydrželo
jen chvíli a při psaní těchto řádků
v březnu 2021 již zájem citelně opadl. Svou variantu hlasových místností
představil nedávno také Twitter
a Facebook. Lze nyní těžko předpovídat, jestli hlasová sociální síť
byl jen krátký záblesk, nebo se tato
forma komunikace stane obvyklým
způsobem socializace a networkingu na dálku.

MůjRozhlas
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Můj externí
mozek

Hlavní je nemyslet pořád na práci

Tahle aplikace v roce 2020 změnila
můj život. Workflowy je aplikace pro
poznámky, která nespadá do žádné
kategorie a není podobná ničemu,
co znáte. I tak se vám pokusím
přiblížit, proč mě tak fascinuje a jak
mi pomáhá být produktivní.

Workflowy je jeden velký odrážkový seznam,
ve kterém ale můžete vytvořit libovolně
hlubokou stromovou strukturu, podobně jako
u myšlenkové mapy. Každá odrážka je po rozkliknutí svou vlastní stránkou, ve které mohou
být další odrážky, poznámky či další informace. Workflowy vám nijak nepředepisuje, jak
a k čemu máte aplikaci používat. Stejně jako
ve vaší složce dokumenty, si i zde můžete
vytvořit strukturu, která vám bude vyhovovat.
Já v nástroji Workflowy sleduji své úkoly
a projekty, píšu si poznámky z meetingů,
zápisky ze zajímavých knížek, které jsem četl,
mám zde checklisty pro přípravu školení i třeba seznam co zabalit na dovolenou. Zapisuji
si své nápady, myšlenky, zajímavé citace nebo
doporučení na články, videa nebo knížky. Vše
je propojené a snadno dohledatelné. Bezbřehost a nestrukturovanost je něco, co mi absolutně vyhovuje a v čem jsem schopen vytvořit
18

Miroslav Palát je
profesí lékař, prezident
asociace CzechMed a člen
představenstva Svazu
průmyslu a dopravy ČR.
Dlouhodobě je mu
blízké téma osobní
produktivity.

Jaké čekáte trendy v oblasti
mobilní produktivity?

si vlastní systém přesně podle mých představ.
Chápu ale, že toto není pro každého a většina
lidí volí „běžnější“ nástroje pro poznámky,
jako je třeba OneNote nebo Evernote, s jasnější strukturou složek a dokumentů. Pokud
máte ale trochu kutilského ducha a děláte
věci po svém, tohle vám bude sedět.
K Workflowy přistupujete přes mobilní aplikaci nebo počítač, vše je synchronizované přes
cloud. Základní verze je zdarma, pro běžné
používání se pak neobejdete bez placené
verze za 50 EUR měsíčně.

s ní pracovat. Má-li k tomu
vést tolik kroků, že když jsem
na místě, již jsem zapomněl,
co jsem chtěl, je něco špatně.
Zjednodušování je cesta.
Co vám pomáhá dobře prioritizovat?
Komplexita věcí, kterým je
potřeba se věnovat, přesahuje schopnosti jakékoli
aplikace. Protože se mně
potkává několik nástrojů,
které někdy mají přesah,
jindy vyžadují transformaci
z jednoho média do druhého.
A tedy zjednodušení.

Nabídka (nejenom) mobilní
produktivity je dnes tak rozsáhlá, že by jeden potřeboval
víc životů si v tom udělat coby
jenom přehled. Budoucnost
vidím ve zjednodušování.

Nadále mě doprovází zápisník Leuchtturm1917 v pevné
vazbě. 250 stránek je
číslovaných a tečkovaných.
Tam je můj „analogový svět”,
poznámky na ten den, třeba
nástin programu dne, zásadnější úvahy apod.

Co potřebujeme je čisté
uživatelské rozhraní, co nejméně irelevantních detailů
a intuitivní ovládání. Mám-li
myšlenku (nápad k zapsání,
úkol k zaznamenání), potřebuji co nejjednodušší cestu
k tomu si ji poznamenat nebo

Dlouhodobější věci se
indexují podle čísel stránek.
Udržuji si jej z potřeby mít
alternativu jak pracovat, když
už se nedá dívat na monitor.
Je to také svědek doby, mám
jich schovaných dobrých
několik za poslední roky.

Nedávno mi k tomu přibyl
nástroj Obsidian. Je založen
na ultralehkém propojování
jakýchkoli informací, poznámek navzájem, čímž vzniká
síťová struktura, ve které se
lze bleskově orientovat ať
vyhledávačem nebo intuicí.
Používá minimální formát
MarkDown. Je to živá novinka, která přináší nové a nové
vychytávky.
Jak si udržujete psychické
zdraví a odstup od technologií, aby vás úplně
nepohltily?
Hlavní je nemyslet pořád na
práci, na to, co bylo a to, co
bude. Zvláště, když jsou ty
pauzy, tak myslet na to, co
vidím, slyším, cítím. Říká se
tomu mindfulness, ale nepoužil jsem primárně to slovo,
protože si u toho leckdo
může představovat leccos.
Myslet na tento právě probíhající okamžik a prožívat
jej. Například teď – je skoro
poledne a z povzdáli slyším
smažení řízků… myšlenka
na bezprostřední příjemnou
budoucnost.
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„Pošlu vám to, až budu u počítače“
Toto je věta, která postupně mizí ze
slovníku všech produktivních lidí. Díky
cloudovým úložištím můžete jednoduše a odkudkoli přistupovat ke všem
firemním datům.

OneDrive 

K datům můžete jednoduše
přistoupit přes aplikaci v mobilu. Stačí jen pár minut cviku
a umíte to.

Dropbox
Některé firmy používají Dropbox, což je skvělé a robustní
řešení, nicméně troufnu si
říct, že v roce 2021 drtivá většina firem výhod Dropboxu
nevyužije. Místo toho je lepší
přejít na Microsoft 365 nebo
Google Workspace. Oba
tyto produkty obsahují již
dostatečně funkční, stabilní
a obsáhlé úložiště, Dropbox
k němu již nepotřebujete.

Microsoft SharePoint a OneDrive
Pokud máte ve firmě Microsoft 365, již máte
k dispozici sdílené úložiště. Na týmová data
je SharePoint, individuální uživatelé mají
pak každý svůj OneDrive. Nainstalujte si do
mobilu obě tyto aplikace a vyzkoušejte si
jejich používání, zejména otvírání a posílání
dokumentů. Vaše produktivita na cestách se
skokově zvýší.

Je bezpečné mít firemní
data v cloudu?

Google Workspace

v hotovosti nebo v bance.
Stejně jako banky, mají i velcí
hráči jako Microsoft, Google,
Dropbox a Apple robustně
zabezpečená datová centra,
kam kromě vás ukládají svá
data i velké globální firmy.
Troufnu si říci, že data jsou
v cloudu prověřených firem
ve větším bezpečí než na
disku u vás doma či ve firmě.
Pokud chcete jako firma
vědět víc, spojte se s odborníky na toto téma. Pokud
vás jako jednotlivce děsí mít
data v cloudu, určitě je tam
dávat nemusíte. Každopádně
pokud je tam máte, nezapomeňte na dobrá hesla,
antivirový program a další
zásady IT bezpečnosti.

Tip
Kam s vašimi
nepracovními daty?
Pokud máte soukromou
licenci pro Microsoft
365 (dříve Microsoft Office
365), máte v ceně Onedrive 1 TB, což je víc dat,
než vytvoří za život 99 %
soukromých uživatelů.
Alternativou je pak Google
Drive, Dropbox nebo Apple
iCloud Drive a další služby,
které vždy nabízí trochu
prostoru zdarma a hodně
prostoru řádově za stovky
korun. Umístěním dat na
cloudový disk je zároveň
nejjednodušším řešením
pro zálohování.

Stručně řečeno: ano i ne. Je
to jako rozhodování se, jestli
1 milion Kč mít raději doma

Hodně firem místo Microsoft 365 volí cestu
Google Workspace. Součástí je Google Drive.

Jak si utřídit složku dokumenty
Jak se jednoduše vyznat ve
vašich složkách a vše dobře
najít? Já používám metodu
PARA, kterou popsal americký
expert na osobní produktivitu Triago Forte. PARA je
zkratka od Projects, Areas,
Resources a Archives. To jsou
základní složky, které vám
pomohou udržet vaše data
organizovaná.
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P = Projects / Projekty

A = Areas / Oblasti

R = Resources / Materiály

A = Archive

Do této složky si vytvářím
podsložku pro každou
větší jednorázovou věc, na
které pracuji, čili „projekt“.
Například mám složku k této
příloze CAFINews, kterou pro
vás tvořím, k jednotlivým
svým školením u klientů,
ke článkům na blog nebo
epizodám mého podcastu
Další kroky.

Sem patří podsložky týkající
se běžné pracovní operativy.
V mém případě zde mám
složky finance, smlouvy,
materiály k jednotlivým
školením nebo nabídky pro
klienty.

Sem ukládám dokumenty,
které jsem nevytvořil, ale
můžou se někdy hodit. Mám
zde různé uložené ebooky,
přehledy, reporty, zajímavé
články a další PDF.

Sem přesouvám projekty
poté, co je dokončím.

Kromě pracovní složky mám
také osobní složku, kde mám
věci týkající se domu, auta,
rodiny, zdraví a dalších soukromých věcí.

PARA není jediná cesta, jak uspořádat svou složku dokumenty.
Pokud ale plánujete generální úklid vašich dat, zkuste nějakou
obdobu tohoto systému. Uvidíte, že ušetříte spoustu času dříve
stráveného hledáním a procházením složek.
21
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Po práci

Mobil, smysl a příroda

Záchranka

Flightradar24

Tato aplikace by neměla chybět v žádném
mobilu. Pokud ji nemáte, tak si ji hned nainstalujte. Nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat.

Tahle aplikace nijak nezvýší vaši produktivitu
ani vám v ničem nepomůže. Uvádím ji zde jen
jako ukázku, co všechno je možné a co technologie dovolí. Tato aplikace vám umožňuje
sledovat letecký provoz v reálném čase po
celé zeměkouli a podívat se třeba, kde zrovna
se nachází letadlo s vašimi blízkými nebo kam
letí stroj nad vaší hlavou.

Její základní výhodou je, že když přes ní
zavoláte o pomoc, rovnou se záchranářům
odešle i vaše poloha. Má speciální režim třeba
i pro případy, kdy nemůžete mluvit. Kontaktovat umí i horskou službu. Také zde najdete
interaktivního průvodce první pomocí.

Filip Molčan je inovátor a propagátor smysluplného
podnikání, který řídí své firmy z roubenky v Českém
Švýcarsku. Často mluví o vědomém používání
digitálních technologií tak, aby skutečně pomáhaly
žít lepší život.

Filip vydává newsletter Z lesa, kde si přečtete
„pouze pozitivní zprávy z našich i zahraničních
lesů a hájů, sem tam něco o digitálním minimalismu a jak žít v dnešní době s technologiemi, kam a jak cestovat, o chození po lesích
a horách, občas nějaké inovace a business.
Žádná politika. Žádná černá kronika. Více
o přírodě než o lidech.“
V jednom z posledních dílů mluví o rovnováze při využívání technologií. V rámci tématu
sdílel snímek obrazovky svého mobilu:
„Mám v telefonu pouze tolik aplikací, kolik mi
dovolí jedna obrazovka, bez složek a dalších
podfuků.“

Přihlaste se k odběru na adrese
filipmolcan.com/zlesa
nebo prostřednictvím QR kódu:

22

23

Anketa

CAFIN se zajímá...

Komunikace

V posledním roce díky zvýšenému přesunu lidí na homeoffice významně vzrostla
nutnost využívat aplikace pro komunikaci
v rámci týmu.

V krátké anketě jsme se zajímali o to, k čemu a jaké využíváte aplikace ve
vašich mobilních i desktopových aplikacích. Nasbírali jsem celkem 38 odpovědí,
z nichž bylo 10 od žen a 28 od mužů. Většina respondentů byla ve věkové
skupině 30–50 let. 26 osob zastupovalo manažerské pozice a 12 osob pozice
nemanažerské.
Polovina zodpovídajících používá zařízení
s operačním systémem Android, téměř jedna
třetina (32 %) pak využívá systém iOS od
americké společnosti Apple. V odpovědi „Jiný“
se téměř bez výjimky ukrýval OS Windows
(16 % ).

Řízení projektů
Více jak polovina odpovědí na otázku, zda
používáte nějakou aplikaci na řízení projektů,
byla záporná (57 %). Ti, co odpověděli kladně
(43 %), nejčastěji využívají Google Drive
(25 %) a Microsoft Project (25 %). Oblíbená je
také aplikace Trello (18 %).

78 %
MS Teams
@

Jiný
16 %

40 %
E-mail

Apple iOS
32 %




Google
Android
51 %

27 %
24 %

Úkoly

Skype

Abychom nezapomínali na úkoly, které
je třeba splnit, a zároveň je neměli jen na
papíře, používáme nejčastěji OneNote (46 %),
či Evernote (21 %) a ToDoList (21 %).

Nejoblíbenější aplikace

Není zřejmě žádným překvapením, že pro ukládání a sdílení dokumentů většina odpovídajících
využívá OneDrive (70 %), druhou příčku zastává Google Disk (53 %) a přesná třetina používá
Dropbox (33 %). Žádnou aplikaci pro tuto potřebu nevyužívají pouze 2 respondenti.

A bez jakých aplikací si naši respondenti
nemohou představit svůj život?

Dropbox
33 %

Naprostá většina se nechce ztrácet a potřebuje vždy najít tu správnou cestu – neobejde se
tedy bez map a navigace (81 %). Většina chce
mít také neustále pod kontrolou své úspory,
nevzdali by se tedy aplikace bankovnictví
(76 %). Být stále v kontaktu chce prostřednictvím komunikačních aplikací 68 % respondentů a nadpoloviční většina chce být také stále
v obraze – zpravodajství 54 %. 46 % odpovídajících také sleduje předpověď počasí.

Bankovnictví
Zpravodajství

Mapy,
navigace

Počasí

Google Disk
53 %

Aplikace MS Teams vévodí také mezi online meetingovými nástroji (84 %). Druhou
příčku obsadil ZOOM (30 %), třetí pak Google
Meet (27 %).

WhatsApp

Ukládání a sdílení dokumentů

OneDrive
69 %

Zde opět vede nástroj od společnosti Microsoft – MS Teams (78 %). Možná vás to překvapí,
ale celých 40 % respondentů stále využívá
pro svoji firemní komunikaci email. Populární v rámci týmů je také WhatsApp (27 %)
a Skype (24 %).

Komunikace

OBSAH

Anketa

Jiná 11 %
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Odměnu v podobě měsíčního
členství v programu
FITCO od Controller Institutu
získávají
3 vylosovaní výherci:
Ivo Tsolov, Petr Jakš
a Andrea Sušková.

Pozitivním výsledkem průzkumu je, že 57 % respondentů využívá svůj chytrý telefon i ke vzdělávání, zde
by však výsledkům bezesporu slušelo i vyšší číslo.
A jaké aplikace vyhrály pomyslnou soutěž TOP 5 aplikací? Jsou to: WhatsApp, Outlook, Mapy.cz, Waze a Todoist.
Všem zúčastněným moc děkujeme za odpovědi.

Propojme se
na Linkedin

ONLINE

FIT

Michaela Pokorná
CAFIN

„Učím lidi ve firmách vést inovační projekty,
chytře používat technologie a pomáhám
jim tak uspět v digitální době.”

Autorem této přílohy je Jiří Benedikt,
lektor digitálních a inovačních dovedností. Mezi jeho klienty patří velké
i malé společnosti, kterým pomáhá
formou týmových školení (online i prezenčně), konzultací a jako externí člen
inovačních týmů.

Témata firemních školení:
\ Týmová a osobní produktivita
\ Microsoft Excel
\ Design thinking
\ Lean Six Sigma

Pokud potřebujete probrat cokoli k týmové produktivitě nebo školení vašeho týmu,
kontaktujte přímo lektora:
jiri@jiribenedikt.com, +420 777 253 754
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