Digitální
detox

Digitální
detox
Digitální technologie jsou dnes běžnou součástí
našeho pracovního i osobního života. Ovládáte vy je,
nebo ony vás?
Zdaleka nejde jen o počítače, mobilní telefony
a tablety, ale také o herní konzole, chytré televize
a další elektroniku.
Všechny tyto nástroje nám můžou usnadnit práci
a zvýšit efektivitu, nikdy bychom ale neměli dovolit,
aby jakýmkoliv způsobem komplikovaly náš život.

Jak tomu předcházet? Právě pomocí nástrojů
a technik digitálního detoxu.
Nyní je jedno, zdali tomu budeme říkat digitální
detox, digitální hygiena, digitální minimalismus,
překonání závislosti na technologiích,… Možná se
najdete v následujích bodech. Pak je důležité
dokázat přijmout fakt, že:

‣ trávíte se svým telefonem příliš mnoho času,
‣ nemáte čas na přátele, koníčky a nestíháte práci,
‣ usínáte

s telefonem v ruce a hledáte jej ihned po
probuzení,

‣ nestíháte

úkoly během pracovní doby kvůli
neustálému vyrušování notifikací,

‣ bez

mobilu nejdete ani na procházku se psem,
natož na rodinnou oslavu,

‣ často vás bolí hlava a záda, za krkem a pálí oči,
‣ když

jste sami doma, potřebujete být alespoň na
síti, aby vám „něco“ neuteklo.

Slovník
Digital immigrants

Lidé narozeni před rozšířením digitálních technologií. Učí se s nimi až v dospělosti.

Digital natives

Lidé narozeni po roce 1980 do světa digitálních technologií. Od děství je běžně využívají.

Digitální demence

Nadměrné využívání digitálních technologií, které vede k pořuše kognitivních
schopností.

Digitální minimalismus

Využívání pouze takových digitálních technologií, které skutečně potřebujeme.

Digitální propast

Rozdíl mezi lidmi, kteří mají k technologiím přístup a umí je využívat a mezi těmi, kteří
přístup nemají.

Digitální přetížení

Stav, kdy se cítíme zahlceni digitálními technologiemi do takové míry, že nám
negativně ovlivňují běžný život.

Dopamin

Jinak řečeno hormon štěstí. Mimo jiné se vyplavuje v situaci, kdy nám někdo dá „like“ na
naše fotky na sociální síti.

Efekt Cliffhanger

Resp. efekt Zeigarnikové - Úkoly, které jsme ještě nedokončili, si pamatujeme déle
a snadněji, než ty, které už máme hotové.

Fantomové vibrace

Halucinace, která se projevuje pocitem vibrujícího telefonu v kapse.

FOMO (syndrom)

Fear of missing out. Strach ze změškání. Máme pocit, že když chvíli nesledujeme
novinky na sociální síti, že nám něco zásadního uteče. Protiklad JOMO.

Internetový paradox

Digitální technologie nepřínáší jen pozitiva a nezvyšují vzdělanost. Naopak mohou
potlačovat dětský vývoj a způsobovat například poruchy paměti.

JOMO

Joy of missing out. Když je člověk šťastný a spokojený s přítomným okamžikem.
Protiklad FOMO.

Melatonin

Spánkový hormon, jehož večerní produkci ruší modré světlo z obrazovky telefonu.
Nejsme odpočinutí, snižuje se nám imunita.

Mobile phone overuse

Závislost na mobilním telefonu projevující se jeho nadměrným využívání a poruchou
socializace.

Multiscreening

Sledování více obrazovek zároveň. Například u televize odpovídání na zprávy
v Messengeru. Pozornost všemu, ale zároveň pořádně ničemu.

Multitasking

Dělání více věcí zároveň. Často vede k neefektivní práci a pocitu z věčného nestíhání
úkolů. Protiklad k unistaskingu.

Nomofobie

Závislost na mobilním telefonu. Strach, že nebudeme dostupní, když se nám vybije
baterie nebo vypotřebují data.

Phubbing

Vznik spojením angl. slov phone a snubbing. Řešení zpráv ve světě virtuálním během
konverzace s někým z očí do očí. Může se jevit jako neslušné a urážející.

Pomodoro

Metoda organizace času při výkonu úkolů. Využívá časovač nebo kuchyňskou minutku
pro rozdělení aktivního času a odpočinku.

Ringxiety

Fantomové vyzvánení. Máme pocit, že slyšíme zvonit telefon, ale přitom je to zvuk
něčeho úplně jiného.

Unitasking

Soustředění se na jeden úkol. Nepřebíhání od jednoho úkolu k druhému.
Protiklad k multitaskingu.

Tipy na
aplikace

Každý máme na digitální detox trochu jiný názor. Pro
někoho je to naprosté OFF, pro jiného je to pouze
změna návyků a hledání ideální rovnováhy mezi
virtuálním světem a realitou.
Důležité je dokázat si uvědomit a připustit si, kdy má
technologie nade mnou nadvládu. Kdy mě vyrušují
notifikace, kdy mě bolí oči od obrazovky, kdy se
nedokážu soustředit a udržet pozornost nebo kdy
nemůžu v noci spát.
Níže vám přinášíme tipy na aplikace, které vám
pomohou, případně vás mohou inspirovat.
Ale pozor!
Nová aplikace s sebou přináší i nové notifikace.

„Jobs 90 minut vysvětloval, proč je iPad nejlepším
zařízením pro prohlížení fotek, poslech hudby, […].
Byl přesvědčený, že by jej měl mít každý. Vlastním
dětem ho ovšem zakázal.“
(Adam Alter, Neodolatelné, 2018)

Twilight

twilight.urbandroid.org

Night Shift

support.apple.com

Máte problémy usnout?
Pracujete na telefonu nebo
tabletu do pozdního večera?
Trpíte nespavostí? Twilight může
být řešením!

Night Shift po setmění posune
automaticky barvy displeje do
teplejší oblasti barevného
spektra, aby se vám v noci lépe
spalo.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

Android

iOS, Mac

f.lux

justgetflux.com

Noční osvětlení

Co aplikace f.lux řeší? Upravuje
barvu displeje vašeho zařízení
a přizpůsobuje jej denní době:
teple světlo v noci a jako
sluneční světlo během dne.

Možnost nočního osvětlení
můžete zapnout v nastevní
Windows 10. Obrazovka bude
v noci používat teplejší barvy,
které méně zatěžují vaše oči.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

Android, macOS, iOS, Win

Windows 10

support.microsoft.com

Checky

www.checkyapp.com

Rescue Time

www.rescuetime.com

Checky může být skutečným
pomocníkem k digitálnímu
detoxu. Jednoduše a přehledně
sleduje čas strávený u obrazovky.
Vhodné pro všechny minimalisty.

Den utekl jako voda a vy jste zase
nic nestihli? Kam se ten čas ztratil?
Aplikace Rescue Time poskytne
přehled času stráveného u
obrazovky a umožní jej naplánovat.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

Android, iOS

Mac, Win, Android

Quality Time

www.qualitytimeapp.com

Screen time

support.apple.com

Chcete se do digitálního detoxu
skutečně opřít? Prostřednictvím
aplikace Quality Time monitorujte
svůj čas u obrazovky a začněte jej
díky tomu trávit ještě kvalitněji.

Nenašli jste tu pravou aplikaci na
monitorování vašich aktivit?
Využijte nastavení iPhone a čas
strávený u obrazovky sledujte bez
nutnosti instalovat další aplikace.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

Android

iOS

Forest

www.forestapp.cc

Calm

www.calm.com

Zachraňte planetu a zbavte se
závislosti na mobilu! Spusťte Forest,
telefon odložte a čekejte – vyroste
virtuální les. Za získané body Trees
for the Future sází skutečné stromy.

Potřebujete někdy prostě vypnout?
Aplikace Calm je přesně to, co
hledáte. Naučí vás správně
meditovat, pomůže se spánkem
a nabídne playlist relaxační hudby.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

Android, iOS

Android, iOS

Headspace

www.headspace.com

Eggzy

apalon.com/eggzy.html

Headspace nabízí zlepšení dne
prostřednictvím krátkých meditací
a praktikování mindfulness. Díky
tomu budete produktivní, zdraví
a odpočinutí.

Chcete motivovat děti k digitálnímu
detoxu? Eggzy může být správnou
volbou. Odložte telefon displejem
dolů, nastavte časovač a nechte
vylíhnout roztomilé zvířátko.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

Android, iOS

iOS

Spotify

spotify.com

Messenger.com

Levá (logická) hemisféra mozku
dostává většinu dne zabrat. Proto
přesuňme občas pozornost doprava
(kreativa, umění). Že neumíte
kreslit? Poslouchejte hudbu.

Často se stává, že se zasekneme na
Facebooku. Přitom jsme jen šli
odepsat kamarádovi. Využívejte
aplikaci Messenger a nenechte se
zlákat nekonečnou zdí na FB.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

Android, iOS, Win, Mac, online

Android, iOS, online

Anti-social

antisocial.io

messenger.com

Freedom

Máte pocit, že trávíte mnoho času
na sociálních sítích? Získejte reálná
čísla díky Anti-social. Nabízí grafy,
přehledy i možnost uzamčení
přístupu do aplikací.

Stává se vám, že strávíte na svém
zařízení více času než jste měli
v plánu? Spusťte Freedom a omezte
přístupy do aplikací. Získáte víc
času pro sebe a budete svobodnější.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

Android

Android, iOS, Mac, Win

freedom.to

Pomodoro

pomodoro-tracker.com

Focus To-Do

Potřebujete rytmus a řád při práci?
Pomodoro Tracker vám pomůže
se soustředěním a time
managementem. Uvidíte, jak
dokážete být produktivní!

Focus To-Do usnadňuje time
management díky časovači úkolů,
vytváření to-do listů a sledování
statistik vaší práce. Ušetříte čas
a podáte skvělé pracovní výkony.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

online

Android, iOS, Mac, Win

Strides

stridesapp.com

Habit Tracker

Sledujete rádi osobní úspěchy
i běžné denní rutiny? Spánek,
kondici nebo domácí rozpočet?
Aplikace Strides umožní sledovat
vše, na co si jen vzpomenete.

Habit Tracker je ideální aplikací
pro milovníky vytváření plánů
a sledování jejich plnění. Kontrolujte
vaše denní návyky a mějte o všem
ještě větší přehled.

DOSTUPNÉ PRO:

DOSTUPNÉ PRO:

iOS

Android, iOS

focustodo.cn

habitbull.com

Tipy na
knihy
V následující části vám představíme několik tipů na
knihy, o kterých si myslíme, že by vás neměly minout.
Samozřejmě spadají do kategorie digitálního detoxu,
osobní produktivity a rozvoje osobního růstu.
Může se zdát, že je jich hodně. Není. Věříme, že čtení
knih zvyšuje nejen slovní zásobu, rozšiřuje všeobecné
znalosti a dovednosti abstraktního a kreativního
uvažovaní, ale jsou vědecké důkazy, že pomocí čtení
dokážeme odvrátit Alzheimerovu chorobu, zpomalit
kognitivní pokles ve stáři (viz kniha Digitální
demence).

Díky papírovým knihám se také na chvíli odpojíte
z digitálního světa. Že čtení zabere moc času?
Máme pro vás dva argumenty.
1. argument
Víte, jak dlouhá je průměrná kniha? Statistiky udávají
cca 70 000 slov na knihu pro dospělé. Průměrná
rychlost čtení dospělého čtenáře je zhruba 300 slov
za minutu. To znamená, že potřebujete (70 000/300)
233,3 minut, resp. 3 hodiny a 52 minut na přečtení
jedné knihy.
Z toho vyplývá, že když budete číst každý den
10 minut (3650 minut čtení), zvládnete za rok přečíst
více než 15 knih.
2. argument
Kolik minut denně strávíte na sociálních sítích?
Takže! Konec čtení tohoto e-booku, vyberte si třeba
jednu z následujících knih a vrhněte se na ni.

Digitální
demence

Proč
spíme?

7 návyků
skutečně

efektivních

lidí
Manfred Spitzer

Matthew Walker

Stephen R. Covey

Žijeme v každodenním kontaktu
s digitálními techologiemi. Ale
zkusili jste se zamyslet nad tím,
že nám mohou škodit? Manfred
Spitzer upozorňuje na
nebezpeční každodenního
využivání telefonů, počítačů
nebo televizí. Tato média
způsobují odumírání nervových
spojů, a tak se nám snižuje
pozornost, trpíme depresí nebo
máme dokonce sklony k násilí.

Spíte málo? Určitě nejste sami.
Všichni tušíme, že je spánek
důležitý. Avšak Matthew Walker
předkládá jasné vědecké
důkazy, že spánek má vliv na
učení, paměť nebo na imunitní
systém. Přitom není nic
jednoduššího, než si umět
správně naplánovat čas,
abychom spali tolik, kolik tělo
potřebuje. K tomu můžou
pomoci rady a tipy, jak správně
spát.

Rádi byste byli efektivní
a úspěšní? Pomocníkem vám
může být kniha od Stephena
R. Covey. Charakterizoval
7 návyků pro osobní i pracovní
život, díky kterým se stanete
seběvědomí, výkonní
a spokojení sami se sebou.
Publikace je praktickým
návodem, jak být cílevědomou
osobností, která dosáhne svých
cílů.

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Mít vše
hotovo

Zen
a hotovo

Jak být
šťastný
od 9 do 5

David Allen

Leo Baubata

Alexander Kjerulf

Jste zavaleni úkoly? Máte pocit,
že stále nestíháte a přitom úkoly
spíš přibývají? Naučte se
jednoduchou metodu GTD, Get
Things Done - neboli mít vše
hotovo. Přestanete být zahlceni
v doma i v práci, budete klidnější
a produktivnější. Metodu GTD
využívají manažeři světových
firem, tak proč se k nim
nepřidat?

Potřebujete v životě systém
a řád? Máte rádi jednoduchost?
Kniha s názvem Zen a hotovo
sleduje metodu GTD (mít vše
hotovo) a vytváří vlastní
minimalistický systém ZTD
(Zen to done). Naučí vás
základní návyky time
managementu, ukáže
jednoduché rady pro třídění
úkolů a udržení potřebného
systému v práci i v životě.

Máte rádi svoji práci? Každý není
v práci zcela spokojený. Ale vše
má své řešení.
Kniha nabízí rady a tipy, jak být
v práci motivovanější,
produktivnější a zaživat pocit
uspokojení. V práci trávíme
podstatnou část našeho života,
tak proč ji neprožít s radostí?

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Myšlení,
rychlé
a pomalé

Síla
zvyku

Hluboká
práce

Daniel Kahneman

Charles Duhigg

Call Newport

Chcete porozumět sami sobě?
Díky knize držitele Nobelovy
ceny, Daniela Kahnemana, je to
možné. Prostřednictvím
výsledků výzkumů vás seznámí
s fungováním mysli a jejího vlivu
na přemýšlení, uvažování a
následné jednání. Dotkne se
témat sebedůvěry, našich voleb
a vnímání pocitu spokojenosti
dvěma různými "já", které má
uvnitř každý z nás.

Zvyk je železná košile. Zní vám
to povědomě? Avšak co je zvyk
a jak funguje? Kniha nabízí
výsledky výzkumů, které
vysvětlují lidské chování
i postoje ke změnám. Pochopte
podstatu vašeho přemýšlení
a staňte se tak úspěšní
v osobním i pracovním životě.

Využíváte pracovní potenciál na
maximum? Většina z nás je
často v práci rozptýlena jinými
činnostmi, než které se týkají
zadaného úkolu. Neodvádíme
tak uspokojivou práci a můžeme
se cítit frustrovaně. Kniha však
nabízí 4 pravidla, jak tento
nešvar změnit a začít pracovat
skutečně efektivně.

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Snadná
cesta
prokrastinace

Rychlé
čtení

Změna
myšlení

Neil Fiore

Tony Buzan

Susan
Greenfieldová

Všichni prokrastinujeme. Avšak
jak prokrastinaci udržet na
přínosné úrovni, aby nám
neovlivňovala život víc, než je to
nutné? Kniha nabízí jednoduché
rady a tipy, jak se naučit
neodkládat úkoly, být
produktivní, začít efektivně
pracovat a konečně naplno žít.

Čtete rádi? Kolik toho stihnete
přečíst? Většina z nás měla
někdy pocit, že nestíhá číst to
enormní množství literatury,
které na trhu vychází. Natož si
z něj něco zapamatovat. Tony
Buzan ve své knize uvádí rady,
jak číst rychleji, efektivněji a
zapamatovat si co nejvíce
informací.

Většinu dne trávíme online. Už je
to pro nás standardní jev, nad
kterým se ani nepozastavujeme.
Avšak digitální média nejsou jen
přínosná. Působí negativně na
neuronové sítě, díky čemuž
vznikají závislosti na
technologiích, snižuje se nám
empatie a potlačují naši
identitu.

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Jediná
věc
Gary Keller,
Jay Papasan

Homo
deus

Digitální
detox

Yuval Noah Harari

Orianna
Fieldingová

Co chcete opravdu dělat?
Soustředíte se na jednu činnost?
Nebo vás rozptyluje něco
dalšího? Autoři knihy Jediná věc
se zabývají jednoduchou
podmínkou úspěšnosti, tedy
soustředit se jen na jeden směr,
který nám skutečně vyhovuje.
Víte, co to je?

Většina z nás má založenou
sociální síť. Sdílíme fotky, osobní
informace nebo názory na
světové dění. Přemýšleli jste
někdy, kam až by to mohlo zajít?
Že jednou odeslané informace
už nejsou vaše? A co umělá
inteligence nebo genetické
inženýrství? Autor v knize
nastiňuje možnosti i hrozby,
které blízká budoucnost přináší.

Digitální detox snadno a rychle?
Stručná a přehledná kniha
nabízí základní kroky, jak se
oprostit od zbytečného
využívání technologií, být
produktivní a spokojený sám se
sebou.
Autorka uvádí jednoduché
plány, jak digitální detox
praktikovat. Teď už jen začít.

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Odkaz na knihu

Naučený
optimismus

Digital
minimalism

Technika
Pomodoro

Martin E. P.
Seligman

Call Newport

Francesco
Cirillo

Odkaz

Odkaz

Odkaz

na knihu

na knihu

na knihu

Musíš se na to dívat optimisticky.
Taky jste to už od někoho
slyšeli? Jenže jak na to? Návod
nabízí autor ve své knize, kde
ukazuje, jak neřešit maličnosti
a radovat se z běžných situací.
Díky tomu budete v osobním
i pracovním životě spokojení,
šťastní a úspěšní.

Dokážete si ještě představit život
bez sociálních sítí? Trávit večery
bez oblíbeného seriálu? Autor
knihy apeluje na znovuobjevení
radosti ze života offline. Naučte
se využívat technologie jen k
tomu, co je opravdu nezbytné.
A začít můžete například
30 denní výzvou, která je prvním
krokem k takové změně.

Určitě jste už zažili situaci, kdy se
na zadaný úkol ne a ne
soustředit. Máte po ruce časovač
nebo obyčejnou kuchyňskou
minutku? Začtetě se do knihy
Technika Pomodoro a naučtě se
zvládat zadané úkoly
s přehledem, zorganizovat si
svůj čas a pracovat co
nejefektivněji.

Vzkvétání

Neodolatelné

Kybernemoc

Martin E. P.
Seligman

Adam Alter
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Žijeme v každodenním kontaktu
s digitálními techologiemi. Ale
zkusili jste se zamyslet nad tím,
že nám mohou škodit? Manfred
Spitzer upozorňuje na nebezpečí
každodenního využívání
telefonů, počítačů nebo televizí.
Tato média způsobují odumírání
nervových spojů, a tak se nám
snižuje pozornost, trpíme
depresí nebo máme dokonce
sklony k násilí.

Podívali jste se na telefon? Ne?
Tak už je na čase! Možná někdo
něco okomentoval, možná se
někomu líbí vaše fotka na
Instagramu. Možná taky ne. Ale
co kdyby… Moderní technologie
nás osvobozují od nepříjemností,
jako je nuda nebo fyzická
vzdálenost. Zároveň s nimi však
přicházejí nové nevýhody
a hrozby.

Je každodenní využívání
digitálních technologií zdraví
škodlivé? Manfred Spitzer, autor
knihy Digitální demence, uvádí,
že ano. Na základě provedených
výzkumů seznamuje
s negativními dopady médií,
které se projevují stresem,
depresí, poruchami spánku
nebo poškozením dětské
motoriky. V knize zmiňuje rady,
jak těmto následkům
předcházet.

Kde se dál vzdělávat?
Kurzy digitálního
detoxu online
Digitální technologie nám můžou usnadnit práci
a zvýšit efektivitu, nikdy bychom ale neměli dovolit,
aby jakýmkoliv způsobem komplikovaly náš život.
V kurzu se dozvíte užitečné praktiky, jak ovládnout
technologie bez toho, aby ovládly ony nás.

Workshop

Workshop: Jak
na digidetox

Workshop Jak na digidetox jde přímo na věc.
Řeč bude o hluboké práci, notifikacích (phubbingu),
čase stráveném u obrazovky a nomofobii. Budeme se
bavit o sociálních sítích a syndromu FOMO,
O e-mailové kultuře a metodě Zero Inbox.
V neposlední řadě o práci ve večerních hodinách.

Online kurz
Zero Inbox
Informační přehlcení skrze e-mailovou schránku
v práci. To je klasika. Také připomíná vaše e-mailová
schránka skládku? Zorganizujte svou poštu pomocí
metody Zero Inbox a naučte se e-mailového klienta
využívat efektivněji.

Online kurz
E-mailová kultura
E-mailů kolují po internetu tisíce - jak zajistit,
že zrovna ten váš bude mít úspěch? V tomto kurzu
získáte tipy, jak svou zprávu chytře naformátovat,
a proč ji doplnit o profesionální podpis či odkazy.
Zjistíte také, kdy se vyplatí raději nahradit e-mail
jinou formou komunikace.
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