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O AUTORCE

Kika Šrédlová
je lektorka němčiny, cestovatelka, která ráda píše, vyznává
minimalismus, miluje vegetariánskou kuchyni, dobré knihy, cizí
jazyky a léto. Cestovat začala už během vysoké školy. K
digitálnímu nomádství a lektorování ji přivedla jednak
zkušenost ze zahraničí a brigáda v jazykové škole, jednak
touha po dobrodružství a útěku od stereotypu.
V roce 2019 se začala věnovat lektorování na volné noze a
budování projektu Kika’s German, který je úspěšný nejen na
sociálních sítích. Projekt postupně narůstal a rozšířil se o blog i
podcast, díky kterému počet poptávek po výuce němčiny
značně převýšil nabídku.
Začátkem roku 2020 začala Kika spolupracovat s dalšími
lektorkami, které propojuje se studenty. Kromě toho připravila
online kurz pro maturanty, na který může všechny zájemce o
přípravu k maturitní zkoušce odkázat.

www.kikasgerman.cz
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Kika odmítá stereotyp nejen v běžném životě, ale i v tom
pracovním, proto stále vymýšlí nové projekty, služby a
produkty. Po několika konzultacích pro lektory, kteří hledali
rady a tipy do výuky i podnikání, se rozhodla věnovat se
tomuto tématu do hloubky. Konzultace pro lektory nabízí
oficiálně na svém webu, spustila YouTube kanál, na kterém
pravidelně vysílá tipy pro lektory, ať už sama či v doprovodu
zajímavého hosta, a v neposlední řadě napsala tento e-book,
aby na jednom místě pokryla všechny dotazy, které jí lektoři na
konzultacích kladli.
Jejím snem je zlepšit jazykové vzdělání v České republice,
pomáhat lidem najít vášeň pro jejich práci, pomáhat lidem
plnit si své sny a ukázat, že vše, co si člověk přeje, je reálné.
Kromě toho by ráda napsala román, naučila se létat, nebo
alespoň plachtit, procestovala svět a jednou jej ráda ukázala
svým dětem i vnoučatům.

www.kikasgerman.cz
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Kniha vznikla na základě mých zkušeností. Sama bych si ji byla
před dvěma lety ráda přečetla. Byla jsem lačná po informacích,
nejen jak se stát digitálním nomádem, o tom psala již řada lidí,
ale jak se stát digitálním lektorem.
Během pandemie v roce 2020 vznikla spousta projektů, které
pomáhají učitelům s přechodem do online světa. Budete to mít
snazší.
Můj příběh byl trochu jiný. Neovlivnila jej pandemie, ale touha
cestovat a podnikat. Touha budovat vlastní brand. Touha být
nezávislým profesionálem, němčinářkou na volné noze. Touha
pracovat odkudkoliv, s lidmi, se kterými budu chtít.

www.kikasgerman.cz
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ÚVOD
V konzultacích pro jazykové lektory často říkám:
,,Práce lektora má tři pilíře. Tři části. A je důležité ovládat všechny,
ačkoliv pro vás bude některá z nich pravděpodobně snazší než jiná.’’
Prvním pilířem je jazyk samotný. Sem samozřejmě patří
kompletní znalost daného cizího jazyka, nejlépe na úrovni C1
až C2, znalost gramatiky, správná výslovnost, dostatečně
široká slovní zásoba - čím širší, tím lepší.
Znalost nespisovného /pouličního/ jazyka, různé dialekty,
synonyma, přísloví, rčení, citáty, odborná slovní zásoba apod. S
tím souvisí i neustálá touha se sebevzdělávat a znalosti
doplňovat.
Učení jazyka přirozeně nikdy nekončí, je to celoživotní proces,
ve kterém se můžeme vyvíjet, protože i jazyk sám se neustále
vyvíjí.
Druhým pilířem je lektorování, odborně didaktika a metodika.
Způsob, jakým jsme schopni znalosti předat studentům.
Je samozřejmě správné, špičkově ovládat cizí jazyk, ale
ukazatelem dobrého lektora není to, co umí lektor, ale to,
co umí jeho žáci.
Do tohoto pilíře spadá způsob výuky - s učebnicí, s vlastními
www.kikasgerman.cz
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materiály, konverzační metoda, deduktivní/induktivní metoda.
Spíše hravá výuka s využitím kartiček, pexes, kol štěstí, anebo
naopak seriózní výuka s cvičeními. Pokud netušíte, o čem je
řeč, doporučuji kurz od Lucie Gramelové, která vám minimálně
ukáže x způsobů, jak se dá učit, a vy si některou z metod
můžete vybrat a nastudovat si ji blíže. U způsobu lektorování
samozřejmě hraje roli několik faktorů. Tím hlavním je cílová
skupina, o které se budeme podrobně bavit v druhé kapitole.
Třetím pilířem je podnikání. Do této části spadá všechno
ostatní, co není výuka. Zejména marketing a účetnictví. Aby k
vám studenti na lekce chodili, musíte o sobě dávat vědět, a to
všemožnými způsoby, díky kterým si vybudujete jméno a
budete schopni své služby zkvalitňovat, zlepšovat a
samozřejmě také zdražovat. Od markeťačky Šárky se níže
dozvíte užitečné rady, jak na web, a od Ivanky, jak na vlastní
brand. Té byrokracie není u obyčejného živnostníka tolik, ale
jednou za rok je nutné udělat daňové přiznání, a pokud
fakturujete zahraničním subjektům, tak se přihlásit jako
identifikovaná osoba a platit DPH.
No a na začátku si vlastně vůbec zařídit živnostenské
oprávnění. Na všechna tato témata se podíváme v poslední
kapitole společně s účetní Katkou.
Kromě toho se dozvíte od Tomáše něco o technice, od Barči o
didaktice v online výuce a o důležitém tématu sebehodnoty a
syndromu vyhoření napsala lektorka Kristinka.
www.kikasgerman.cz
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Já v závěru už jen připojím pár tipů k práci na cestách.

www.kikasgerman.cz
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CHECKLIST
Koho chci učit?
Sestav si personu ideálního studenta.
Sepiš si jména všech studentů, se kterými se ti
spolupracovalo dobře. Najdi, co mají tito lidé
společného. Proč tě výuka s nimi bavila?
Prohlédni si materiály, se kterými pracuješ
nejčastěji a nejradši. Mají něco společného? Cílí
na podobnou úroveň? Zájmy? Pohlaví? Věk?
Odpověz si na otázku: „Kdy chci pracovat?“ Ráno
a dopoledne, nebo spíš kvečeru a v noci?
Nahraj si několik svých lekcí a zpětně se zamysli,
kde vnímáš svůj výkon jako nejlepší. Souvisí to se
studentem? Jak?

www.kikasgerman.cz
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LEKCE ČI HODINA
Co znamená lekce v řeči jazykových lektorů? Ze školy známe
45minutové, většina lektorů nabízí 60minutové a v jazykových
školách a na univerzitě se setkáme s 90minutovými lekcemi
cizího jazyka.
Rozhodnout se můžete jakkoliv, myslete však na dostatečnou
přestávku mezi jednotlivými lekcemi, a naopak i na zbytečné
časové prostoje, které mohou vzniknout a nejsou placené.
Já jsem ten typ lektora, který raději odučí čtyři lekce za sebou a
pak se věnuje jiné činnosti, než ten, který má mezi každou lekcí
pauzu. Moje kamarádka Maruška to má naopak, po každé lekci
potřebuje alespoň půlhodinku na oddych.
Určete si tedy:
a) Jak moc potřebujete mezi jednotlivými lekcemi odpočívat
a proč? Chcete si dělat přípravy, opravovat úkoly, zapisovat
probranou látku, evidovat docházku, v klidu si dojít na záchod,
nasvačit se, popovídat si s dětmi, zapnout pračku mezi
jednotlivými lekcemi, nebo uděláte všechno před lekcemi a po
nich?
b) Kolik lekcí zvládnete odučit za den? S kolika studenty se
zvládnete přes den setkat, abyste byli odpočatí, usměvaví, plni
energie a připraveni na lekci?
www.kikasgerman.cz
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S těmito otázkami souvisí nejen organizace rozvrhu, ale do
určité míry i finanční sebeřízení.

Organizace rozvrhu
Je potřeba si stanovit pracovní dobu, nebo alespoň počet lekcí,
které je lektor schopen odučit za týden či za den, a udržovat si
rozumný work and life balance. Být na volné noze
neznamená mít 100 % času volno, často právě naopak
živnostníci bojují s nedostatkem volného času a přehlcením.
Samozřejmě se člověk bojí chvíle, kdy nové zakázky přestanou
chodit, zároveň však není správné říkat všem a všemu ano.
Nejžádanějšími sloty v kalendáři lektora jsou brzká rána před
prací, mezi 7. a 9. hodinou, a sloty večerní, po práci, od 16. do
21. hodiny. Pokud jste ranní ptáčata, nebojte se, že byste
nemohli učit dopoledne, existuje spousta dalších volnonožců,
maminek na mateřské a studentů, kteří dopolední lekce ocení.

Určete si svoji pracovní dobu.
Můžete učit tři dny dopoledne, dva dny odpoledne. Můžete se
rozhodnout nabízet jen večerní lekce, nebo naopak jen ty
ranní, a poptávky, které budou mimo vaše nabízené sloty,
zkrátka odmítat.
Ze začátku to však jde těžko, lektor je rád, že nějaké poptávky
má, a tak se časově přizpůsobuje studentům. Myslete však na
své zdraví, duševní pohodu a osobní život.
www.kikasgerman.cz
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DIDAKTIKA V ONLINE VÝUCE S BÁROU
BARBORA ZIKOVÁ
nemcina.online
IG: tak_trochen_podcast
Jsem vystudovaná germanistka a učím němčinu online, na IG a v
podcastu Tak Trochen.
Mými superschopnostmi jsou empatie a vytváření bezpečného
prostoru, ve kterém se studenti nebojí mluvit a učit se z vlastních
chyb.
Mimo to studuji EdTech, tedy edukativní technologie, na univerzitě v
Côte d'Azur a vytvářím online jazykové kurzy pro Unicorn College.

www.kikasgerman.cz
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VAŠI KLIENTI JSOU V PRVNÍ ŘADĚ UŽIVATELÉ,
AŽ PAK STUDENTI
Představte si, že si potřebujete nastudovat obsah tohoto e-booku pro
závěrečnou zkoušku. Máte e-book k dispozici vytištěný, ale i v počítači
jako PDF. Po čem sáhnete při učení radši?
Samozřejmě záleží na situaci, ale v ideálních podmínkách je
pohodlnější vytištěný text. Mohu do něj podtrhávat, dopisovat, prostě
si ho “osahat”. Na tabletu potřebuji pro stejné úkony stáhnout
speciální program, který umí upravovat PDF soubory, scrollovat,
upravit jas obrazovky tak, aby se oči mezi řádky neztrácely, a nakonec
najít, kam se soubor uložil.
Pět minut uplynulo a vy jste ještě ani nezačali číst. Může za to omezená
kognitivní kapacita našeho mozku. Může se plně soustředit na čtení,
zatímco v online světě nás unaví klikání, stahování a instalace, ještě
než si přečteme titulek.
Dobrého online lektora od šedého průměru odlišuje schopnost práce s
kognitivním přetížením studentů. Proto je nutné sdílet materiály vždy
na jedno místo, pracovat se stejnými programy a ideálně sdílet
obrazovku, aby student nemusel nikam překlikávat. Čím míň práce má
student s technikou, hledáním odkazů a přepisováním slovíček, tím
více pozornosti může věnovat výuce a jazyku.
A co odlišuje dobrého lektora od ostříleného profíka?
Nejlepší online lektor je v první řadě uživatel technologií a až ve druhé
řadě lektor. Přečtete si tuto větu znovu a zamyslete se nad tím, co to
pro vaši práci znamená.

www.kikasgerman.cz

77

BARBORA ZIKOVÁ

Přípravě na lekci předchází zapnutí počítače, tvorba a stahování
materiálů, posílání e-mailů. Než začneme učit, musíme se stát uživateli
obrovského množství programů, webových stránek a aplikací. A
abychom předešli kognitivnímu přetížení, musíme nad lekcí přemýšlet
nejdříve jako líní uživatelé, kteří chtějí mít vše přehledně na dosah
jednoho kliknutí, a až potom jako pedagogové.
Pokud jste se právě vyděsili, protože máte pocit, že se pro online výuku
musíte stát IT expertem, klidně vydechněte. Stačí znát pár
jednoduchých zásad z UX designu, tedy designu uživatelsky
příjemného online prostředí, a vaše lekce se rychle stanou userfriendly.
Na co tedy při designu online lekce myslet, abychom svého klientauživatele nepřetížili a mohl se z něj stát soustředěný student?

Tipy, jak studenty nepřetěžovat
1. Méně interaktivních cvičení, méně kognitivního přetížení
Ne každý pracuje denně se Zoomem nebo Skypem. Přihlásit se do
meetingu je pro některé klienty jejich technologické maximum. Proto
po nich po zbytek lekce nic dalšího nevyžadujte. Sdílejte obrazovku a
nechte si od nich v cílovém jazyce vysvětlit, na co během přihlašování
klikali, zda neměli problémy a jestli si uložili odkaz pro budoucí
schůzky. Jen tak si budete moci být jistí, že se s vámi zvládnou bez
problémů spojit i další hodinu.
Díky tomu se plně soustředí na jazyk, naučí se dávat instrukce, a
nebudou se přetěžovat tím, že klikají v aplikaci, kterou neznají. Mnozí
zde namítnou, že taková lekce není interaktivní. Já s tímto názorem
nesouhlasím. Je potřeba si uvědomit, kdo s čím reaguje. Cílem není,
aby interakce probíhala mezi studentem a aplikací/hrou/prezentací. Vy
potřebujete interakci jazykovou. A všichni víme, jak špatně plyne
konverzace, pokud při ní jeden z partnerů scrolluje třeba na telefonu :).

www.kikasgerman.cz
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KONKRÉTNÍ TIPY DO HODIN
Jednou z nejčastějších otázek na konzultacích pro lektory je:
,,Jak ta konverzační metoda bez učebnic funguje a jak ,přinutit’
studenty mluvit?’’
Částečně jsem již odpověděla. Základem je nikoho k ničemu
nenutit, nýbrž vzbudit zájem. K rozproudění konverzace na
individuálních lekcích by mohly pomoci následující aktivity.
Všechny aktivity by měly být v 99,9 % v cílovém jazyce.

Co je to? Hádání
Student má za úkol popsat nějakou slavnou osobnost, zvíře,
případně jídlo, a úkolem lektora je uhodnout slovíčko. Lektor
neklade žádné otázky. Může pouze tipovat správnou odpověď.
Samozřejmě se do poslední vteřiny tváří, že nemá sebemenší
tušení.
Nehrajeme aktivity na body, ale chceme, aby náš student
vytvořil co nejvíce vět.
Podle pokročilosti studenta lektor buď poskytne nějaké
materiály, například seznam slovíček s obrázky, zadá téma na
domácí přípravu, nebo studenta výběrem tématu překvapí a
nechá jej mluvit naprosto volně.
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Často vytvářím word clouds se slovní zásobou, aby si je
student nemusel pracně hledat. Ke zvířatům se skvěle hodí
slovíčka jako savec, obojživelník, ocas, drápky, roh apod.

Popis fotky
S fotkami a obrázky se dá dělat ledacos. Klasicky popisovat,
porovnávat, použít jako úvod k nějakému tématu, tvořit podle
nich věty s určitou gramatikou, trénovat slovní zásobu - barvy,
slovesa, přídavná jména.
Jedna z mých oblíbených fotoaktivit je ta, že studentovi zašlu
fotku (buď vlastní, nebo z internetu) a chci, aby uhádl, odkud
fotka pochází. Místo, událost, příležitost, den, rok, záleží na
tom, co na fotografii je.
Vyučující může na studentovy otázky odpovídat pouze
jedním jediným slovem. Nemusí to být nutně ano/ne, ale
jakékoliv jedno slovo.
Např: fotka ze Slavností svobody v Plzni.
Student se ptá:
,,Je to nějaká slavnostní událost?’’, ,,V jakém je to městě?’’, ,,Jak to souvisí
s tanky?’’, ,,Vypadá to, že je na fotce teplé počasí, protože máš sukni, je to
v létě?’’, ,,Zdá se mi, že je to nějaká pracovní akce. Za jakým účelem jsi
tam šla?’’
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Tematické lekce
Miluji tematické lekce. Nejenže se student učí německy, ale
dostáváme se často k tématům, ke kterým by se jinak a jindy
nedostal. Díky našim lekcím získává všeobecný přehled.
Náměty vybírám podle studenta samotného na základě jeho
práce, koníčků, povahy. U pokročilejších studentů od úrovně
B2 vybírám klidně i úplně random, protože chcete-li se
posunout do C úrovně, musíte se věnovat i jiným tématům než
těm, která jsou vám blízká.
Téma můžete odstartovat obrázkem, pokračovat otázkami,
vybrat nějaká slovesa k tématu, tvořit věty a stejně tak jiné
slovní druhy, související s tématem - propojit gramatiku s
konverzací. Samozřejmě se nabízí audia, videa, podcasty,
hudba, články, knihy, filmy. Na každé téma najdete na
internetu spoustu materiálů.
Aktivity jako je poslech, čtení a psaní zadávám z velké části
jako domácí úkol. Jsou to aktivity, které jsou časově i
mentálně náročné, a je škoda s nimi trávit placenou lekci,
protože to každý student může dělat sám doma.
Lekci, která v mém případě trvá 50 minut, se snažím strávit
maximalizováním konverzace, tréninkem výslovnosti,
zlepšováním reakcí studenta a používáním všeho, co se sám
doma či v předchozích lekcích naučil.
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Samozřejmě za předpokladu, že student sám doma něco dělá
a nečeká, že mu jazyk nakouzlíte do hlavy zázračnou metodou.
Tipy na témata:
Švýcarsko (jakákoliv země/město), káva (jakýkoliv nápoj), včely
(jakékoliv zvíře), floristika (jakýkoliv kurz, aktivita, která studenta
zajímá), býčí zápasy (tradice různých zemí), zenové zahrady (památky,
místa), zubní hygiena (povolání), adrenalinové sporty (jakékoliv sportovní
aktivity).

Obrácené role - přednášející
Jako lektorce se mi osvědčilo sdělovat téma další lekce
předem. Nastíním, o jakém tématu se budeme v příští lekci
bavit, a nechám studenta téma připravit. Nebo se naopak
nějakým tématem zabýváme a student má téma shrnout. Musí
to být téma, které studenta evidentně nadchlo. Má o něj
zájem. Chtěl by mi k němu tolik říct. Těší se, až se pochlubí a
povypráví.
Zadání zní takto: ,,Nechtěl/a by sis o tom na příští lekci připravit krátké
povídání? Klidně pětiminutový monolog na úvod hodiny.’’
Student si nachystá slovní zásobu, může si připravit i celé věty
a fráze, které mu pomohou plynule hovořit. Může mi ukázat
fotky, obrázky, předměty apod. Často se mi stává, že se
nejedná o pětiminutový mluvený projev, ale o prezentaci na
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polovinu lekce.
Role se v tu chvíli obrátí. Student prezentuje, mluví, ukazuje
slidy. Lektor sedí, zapisuje si, připravuje si dotazy, píše si
chyby. V žádném případě neskáče studentovi do řeči, když
mluví. Dělá si poznámky, které shrne po skončení studentova
monologu.
Velmi často si připadám jako ve škole a opravdu se dozvím
mnoho zajímavých informací o tématech, ke kterým bych se
jinak nedostala. Lekce je tím pádem obohacující nejen pro
studenta, ale také pro mě.
O čem studenti pro Kika’s German prezentovali?
Velikonoce na Slovensku, Rychlá móda a její dopad na ekologii, Pudlové a
psí výstavy, Floristika a vázání květin, Dovolená na Tenerife, na Bali a v
Curychu, Vánoce v Německu, Spartan race - překážkový běh, Krásy
Švýcarska a další.

Pohádka, známý příběh
Lektor zahájí hodinu obrázkem, několika podstatnými jmény
nebo pár větami a student musí příběh dokončit.
Snažím se, aby pohádka nebo příběh byly opravdu známé
všem... Například o Sněhurce.
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IDENTIFIKOVANÁ OSOBA
V případě, že se stanete identifikovanou osobou kvůli přijatým službám
ze zahraničí, např. z reklamy na Facebooku, používání Zoomu, Canvy,
Wordpressu apod., máte povinnost podat Daňové přiznání k DPH a
zaplatit 21% daň.
Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro zahraniční nákupy, v
České republice zůstává neplátcem DPH.
Tato situace identifikované osoby vám může nastat mimo jiné i např.
pokud máte příjem z Google AdSense, používáte pro propagaci
Facebook nebo Google Ads nebo nakupujete jiné služby nebo zboží ze
zahraničí.
Nemusí jít o vysoké příjmy nebo výdaje, stačí pár korun, a máte
povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba.
DPH musíte dopočítat sami – tzv. samovyměřením (Reverse charge),
které se uvádí v daňovém přiznání k DPH.
Jde pouze o přiznání a zaplacení DPH z přeshraničních příjmů.
Plátci DPH mají povinnost přiznat DPH, ale zároveň mají nárok na
odpočet tohoto DPH. Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet
zaplacené DPH. Identifikovaná osoba nemá povinnost podávat tzv.
Kontrolní hlášení, pouze Daňové přiznání k DPH.
Povinná registrace
Identifikovaná osoba se z vás stane (a je třeba se zaregistrovat) z
kteréhokoliv z následujících důvodů:
Z jiného státu EU jste pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez
DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč.
Přijali jste službu s místem plnění v ČR od podnikatele/firmy
odkudkoliv ze světa, který nemá sídlo ani provozovnu v ČR – týká se
například Google Ads.
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Přijali jste zdanitelné plnění s místem plnění v ČR od
podnikatele/firmy odkudkoliv ze světa – jedná se o dodání zboží s
instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
Poskytli jste službu s místem plnění v jiném státě EU – jedná se
například o příjem z reklam z Google AdSense.
Identifikovanou osobou se stanete ode dne přijetí nebo poskytnutí
služby, pořízení zboží.
Přihlášku k registraci identifikované osoby musíte podat do 15 dnů ode
dne, kdy jste se stali identifikovanou osobou.

V jakém případě bych se já osobně musel stát IO?
Fakturuji právnické osobě (firmě) ze zemí EU?
Nakupuji reklamu a jiné služby ze zahraničí?
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INTERNET
Jaké parametry internetového připojení jsou pro vás důležité? V první
řadě je to download a upload, jednoduše řečeno “jak mám rychlý
internet”. Pro běžný videohovor mezi dvěma osobami stačí mít obě
hodnoty alespoň 5 Mbps při připojené jedné osobě na síti. To si občas
lidé neuvědomují, ale pokud máte na jednu síť připojeno několik
zařízení, tato zařízení se pak o dané internetové připojení dělí. Je tedy
něco jiného mít 100 Mbps a mít připojen jen svůj laptop, a mít to samé
připojení, když je doma celá rodina a každý má připojeno 1 až 2
zařízení.
Rychlost připojení už ale nebývá takový problém jako dříve. I aplikace
samotné umí reagovat na rychlost připojení a například snížit kvalitu
videa, pokud není rychlost dostatečná. Co ovšem může hovor
znepříjemnit, je stabilita připojení. Je skvělé, že máte rychlost
připojení 1000 Mbps, ale pokud vám každých 5 sekund vypadává nebo
klesá na velmi nízké hodnoty, bude to horší, než mít sice nižší rychlost,
zato stabilní připojení.
Stabilita připojení se udává jako jitter v ms, přičemž cílem je mít co
nejnižší hodnotu. Hodnoty download, upload i jitter můžete zjistit
pomocí speedtestu od Cesnetu: https://speedtest.cesnet.cz/
Na cestách nemusí mít člověk vždy možnost připojit se k neomezené
síti a musí využít svá mobilní data. Proto by vás mohlo zajímat, kolik
dat takový videohovor spotřebuje, abyste si dle toho mohli zvolit
vhodný datový balíček. Níže uvádím tabulku pro hrubou představu
spotřeby dat u videohovoru. V případě, že se bude jednat pouze o
audio, budou tyto hodnoty výrazně nižší. Taky mějte na paměti, že se
tyto hodnoty mění dle počtu osob připojených do callu, nastavené
kvality videa i třeba dle toho, zda sdílíte obrazovku. Zmínit také musím
fakt, že pokud budete hovor uskutečňovat přes mobilní aplikaci,
aplikace (u většiny služeb) pozná, že využíváte mobilní data, a snaží se
call optimalizovat tak, aby ušetřila data.
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Hodnoty spotřebovaných dat se tím mohou výrazně snížit (v některých
případech i na čtvrtinu a méně). Hodnoty jsou uvedeny za hodinový
hovor při standardní kvalitě videa.

MS Teams

450 MB

Skype

250 MB

Google Meet

600 MB

Zoom

540 MB

Jen pro pochopení, co se spotřebou dat udělá kvalita videa, zmíním, že
Zoom při kvalitě videa 720p spotřebuje něco přes 1GB, při 1080p už se
to blíží k 2GB.
SOFTWARE
Technika sama o sobě je bez patřičného softwaru k ničemu. Nebudu
zde rozebírat kancelářské balíčky ani jiné pomocné aplikace typu Miro
nebo Evernote. Místo toho se krátce zmíním o aplikacích sloužících k
videocallům. Ony si totiž nejsou rovny a mohou silně ovlivňovat
kvalitu vašeho zvuku a obrazu, stejně tak jako výkon počítače.
Například MS Teams je aplikace vcelku náročná a “žere” celkem dost
výkonu daného stroje. Zároveň není kvalita zvuku a obrazu oproti
konkurenci zrovna oslnivá. Nejlepší kvalitu zvuku nabízí Zoom,
aplikace, jejíž jméno bylo v poslední době hodně skloňováno, ať už
kvůli bezpečnostním problémům, nebo široké škále funkcí, které se
postupně snaží implementovat i ostatní. Google Meet má výhodu
propojení s dalšími aplikacemi dané společnosti, takže schůzky
můžete mít vy i druhá strana automaticky zanesené pěkně v kalendáři,
využívat Docs atd.
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CONTENT MARKETING
Obsahový marketing je zjednodušeně řečeno to, že dáváte
nějaký obsah z vašeho oboru zdarma na sítě. Získáte si tím
pozornost lidí, kteří se o ten obor, a tím pádem i o vámi
nabízené služby zajímají. Dokážete jim, že něco víte a umíte.
Udržujete se v povědomí lidí, kteří až budou chtít lekce vámi
nabízeného jazyka, budete první, kdo se jim v hlavě vybaví.
Proč? Protože vás vidí na internetu den co den nebo týden co týden.
Pokud se o marketingu pro jazykáře chcete dozvědět více
informací, doporučuji kurz Lucky Gramelové. Stejně tak
doporučuji sledovat Instagram a YouTube od Karolíny,
případně knihu Jak na sítě od Michelle Losekoot & Elišky
Vyhnánkové.
Sdílený obsah by měl být zábavný, poučný, zajímavý a
obohacující pro čtenáře. Cest, kterými jej můžeme pouštět do
světa, je spousta. Některé jsou časově i finančně náročnější
nežli jiné, a rozhodně není v silách začínajícího podnikatele
tvořit kvalitní obsah pro všechny kanály. Lektor by se měl
vyvarovat toho, že bude sdílet pouze prodejní příspěvky s
nabídkou kurzů.
V případě, že na tvorbu obsahu a správu sociálních sítí nejste
stavěni, můžete tuto činnost jednoduše outsourcovat někomu,
kdo se jí zabývá.
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Nastíním vám pár možností, kde se dá obsah sdílet, a jejich
výhody a nevýhody. A popíši cestu, kterou jsem zvolila já na
začátku podnikání.

Sociální sítě
Kde jinde se propojovat s novými lidmi nežli na platformách
tomu určených. Sociální sítě dnes využívá přes 3,4 miliardy
lidí, tedy polovina celosvětové populace.
Facebook
Dosah klasických FB postů se rapidně snižuje. Algoritmy
fungují záhadně, rapidně však snižují organický dosah, takže
se k příspěvku nejen nedostane žádný nový uživatel, ale
většinu příspěvků nevidí ani fanoušci, kteří stránku označili To
se mi líbí. FB se snaží uživatele přimět k placené reklamě.
Všichni jsme obsahem na zdi přímo zahlcení a FB každému
jednotlivci vybírá, co by jej mohlo bavit. Na základě příspěvků,
které v minulosti lajkoval, sdílel nebo si je delší dobu prohlížel.
O něco lépe fungují FB skupiny, můžete tak k fungující stránce
založit skupinu, do které budete postovat zábavná videa,
úkoly, ankety, kvízy, a vaši studenti se s vámi mohou učit
,,zdarma’’. Někteří lektoři mají FB skupiny uzavřené a placené,
jiní je provozují zdarma jako součást content marketingu.
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Nejlépe fungují stories, videa a živá vysílání. Všechno, co je
barevné, rychlé, hýbe se to a lidé se mohou zapojit - klikat,
psát komentáře, hlasovat apod.
Instagram
Zatímco na FB mi v posledních měsících fanoušků příliš
nepřibývá, na Instagramu roste počet sledujících od 50 do 100
za měsíc, a to bez placené reklamy. Lidé na příspěvky, hlavně
na stories, reagují a můžeme být v přímém kontaktu.
Lektor může jednoduše a rychle vytvářet videa, kvízy, ankety,
otázky ve stories, a na každé reaguje průměrně tři sta lidí
denně. Díky novince reels a vhodně zvoleným hashtagům se
profil dostane i k novým, mně neznámým uživatelům. Mohu
zaujmout a oslovit nové studenty zábavně, nenásilně,
autenticky.
Příspěvky v mých barvách s logem Kika’s German vytváří má
kamarádka a markeťačka pomocí nástroje Canva. Doporučuji
se nejprve inspirovat na jiných IG profilech a načrtnout si, jak
by vaše příspěvky mohly vypadat.
Konzultací s marketingovým specialistou či grafikem rozhodně nic
nezkazíte. Obsahu je totiž na sociálních sítích tolik, že se musíte odlišit
od ostatních nejen obsahem, ale zejména grafikou, aby se oko uživatele
na vašem příspěvku při scrollování vůbec zastavilo a chtělo si jej přečíst.

www.kikasgerman.cz

155

LinkedIn
Tento portál je celosvětově největší profesní sítí na internetu.
Překvapivě dobře funguje, protože zatím není zahlcen
obsahem a placenou reklamou. Záleží opět na cílové skupině,
děti a mladistvé tam asi zatím nenajdete, manažery, lékaře,
markeťáky nebo další lektory rozhodně ano.
LinkedIn využívám zejména ke svému projektu ProLektory.
Mohu snadno cílit na lektory cizích jazyků, překladatele,
tlumočníky a další jazykově nadané osoby, jako jste
pravděpodobně i vy.
Na LinkedInu je výhoda, že tam není příspěvků příliš mnoho, a
na zdi se tak zajímavý příspěvek udrží i několik dní či týdnů.
Další výhodou je, že jej lidé mohou číst v práci či v kanceláři, a
není to považováno za prokrastinaci, pravděpodobně
příspěvky dočtou do konce. Na této sociální síti vystupují
profesionálové, každý sám za sebe, většina s poctivě
vyplněným profilem a fotografií, vyskytuje se zde v podstatě
nulové množství haterů.
Naopak na Facebooku se připravte na komentáře chytrolínů,
kteří všude byli, všechno znají a od všeho mají klíč. Jakmile
uděláte chybu, nenechají na vás nit suchou. To je pro
podnikatele jedna z nevýhod budování brandu na sociálních
sítích.
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TikTok
TikTok je aplikace, kde můžete publikovat a sledovat krátká
videa. Pokud znáte instagramové reels, je to v podstatě stejný
princip, zábavné video zkombinované s hudbou, textem či gify.
Já tuto sociální síť nemám, ale je hitem mezi mladšími ročníky.
Věřím, že má potenciál, už jen proto, že sama ráda sleduji
reels videa na Instagramu, a většina z nich pochází původně z
TikToku.
Tato sociální síť je ideální pro extroverty, kteří se nebojí si ze
sebe udělat srandu a cílí zejména na mladší ročníky - základní
a střední škola. Já se k tomu budu muset teprve odhodlat.*
* Celkem často je content marketing o výstupu z komfortní zóny.

Sociální sítě jsou sice žroutem času pro jejich uživatele, ale pro
podnikatele mohou být skvělým pomocníkem! Vyzkoušejte,
která nejvíc sedí vám osobně, případně na které se zdržuje
vaše cílová skupina.

Jaká bude tvá primární sociální síť?
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UŽ VÍTE, KDO JSOU ONI?
Znáte už svou cílovku? Veliká gratulace! Právě jste vylezli na jeden z
největších stupňů k cestě za brandem. Mám pro vás ještě maličký
mezikrok, který někoho baví, a jiní ho nesnáší. Uvidíte sami, do jaké
skupiny spadáte. Zkuste si vytvořit jednoho ideálního studenta. Třeba:
je to máma po mateřské, potřebuje se rozmluvit, získat zpět trochu
sebevědomí, je trochu šprt, ráda cestuje, chodí na jógu, večer si ráda pustí
film a nalije skleničku bílého. Nebo: je to kluk, je v posledních ročnících na
vysoké škole, byl asi na všech studijních pobytech, které škola nabízela,
umí konverzovat o všem, chybí mu gramatika, nikdy nenapsal nic jiného
než SMS, ale teď bude muset komunikovat se zákazníky, miluje extrémní
sporty…
Tyto konkrétní postavy vám pomůžou si uvědomit, jak komunikovat
(třeba i jestli tykat, nebo vykat), jaký vizuální styl se bude hodit, na
které sítě se pustit především. Znám lektory, kteří si našli i fotografii a
nalepili si ji na svůj monitor.
Už vědí, ke komu mluví.

A TEĎ UŽ VIZUÁLNÍ BRANDING!
Logo, barvy, písmo… to všechno řešte až ve chvíli, kdy jste zvládli
seznámení se se sebou, svým produktem, snem, svými studenty,
vysněnými klienty atp. Půjde to snadněji, cesta bude příjemnější, a
hlavně v tu chvíli můžete i tuto starost nechat na někom jiném.
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PÁR MINIHACKŮ NA BARVY
Vytvořte si moodboard - vizuální tabuli plnou toho, co se vám líbí.
Fotky, pocity, weby, citáty, detaily, infografiky. Inspirace na jednom
místě. Doporučuji soukromou nástěnku na Pinterestu nebo vlastní zeď
na Padletu. Použít můžete i Canvu. Z moodboardu vám vypadnou
často poměrně jasné informace, barvy, styly…
Líbí se vám nějaká barva, ale neumíte ji popsat, a ani si ji uložit?
Všechny barvy mají svoje přesná čísla/kódy a to se na uložení hodí
nejlépe pro vás i pro vašeho případného grafika. Vyzkoušejte třeba
imagecolorpicker.com, vložte tam svůj oblíbený obrázek či nahrajte
odkaz vybrané webovky a můžete si najít tu svou barvu a zapsat si její
kód. Umí to i Canva a nebo doplněk Chromu ColorPick Eyedropper.
Inspirujete se nejvíc v terénu? Nainstalujte si do mobilu aplikaci
Adobe Capture. Na cokoliv po zapnutí aplikace namíříte objektiv svého
telefonu, tak můžete zjistit, jaké barvy se tam vyskytují. Případně
vyfotíte text a objevíte, jaký font je tomu nejblíž. Pozor, je to hodně
návykové.
Barvy a jejich kombinace - barva umí upoutat pozornost, dokonce
i ovlivnit chování. Bude skvělé, když jich ve vašem brandu bude
zastoupeno víc a zároveň spolu budou spolupracovat a doplňovat se.
Vyzkoušejte si Adobe Color Wheel a můžete si pohrát s různými
možnostmi a nechat se unášet na vlně barevné harmonie.
Objevte poklad pro nás, nedesignery - Canvu. V Canvě si budete
umět vyrobit vše, co potřebujete, alespoň tedy vizuálně. Když znáte své
barvy a své písmo, půjde vám to od ruky. Věnujte Canvě svůj čas,
sledujte trendy. Doporučuji si předchystat templaty, a pak je vždy jen
lehce měnit u dalšího výtvoru. Skoro by se dalo říct, švihat to jak Baťa
cvičky.
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PRÁCE NA CESTÁCH
Bonusová kapitola pro všechny, kteří chtějí s laptopem objevovat svět.

prosinec 2020

O digitálním nomádství jsem povídala v podcastu Travel bible,
když jsme zrovna žili v Santa Pola u Alicante. Pokud vás
cestování skloubené s prací láká, rozhodně si jej poslechněte,
včetně dalších dílů se zajímavými cestovateli z Čech a
Slovenska.
Rozjet podnikání tak, abych si ho troufla vzít s sebou na cesty
po světě, trvalo zhruba deset měsíců. Skočila jsem do toho
www.kikasgerman.cz

188

zkrátka po hlavě, a vůbec mě nenapadlo, že bych to nemusela
zvládnout. V prvních měsících jsem nedostatek příjmů
vyrovnávala dalšími brigádami, které vyžadovaly osobní
přítomnost. Překládala jsem texty, tlumočila, zpracovávala
životopisy, občas sáhla do úspor, a když se začalo dařit tak, že
jsem pravidelně učila tolik studentů, aby pokryli mé měsíční
náklady, a ještě dost zbylo, objevily se ve světě první informace
o pandemii koronaviru.
Párkrát jsem učila z kratších cest po Německu nebo Irsku, ale
na větší cestu jsme se měli vydat s přítelem 1. dubna 2020.
Vypověděli jsme byt, rozprodali nábytek, zrušili mobilní tarif,
koupili cestovní pojištění, nechali jsme se naočkovat proti
žloutenkám, břišnímu tyfu i žluté zimnici. Jenže očkování na
covid bohužel ještě k dispozici nebylo, a tak hádejte co. Zařídila
jsem si kancelář v ložnici a následujících x měsíců jen tak učila
z domu, než se nám podařilo Českou republiku opustit.
Díky této zkušenosti mám srovnání mezi tím, jaká je práce ,,z
domu’’ a jaká je práce na cestách. Ačkoliv i tam budete mít
pravděpodobně svoje ,,doma’’, v pár detailech se to liší.

CO MI NA CESTÁCH CHYBÍ?
Nástěnka - nad stolem mi visela nástěnka s rozvrhem lekcí, s
desaterem Kika’s German, s typickými otázkami, na které se
studentů ptát, abych stále neopakovala: ,,Jak se máš?’’,
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a samozřejmě s nějakými fotkami, citáty a dalšími
sentimentálními drobnostmi, které mi během dne dělaly
radost.
Rozvrh jsem nahradila Google Kalendářem, který patří mezi
neustále otevřená okna mého prohlížeče (ještě se slovníkem a
Google Drive).
V kalendáři si můžete nastavit časové pásmo, a tak nemusíte
ručně přepočítávat rozdíly mezi vámi a studentem. Zároveň
student, který také využívá Google, vidí lekci s vámi zapsanou v
kalendáři a nezapomene na ni. V případě zrušení či přesunu
lekce stačí jednou kliknout a nemusíte nic škrtat. Do kalendáře
si mohu zanášet i úkoly a připomínky, a v případě, že chci
obsazenost svého kalendáře někomu ukázat - například
studentovi, aby si vybral termín, mohu jej sdílet. Sdílení nabízí
dvě varianty, buď s veškerými detaily, nebo jen obsazené a
volné termíny.
Na další poznámky a dokumenty můžu doporučit nástěnku
https://trello.com nebo https://miro.com/, a na všechny možné
úkoly, nápady, poznámky (zkrátka jako náhradu barevných
lepítek) využívám https://todoist.com/.
Druhý monitor - lektor by měl vidět studenta (jeho reakce,
pohyby úst a další mimiku), ale potřebuje se pohybovat i v
připravených materiálech, jako jsou texty, videa, sdílený
dokument na Drivu. Proto je výhoda mít dva monitory, v
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jednom si nechat otevřený hovor se studentem - Zoom, Skype,
Google Meet, a v dalším se pohybovat. Na cesty si můžete
pořídit tablet. Jako druhý monitor skvěle funguje iPad ve
spojení s Imac a další Apple technikou, jako je bezdrátová myš
a klávesnice.
Studenta můžete (v programu Skype) vidět, i když se na svém
počítači pohybujete mimo aplikaci. Skype probíhající hovor
stáhne do malého okénka, které si můžete přesouvat po ploše
na libovolné místo. Vidíte tak studenta a zároveň můžete
pracovat na Drivu, něco hledat, posílat a sdílet obrazovku.
Největším problémem, za který může nízko položený noťas, je
bolest za krkem. I to se dá vyřešit jinak. Za prvé díky
polohovatelnému stojánku Nexstand, který zvedne monitor do
úrovně očí, za druhé díky externí kameře, kterou si můžete
položit jinam, a dívat se tak studentovi do očí, aniž byste
skláněli hlavu.
Ergonomická židle - ve vlastní kanceláři se sezení snadno
upraví na míru. Já jsem hodně vysoká, s dlouhými zády, mám
proto židli položenou nízko, stůl mám podložený, aby byl vyšší,
a ještě používám stojánek na notebook. Kromě toho jsou u
židle důležité opěrky na ruce. Pokud zrovna nepíšete, nevíte,
kam s rukama, a držet je xkrát 60 minut ve vzduchu, to večer
neucítíte ramena. Au.
Na cestách to opravdu není jednoduché, ještě jsme nenašli byt,
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ve kterém by byla dvě ergonomická pracoviště v oddělených
místnostech (cestuji s přítelem). Doporučuji se minimálně před
rezervací každého ubytování ptát, jaký je tam stůl, a zda tam
vůbec je. Prohlédnout si fotky, jak vypadají židle, a zamyslet se,
jestli se vám bude učit dobře.
Kromě funkčního internetu je to druhá nejdůležitější věc, na
kterou se zaměřujeme při hledání ubytování. Člověk si řekne,
že to pár týdnů na balkonovém nábytku přežije, ale věřte mi,
nepřežije. Budete mít chuť se odstěhovat už za dva dny.
Poskytovatele ubytování se při dlouhodobějším pobytu ptáme,
zda jsou v bytě k dispozici dva stoly, případně zda by jeden
navíc nemohl dodat. Dost často jsou ochotní, a pokud v bytě
zůstáváme měsíc a déle, vyhoví nám a dovezou třeba i
kancelářskou židli apod.

JAK VYPADÁ MÁ KANCELÁŘ NA CESTÁCH?
Pravidelně s sebou vozím toto vybavení:
Notebook Lenovo ThinkPad
Stojánek Nexstand
Externí klávesnici
Bezdrátovou myš s podložkou
Externí kameru
HUB - roztrojku na USB
Klopový mikrofon na nahrávání podcastu
Sluchátka s mikrofonem (malá, špuntová)
Fotoaparát Alfa A6000 - využiju při práci na live stream
www.kikasgerman.cz

192

nebo natáčení videí, i na cestách na focení přírody i portrétů
Kabely - nabíjecí, datový, dummy battery k foťáku - aby se
při natáčení nevybíjel
Powerbanku k telefonu a fotoaparátu
Mobilní telefon iPhone 8
Zápisník a tužku
Tohle všechno se zpravidla vejde do
batůžku (Fjällräven), který využívám jako
pohodlně se dá nosit jak na zádech, tak
tzn. oblečení, kosmetiku a boty, vozím ve
Decathlonu.

malého 16litrového
příruční zavazadlo a
v ruce. Osobní věci,
40litrovém batohu z

Ubytování měníme zpravidla každých 6 až 12 týdnů. Před
zaplacením nějakého Airbnb se ptáme na internet. Majitel bytu
je často ochotný poslat printscreen ze speedtestu, nebo
alespoň napíše, jaký má router a objednanou rychlost přenosu
dat. Pokud je v bytě internet přes SIM kartu nebo jiné pofidérní
připojení - nebrat. Ptejte se nejen na rychlost připojení, ale i na
limit GB, který nás například na Srí Lance překvapil. Omezená
data na domácí WiFi nejsou v Evropě snad nikde.
Dále si prohlížíme počet místností, stolů a židlí. Jeden z nás
většinou skončí v kuchyni u jídelního stolu. Druhý v ložnici,
někdy s balkonovým nábytkem, jindy s pracovním stolem.
Musíte si umět poradit.
Nejdůležitější je, aby byla horní hrana počítače zhruba ve výši
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očí. Můžete využít stojánek, knihy, otočený šuplík z komody, a
už jsem šikovně využila i žehlicí prkno. Klávesnice by zase měla
ležet níž, abyste nezvedali ruce příliš vysoko, a stůl nesmí být
příliš krátký, abyste si zápěstí mohli opřít o hranu stolu. Vedle
klávesnice si položte myš (vozím s sebou i podložku), a můžete
pracovat.
Pokud je židle moc tvrdá, strkám si pod záda polštářek, a už
jsem učila i v křesle a kupodivu se mi z něj pracovalo moc
dobře. Dá se učit i vestoje, s počítačem na barovém pultu.
Každý má však jinou postavu, a tak si budete muset kreativně
poradit. Pro pobavení si můžete přečíst nějaké články o práci
na cestách na mém blogu.
Odučit 20 až 35 online lekcí týdně je tedy relativně náročné. Jak
pro oči a hlasivky, tak pro celé tělo, ale na to si přijde každý
lektor sám. Proto je po čase ideální začít část Skype lekcí
nahrazovat jinými online produkty, o kterých byla řeč v
poslední kapitole, nebo vedle učení přibrat i překlady,
korektury textů, copywriting. Zkrátka činnosti, při nichž se
můžete občas protáhnout, projít nebo ležet.
Doporučuji nezapomínat na pravidelný pohyb a sedavou
práci vyvažovat sportem a výlety do okolí. Práce lektora je
náročná, a proto nezapomeňte na to, co jsem psala o
syndromu vyhoření. Myslete především na sebe a na své
blaho, abyste ze své práce byli nadšení a plni energie začínali
každou lekci.
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CHECKLIST
Práce na cestách
Pracuji 100% online.

Mám datovou schránku.

Mám kvalitní internetové připojení. WiFi i data.
Mám našetřený budget, kdyby: se rozbil počítač,
nastala nečekaná situace a musel bych se vrátit
domů.
Myslím na časový posun.

Zajistím 100% kvalitní výuku vždy a odkudkoliv
tak, aby student nijak nestrádal, bez ohledu na
mé místo pobytu (neučím v dodávce na koleni
ani na WiFi u obchoďáku.)
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