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Nucený přesun do online světa aneb Jak v něm přežít pomocí dostupných 
nástrojů

Tereza Otčenášková

Tam, kde dříve stačilo ťuknout na kolegyni či kolegu a na chvíli se sejít s papírem a tužkou u jednoho stolu, nyní mnohdy hledáme 

cesty virtuální. Stejně tak u pořádání akcí pro odbornou či laickou veřejnost je nutné scházet se online. Důvody jsou různé. Eliminace 

času stráveného přesunem na místo jednání, vzdálenost mezi účastníky schůzky nebo snaha snížit riziko nákazy covidem-19 či jiným 

virem, která je v posledních měsících více než aktuální. Opatření spojená s covidem-19 se výrazně dotkla i knihoven. Rušily se kurzy, 

přednášky, workshopy a další akce. V řadě případů byla a někde stále je preference práce z domova. Tyto aspekty vedly k nárůstu 

využívání technologií pro online komunikaci a spolupráci. Některé z nich budou představeny v tomto článku s cílem přiblížit jejich 

vybrané vlastnosti a vhodnost pro využití k určitým účelům. Zmíněny budou i jejich výhody a úskalí spojená s jejich používáním.

Tyto nástroje bohužel mnohdy nabízejí pouze verze v anglickém jazyce. Angličtina sice penetruje do různých oblastí, což nicméně 

neznamená, že ji všichni musí nutně ovládat. Někdo by mohl namítat, že se jedná o „pár“ příkazů, které se přece naučí každý. Na 

druhé straně není žádoucí, aby byl méně zkušený uživatel vystaven tomu, že se musí potýkat s překladem úkonů v rámci uživatelsky 

nepřívětivého a neintuitivního prostředí. Další bariérou v použití vybraných i níže zmíněných nástrojů může být cena. Řada z nich je 

dostupná zdarma, což může být vykoupeno obsahem reklam, omezenou platností licence nebo agresivním nabízením přispění na 

provoz nástroje či snahou přimět uživatele přejít na vyšší, placenou verzi. 

S ohledem na nemalou rozmanitost a širokou nabídku nástrojů není v možnostech tohoto článku představit všechny dostupné 

nástroje. Vybrány jsou ty, které odpovídají potřebám knihovnic a knihovníků i s ohledem na uvedené faktory a omezení.

Primárně budou popsány dva nástroje, a to Microsoft Teams a Skype. Jejich využití může být mírně odlišné. Oba je možné použít na 

osobní schůzky i na akce většího rozsahu. Nicméně Microsoft Teams pojme až 250 účastníků, kdežto limit Skypu je 50. V rámci 

prostředí Microsoft Teams tedy není výrazným problémem i více účastníků. Jen je při větším množství účastníků obtížnější zvládat 

jejich participaci a „ukázněnost“. Je nutné dát si pozor na zapnuté video a zapnutý mikrofon. U obou nástrojů je možné mikrofon 

ztlumit a kameru vypnout. S tím souvisí i ukázněnost uživatelů, která je u videohovorů a konferencí obzvláště důležitá. Jak je obecně 

známo, není vhodné skákat si do řeči nebo rušit aktivitu puštěným rádiem či zvonícím telefonem. V rámci Microsoft Teams je možné 

účastníky z role organizátora schůzky ztlumit. Dílčí řešení pro lepší administraci větších hovorů nabízí Microsoft Teams s možností 

tzv. zvednuté ruky. Je tak snazší spravovat přihlášené do diskuse. Tyto funkce jsou přínosné obzvláště v situaci, kdy se na akci 

vyskytuje větší počet účastníků. Při využití Skypu i Microsoft Teams je možné iniciovat schůzku ad hoc, tedy využít možnost „sejít se 

hned“, v případě Skypu i bez nutnosti přihlášení nebo stažení samotného programu. Oba nástroje je možné použít jak v desktopové 

verzi, tak ve verzi mobilní. Jsou tedy kompatibilní s různými typy zařízení i operačních systémů.

U obou nástrojů jsou k dispozici jisté vychytávky, spojené například s rozostřením pozadí, kdy se opačné straně mírně rozmažou 

obrazy ve vaší kanceláři nebo obývacím pokoji, odkud se připojujete. Oba tyto nástroje umožňují přidat i vlastní pozadí. Můžete tedy 

působit, jako že jste na pláži, před budovou vaší instituce nebo v libovolné zajímavé destinaci. Je otázkou, do jaké míry tato 

nastavení spíše ruší hovor, než přinášejí přidanou hodnotu a budují dobrou image vaší knihovny.

Sdílení obrazovky, nahrání/poslání souborů nebo chat jsou samozřejmostí. Je tedy možné přímo v průběhu hovoru sdílet podrobné 

informace k diskutované problematice. Sdílení obrazovky dále zprostředkuje možnost snadno a rychle ukázat ostatním účastníkům 

soubory, které má daný uživatel ve svém zařízení. Může se jednat o fotografie, tabulky v excelu či jakékoliv jiné materiály. Dotyčný 

prezentující má tedy možnost z pohodlí svého zařízení, které zná a ve kterém se orientuje, snadno a rychle představit výstupy své 

práce či jiné materiály. V konverzacích je navíc možné zmiňovat určité uživatele tak, aby bylo jasné, kdo je v rámci 

diskuse/chatu/konverzace přiřazen k nějakému úkolu nebo kdo je pochválen, pokárán, resp. o kom se hovoří.

Pro dlouhodobější a opakované akce například v rámci pracovních skupin je vhodnější Microsoft Teams, kde je možné k dílčím 

pracovním skupinám vytvořit uzavřenou složku se soubory nebo tematickými konverzacemi (tzv. vlákny) chatu. Konverzace tak 

zůstane přímo napojená na danou skupinu a stejně tak soubory, které tam mohou nahrávat všichni, kteří jsou do skupiny přidaní. 

Zůstanou tedy dostupné jen těm, kteří jsou součástí dané skupiny, čímž je zaručena bezpečnost jejich sdílení.

Je důležité zmínit ještě jednu záležitost, a to hodnocení kvality hovoru. Většina nástrojů tuto funkcionalitu umožňuje. I tak nelze 

spoléhat na to, že když vyjádříme nespokojenost, do příštího online setkání se služby zlepší. Někdy jsou to spíše „výkřiky do tmy“ a 

stává se, že ani po několika letech nejsou nedostatky odstraněny. Téměř všechny nástroje mají dostupnou podporu, která bývá 

převážně online, tedy v oficiálních návodech, ale i na různých fórech.

Z hlediska finančních nároků je vhodné zmínit, že Skype poskytuje své služby zdarma. Microsoft Teams bývá zpoplatněný, a to 



v rámci Portálu 365, který představuje komplexní řešení pro organizace. Aktuálně nicméně Microsoft nabízí verzi Microsoft Teams 

zdarma ‒ více informací zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/free?rtc=1. Až tato nabídka skončí, 

může vaše knihovna zažádat o zvýhodněné ceny řešení od Microsoftu, které je zaměřeno na neziskové organizace.

Následující tabulka shrnuje vlastnosti diskutovaných nástrojů. Hodnocení je pochopitelně zatíženo jistou mírou subjektivity autorky, 

nicméně cílem bylo poskytnout srozumitelnější srovnání.

Kritérium Microsoft Teams Skype

Cena prozatím zdarma* zdarma

Desktopová aplikace (Windows, macOS i 

Linux)
ano ano

Mobilní verze (Android i iOS) ano ano

Kvalita a stabilita hovorů vysoká střední

Ztlumení mikrofonu ano ano

Vypnutí kamery ano ano

Ovládací prvky organizátora ano ne

Chat/konverzace během hovoru ano ano

Sdílení obrazovky ano ano

Podpora a nápověda komplexní a srozumitelná poměrně stručná

Maximální počet účastníků 250 50

Možnost přizvání hostů ano ano

Bezpečnost
vysoká (nutná identifikace 

účastníka)
střední

* Nicméně zpravidla zpoplatněno dle typu licence

Celkově mají online nástroje nemálo nevýhod a řada uživatelů bohužel čelí při jejich používání nepřetržitě či nárazově různým 

problémům. Mezi ně lze v první řadě zařadit problémy s připojením k internetu. To může být pomalé, nestabilní, nebo často zcela 

„vypadlé“, tedy nefunkční. Některé nástroje se s přibývajícím množstvím uživatelů „zasekávají“. Reakce jsou zpožděné nebo dochází 

ke zpoždění zvuku oproti videu či naopak. Spolehlivé řešení na tyto komplikace existuje jen v prověření dostatečné rychlosti, a i tu lze 

obtížně predikovat (i v návaznosti na počasí a další vnější vlivy).

Další zmínka je spojena s otázkami bezpečnosti těchto nástrojů. Ne každý uživatel se chová zodpovědně a odpovídajícím způsobem. 

Poměrně často se stává, že dostane-li se do sítě kontaktů nebo přímo ke schůzce nějaký „záškodník“, může způsobit nemalé potíže. 

Obzvláště u nezabezpečených schůzek a konferencí (zejména u zmíněných ad hoc) lze často sdílet odkaz na schůzku i 

s neregistrovanými či předem nepřihlášenými účastníky. Odkaz může být tím pádem snadno zneužit. Nahrávání, focení 

prezentujících či jen přítomných se mohou stát dalším způsobem zneužití. V dnešní době je poměrně snadné pořídit a rozeslat 

snímky nebo videa či zvukové nahrávky. Proto je žádoucí, aby každý přistupoval k těmto záležitostem obezřetně a s respektem vůči 

ostatním. To je jednou z dalších překážek, kdy je v praxi možné pozorovat, že i sebelepší řečník působí nejistě. Může to být 

způsobeno právě diskomfortem, který mu online prostředí navozuje. V průběhu hromadných akcí rozhodně není vhodné sdílet osobní 

údaje své či ostatních. Stejně tak je žádoucí požádat ostatní, aby nepořizovali a ilegálně nešířili nahrávky prezentací a podobně. 

Pokud to mají v plánu a pokud je žádoucí, aby tak činili, mělo by se tak dít výhradně se souhlasem autora/prezentujícího a ostatních 

zapojených účastníků.

Bohužel jsou některé nástroje uživatelsky nepříliš přívětivé. Záleží pochopitelně na schopnostech a zkušenostech každého z nás. 

Někdo navíc rád tráví volný čas právě s technologiemi a vymoženostmi s nimi spojenými. Tito uživatelé mohou být v průběhu online 

aktivit netrpěliví a nedočkaví, když ostatní zoufale tápou a řeší dílčí technické problémy na začátku nebo v průběhu aktivity. 

Předpokladem pro úspěšné použití nástrojů pro větší akce je zaslání podrobných instrukcí předem. Vhodná příprava je bezpochyby 

dobrým základem úspěšné online akce.

Kromě dvou výše zmíněných lze mezi dalšími nástroji, které jsou k dispozici, zmínit Google Hangout, Google Meet, Discord, Slack 

(placená služba i v základní verzi), Jitsi, Cisco Webex nebo Zoom. Většina z nich je dostupná pouze v anglickém jazyce a kromě 

Zoomu, který umožňuje připojení 100 uživatelů ve verzi zdarma (v placené verzi až 1000 uživatelů) (https://zoom.us/pricing), mají 

poměrně malou kapacitu pro online videohovory. Jejich použití je tedy spíše pro osobní účely, nikoliv pro hromadné akce většího 

rozsahu.

Zatím knihy zůstávají v karanténě po dobu několika dnů po jejich vrácení. My, abychom v této komplikované době nemuseli do 

karantény po každém jednání a každé schůzce, můžeme využívat online nástroje pro komunikaci a spolupráci. Doufejme, že tato 

situace je pouze dočasná, protože jedna z funkcí knihoven spočívá v tom, že se jedná o místa, kde se lidé potkávají, sdílejí své 

názory, pocity a atmosféru, která vzniká jejich interakcí. Na druhou stranu mají všechny zmíněné nástroje bezpochyby své výhody ‒ 

stačí obléct si košili s kravatou anebo večerní halenku, a je již jedno, že má člověk na nohou tepláky, domácí sukni nebo pyžamo. 

Nezbývá tedy než dodat přání úspěchu a také trpělivosti při pořádání online schůzek, přednášek, workshopů a dalších akcí.

Kontakt na autorku: tereza.otcenaskova@uhk.cz



Další informace a odkazy:

Skype ‒ https://www.skype.com/cs/

Microsoft Teams ‒ https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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