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Pilotní výzkum – rozhovor č. 1

Datum záznamu: 2.5.2016

Délka: 22:05

1. Co studuješ? Jakou studijní činnost sis do aplikace zadávala?

Píši diplomovou práci.

2. Popiš, jakým způsobem probíhalo tvé studium před tím, než jsi začala aplikaci
využívat. Plánovala sis své studijní aktivity?

Já jsem si většinou kreslila nějakou svoji tabulku a měla jsem rozvržený, kolik musím
udělat na jeden den, a pak jsem si vždycky vybarvila to políčko, když jsem to splnila.
S diplomkou to mělo být, že si srovnáme přítel a já, jak píšeme diplomku, a já jsem
tam vždycky napsala, kolik mám stránek. Takže já tam naplnila šedesát dva a přítel
nula.

• Když sis vybarvovala ta políčka, bylo pro tebe důležité to splnit?

Ano.

• Pokud se ti to nepodařilo splnit?

Tak se mi to nepodařilo splnit.

• Přešlo ti to na další den?

No, že jsem to mohla vybarvit další den, když jsem toho napsala zase víc. Ale
jinak při učení, tak jsem to neměla, když jsem se učila na státnice, tak jo. Když
jsou to takový věci, co se dají rozdělit na body nebo na stránky, tak jo. Ale
když mám učení na jednu zkoušku, tak ne, leda na jeden předmět. Když jsme
měli osm knih, tak jsem si to rozdělila na osm, ale jen když se to dalo dělit.

• Určovala sis dobu, po kterou se budeš učit?

Ne.

3. Co tě ke studijní aktivitě motivuje? 

• Motivuje tě společné studium s kamarády?

Asi mě to motivuje v tom smyslu, že se k tomu dokopu. Když se řekne, tak teď se
jdeme učit, tak se jdete jako učit. A ne když já si říkám, tak se jdu učit a pak ještě
dvě  hodiny  scroluju  na  Facebooku,  což  já  dělám  opravdu  hodně  často.  Tak
v tomhle jo. Nevím, jestli se toho pak víc naučím, protože s tím kamarádem se pak
dá víc kecat než něco dělat. Ale motivuje mě to soutěžení. Kdyby přítel býval psal,
tak bych to mohla porovnat a to se mi líbí. 
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• Takže jsi psala kamarádům, kolik jsi toho napsala a porovnávala to?

Jo, psala jsem těm, co jsem věděla, že píšou. 

4. Popiš, jakým způsobem jsi používala aplikaci Todait?

No, já měla trochu problém to zapnout, když jsem začala opravdu psát, a pak tím jak
jsem dvě hodiny scrolovala na Facebooku, tak to zase vypnout a zapnout. Tak to pro
mě byl problém.

• Takže jsi to zapínala a při tom jsi nic nedělala, nebo se ti podařilo zmáčknout
tu pauzu a opravdu to zapnout až v momentě, kdy jsi něco začala dělat?

Jak kdy. Taky občas jsem na to zapomněla úplně, takže jsem něco dělala a pak se
pokoušela to tam dát zpětně.

• Přišlo ti využívání aplikace v něčem přínosné?

Ne, protože to není můj systém. Já na tyto věci potřebuji  svůj systém a když to
není můj systém a já se s tím neztotožním, tak mi to nepomáhá. Přitom myslím si
že nějaký výukový aplikace, nějaký to smysl má. Takový ty gamifikační prvky, tak
to jo, no. Možná, když bych si tu aplikaci navrhla sama, tak by se mi líbila. Ale
takhle pro mě není důležitý, jak dlouho jsem to dělala, to bude možná to. Pro mě je
důležitý, že jsem udělala to, co jsem měla. To znamená dvě stránky. A kdybych
měla aplikaci, kde odškrtnu ty stránky denně, tak to mi nedělá problém a možná
v pohodě. Ale s tím měřením času, tak to mě opravdu štve. S tím já taky pracuji, že
bych si  měla  stopovat  čas  na odpracovaný hodiny.  Dělám to  rok a  posledních
několik měsíců už to vůbec nedělám a spíš to odhadnu. Protože buď to zapomenu
spustit, nebo zapomenu stopnout. A pak zjistím, jéé, já už dvě hodiny nic nedělám,
proč to pořád ještě běží. 

• Takže kdyby ta aplikace obsahovala jiné funkce, třeba gamifikační prvky, tak
si myslíš, že bys to teoreticky používala?

Teoreticky jo. A hlavně právě zaškrtávací, ne měření času. Ale udělala jsi, kolik sis
řekla? Klidně jako, řekni si, kolik toho chceš napsat. Napíšu si dvě stránky denně
a na konci dne odškrtnu jo nebo neudělala jsem to. A pak ti ta aplikace může něco
nabídnout nebo nenabídnout.  To měření času je tam pro mě docela nepříjemný
prvek.

• Kolik studijních aktivit sis naplánovala?

Dvě, nejdřív těch pět stránek dopsat a pak to doopravit.
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• Přikládala jsi důležitost tomu, co sis v aplikaci naplánovala?

Vzhledem k tomu, že jsem souběžně s tím měla to svoje zakresli si políčko, tak ta
aplikace byla spíš taková, nevím no. Bylo důležité, že jsem to měla v tom svém
systému podle něj, a nebylo důležité, že jsem to splnila v té aplikaci.

• Dařilo se ti naplánované cíle skutečně plnit?

Těch pět stránek jsem splnila nějak tak. Pak se mi tam nedařilo zadat, kolik toho
mám ten poslední den. To zvýšilo míru mé frustrace. Já jsem nevěděla, jak zadat,
že ty stránky chci upravovat, ne napsat. Takže já jsem tam dala šedesát dva stránek
a pak jsem si chtěla říct, kolik za ten den projedu a tak, kde se zastavím, tak to je
pro ten den. To jsem dělala asi dva dny a pak, jelikož jsem to projížděla jen tak
mimoděk, když jsem měla čas, tak pak už jsem to nedělala.

• Využívala jsi statistiky, které aplikace nabízela?

Tam jsou statistiky? To jsem nesledovala. Tohle by možná bylo zajímavý, i když já
moc nemám ráda grafy. 

• Narazila jsi na nějaký problém při využívání aplikace?

Narazila jsem na problém s Wi-Fi. Když aplikace nebyla připojená na internet,
nemohla jsem zpětně změnit čas, po jak dlouhou dobu jsem se učila.

5. Jak  na  tebe  používání  aplikace  působilo  –  urči,  zda  jsi  využívání  aplikace
považovala spíše za zábavu či zda se jednalo spíše o povinnost?

Povinnost.

6. V době využívání aplikace – co tě ke studijní aktivitě motivovalo?

To, že se mi blížil deadline diplomky.

7. Máš pocit, že tě samotné využívání aplikace také motivovalo? 

Kdyby byla udělaná tak, jak já bych si představovala, tak asi jo, ale takhle ne. 

8. Změnil se styl učení při používání této aplikace?

Asi bylo víc výkřiků, jakože sakra nezapla jsem to v průběhu toho, když jsem se učila.
Bylo  to  takové  rozptýlení,  máš  něco  jako vzadu  v  hlavě  a  nemyslíš  na  to  a  pak
najednou to vyběhne a přitom by ses už měla soustředit na tu práci, když už ses k ní
dokopala. A já jsem byla v poslední době dost rozptýlená a když jsem si šla pro ten
mobil, tak jsem skončila s tím, že si dávám zmrzlinu v kuchyni. Ale nebylo to často.

• Jak jsi říkala, že jsi často na Facebooku, uvědomila sis - on mi běží čas, měla
bych se začít učit?

No, to ani ne, na mě ten čas nefunguje. Na mě funguje to, mít to hotové za ten den
a je jedno, jak dlouho se tomu věnuješ.
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• Vedla tě aplikace k efektivnějšímu naplánování studijních aktivit?

Ani ne.

9. Považuješ nějaké prvky aplikace za přínosné?

Jako třeba?

Třeba tam byly ty statistiky nebo čas, který se odpočítává do konce dne.

No to bylo spíš takový stresující, že víš, že ti tiká čas, ale nedokopalo mě to. Spíš jsem
se na ten mobil zamračila a přišlo mi to nepříjemný. 

10. Využívala jsi možnost notifikace?

Ne.

11. Změnila se doba strávená studiem při využívání aplikace?

To vlastně nemůžu ani říct.

12. Napadá tě jiná funkce, která by pro tebe byla přínosná?

Něco  odškrtávajícího.  Řekni  si,  kolik  toho  chceš  dneska  udělat  a  udělal  jsi  to  –
neudělal jsi to? A pak kdybys to udělala, tak by se ti odemkla nějaká hra, kterou by sis
mohla na konci dne zahrát, a pak by se ti to třeba zablokovalo, aby to bylo jen pro ten
den,  aby tě  to  motivovalo  něco  dělat  pro  další  den.  A pak  když  už  to  budeš  mít
všechno, tak by se ti odemkly všechny.

13. Budeš aplikaci využívat dále?

Ne.

14. Bylo něco, co ti na aplikaci vadilo?

Já jsem nepochopila, proč na to potřebuju Wi-Fi. A to odpočítávání jsem se snažila
ignorovat,  protože to mi nepřišlo příjemný. To je jako v tolik a tolik hodin umřít.
Kdyby se odpočítával aspoň čas do toho deadlinu, ale to je zas dlouhá doba, ale to by
mi přišlo přínosný, kdyby tam bylo třeba sedm dní...

Tam  je  na  to  ten  kalendář.  A ten  kalendář  ti  nepřišel  přínosný?  Tam  se  ti
rozpočítávalo to množství práce na den.

To je  fajn,  ale  to  já si  dělám sama.  To já  mám vedle v diáři  a  měla jsem přesně
kalendář a vedle toho ty políčka a v tom jsem měla napsaný ty stránky, kolik jich teda
musí být. Ještě jsem si přepočítala, kolik to má být znaků, abych věděla, kolik v kterej
den toho mám mít, protože to má být na znaky a ne na stránky. To by taky mohli mít,
přidat, kolik je jedna stránka znaků, a pak to přepočítat, abys to ty nemusela dělat.
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Ten  kalendář  spíš  umožňuje,  že  když  něco  nesplníš,  tak  ti  to  automaticky
přepočítá, kolik toho máš ještě udělat. Když máš dvě stránky na den, tak je to
jednoduchý, ale když už to třeba nesplníš týden, tak se ti to automaticky posune.

To je fajn, to je to, co já dělám, a občas se mi to vypočítává blbě, protože to není tak
jednoduchý. Tak to mi přijde přínosný.

15. Využíváš jinou aplikaci založenou na sebekvantifikaci?

Ne. 

16. Jak často používáš aplikace ve svém mobilním telefonu?

Denně.  
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Rozhovor č. 2

Datum záznamu: 31.5.2016

Délka: 22:18

1. Co studuješ? Jakou studijní činnost sis do aplikace zadávala?

Píšu diplomovou práci, do aplikace jsem si zadávala veškerou aktivitu, i když jsem si
procházela literaturu a i to, že jsem psala. 

Rozdělovala sis to na jednotlivé úkoly?

Vůbec jsem to nerozdělovala na úkoly, všechno jsem to nahrávala dohromady. S tím
že  když  jsem  něco  napsala,  tak  jsem  si  zadala  počet  stránek,  a  když  jsem  nic
nenapsala, tak tam stránky nepřišly. 

2. Popiš, jakým způsobem probíhalo tvé studium před tím, než jsi začala aplikaci
využívat. Plánovala sis své studijní aktivity?

Ideálně si to vždycky naplánuji,  a pak ten plán vůbec nedodržuji.  Jedině papírově,
aspoň co se týká objemu času, anebo do Wunderlistu, do té aplikace, co je v cloudu
a pro Android. A to většinou nedopadne, že bych to dodržela, ale zadaný to mívám.
A plus  to  mám  propojený  s  Togglem,  to  znamená,  ať  už  je  to  plánovaná  nebo
neplánovaná aktivita, tak jí vždycky trackuju v Togglu.

• Hlídáš si plnění svých cílů?

Když to nesplním, tak nic, tak je mi smutno, ale to je všechno...

• Dařilo se ti je plnit?

To záleží na tom, jak hodně mě tlačí čas, protože to je docela důležitý faktor.
Nebo jinak, když už potřebuji, abych něco odevzdala, tak si většinou nasadím
nějaký  časový  faktor.  Třeba  typicky,  že  slíbím,  že  něco  odevzdám  třeba
školitelce do příštího týdne. Pak vím, že bych jí nemohla přijít na oči, kdybych
jí to včas neposlala. Ale že bych sama uměla dodržovat ten časový plán, tak to
nepřichází v úvahu. 

3. Co tě ke studijní aktivitě motivuje?

Asi  primárně  deadline,  nicméně  když  se  to  zrovna  podaří  naplánovat  tak,  aby
kamarádi  byli  ve stejné fázi třeba psaní práce nebo studia,  tak je to výrazně větší
motivátor. 

• Studuješ společně s kamarády/spolužáky?

Jo, málokdy osobně. Většinou po internetu.
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• Mluvíš s kamarády/spolužáky o tom, kolik jste se toho stihli naučit/napsat?

Jo, oni mi píší nebo já jim.

4. Popiš, jakým způsobem jsi používala aplikaci Todait?

No,  jednak  mi  přišla  poměrně  neintuitivní,  takže  ze  začátku  jsem  se  s  ní  dost
rozčilovala. Ale jediný dvě funkce,  který jsem používala, byl záznam času a počet
stránek. Dokonce dvakrát nebo třikrát jsem tam délku času zadávala zpětně z Togglu
přes  kalendář,  a  to z jednoduchého důvodu, že na ni nejsem zvyklá,  takže jsem ji
zapomínala buď zapnout, nebo vypnout. Takže jsem se přistihla, že jsem jeden den
začala, pak jsem to úplně vypustila, myslela jsem, že to je vyplý, a druhý den, když
jsem ji  zapnula,  tak  tam bylo  těch  osmnáct  hodin  studia,  což  sice  bylo  fajn,  ale
neodpovídalo to realitě.

• Jak často jsi aplikaci využívala?

No pokaždé, když jsem psala, což může být deset, patnáct dní. No dejme tomu,
dvakrát, třikrát do týdne. Tak často, jak jsem se dostala k psaní nebo studování
materiálů.

• Přišlo ti využívání aplikace v něčem přínosné?

No vzhledem k tomu, že u mě vlastně suplovala Toggl, který už tak jako tak mám
a kde se mohu koukat přesně na to, kolik času jsem psala, tak jediná funkce, která
mi  přišla  docela  dobrá,  byl  ten  počet  stránek,  který  jsem si  tam mohla  zadat.
Nicméně výrazná nevýhoda toho bylo, aspoň jsem nepřišla na to, jak to udělat
jinak, aby to šlo zadávat jinak než po celých stránkách. Což málokdy napíšu úplně
přesně celou stránku. Spíš mě to přivedlo k tomu, že by stálo za to najít nějakou
jinou aplikaci nebo jiný spredsheet, kam by se dal zadávat počet znaků a stránek,
a vygenerovalo by to nějaký hezký grafy. 

Takže myslíš, že by ti to vyhovovalo?

Ano, vyhovovalo by mi to, kdyby to bylo rozvinutější nebo detailnější. 

• Kolik studijních aktivit sis naplánovala?

Měla jsem jen jednu.

• Přikládáš důležitost tomu, co sis v aplikaci naplánovala?

Jo i ne, jakože samozřejmě bylo fajn snažit se to plnit. Naplánovala jsem si dvě
stránky na den, ale na druhou stranu byly dny, kdy jsem jenom četla literaturu,
a pořád mi přišlo lepší číst aspoň literaturu než nedělat vůbec nic. 

• Dařilo se ti naplánované cíle skutečně plnit?

Ne. Spíš ne.
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• Využívala jsi statistiky, které aplikace nabízela?

Koukala jsem se do nich, ale nebylo to, že bych se třeba podle toho snažila líp
naplánovat nebo rozplánovat další aktivity, spíš když člověk něco strávil studiem,
tak dostal takovej ten hype, že jóóó super. Jako udělalo mi to radost, ne že by mě
to motivovalo přiliš moc, ale udělalo mi to příjemnej pocit.

• Jak často jsi je kontrolovala?

To je dobrá otázka, spíš míň než víc. Dejme tomu ani ne po každém záznamu.
Třeba jenom, když jsem měla ten pocit – tak se podívám, jak mi to šlo. Ne
moc.

• Narazila jsi na nějaký problém při využívání aplikace?

Přemýšlím. Jak říkám, nebylo to intuitivní, takže jsem se v tom občas ztrácela. I ve
chvíli,  když  jsem se  snažila  něco  zpětně  zadat,  a  už  jsem  to  předtím  zpětně
zadávala, tak se mi nedařilo to znova najít. Jakože kudy to zadat zpětně, jak se
dostat  do toho kalendáře.  Tak to byl  zásadní problém. Pak mám pocit,  že mně
osobně občas padala, ale mohlo to být mým špatným zacházením s telefonem, ale
jinak nic, co by mi dělalo problémy. 

5. Jak  na  tebe  používání  aplikace  působilo  –  urči,  zda  jsi  využívání  aplikace
považovala spíše za zábavu či zda se jednalo spíše o povinnost?

No vzhledem k tomu, že jsem slíbila ji používat, tak spíš jako povinnost a na rozdíl od
toho Togglu to nebylo prostě tak vžitý, byla to vesměs věc, na kterou musím pořád
myslet. Á pozor, studuju, musím zapnout aplikaci. A to se přesně projevovalo na tom,
že jsem hrozně často zapomínala ji vypnout nebo zapnout. 

A u toho Togglu nezapomínáš vypnout, zapnout?

Málokdy, už mám vypěstovanej návyk. A mám ho i v telefonu, to znamená, že když
náhodou odejdu od počítače, tak se podívám do telefonu a tam to vypnu. Ale mám
návyk, že když zapnu počítač, prohlížeč, tak tam ten Toggl běží. 

6. V době využívání aplikace – co tě k studijní aktivitě motivovalo?

Spíš vnější okolnosti, protože jsem ji začala používat ve chvíli, kdy mě docela tlačil
čas, to znamená, že primárně jsem měla časovej tlak. Na druhou stranu ten čas tlačil
i všechny moje kamarády, takže jsme se i příjemně motivovali v pěti oknech na chatu
a osobně v podstatě celou dobu toho psaní. 

7. Máš pocit, že tě samotné využívání aplikace také motivovalo? 

Spíš ne.

8. Změnil se styl tvého učení při používání této aplikace?

Asi nijak zvlášť, nemyslím si.
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• Takže k efektivnějšímu naplánování studijních aktivit tě nevedla?

Ne.

9. Jaké prvky aplikace ti přišly přínosné?

Asi to, já třeba když píšu normálně, tak si většinou zaznamenávám, kolik jsem toho
napsala za ten den, ale pak už se k tomu nikdy nevracím. Ve chvíli, kdy si rozčleňuji
úkoly, tak si píšu normálně – studujeme literaturu, procházím tuhle knihu, procházím
támhletu  knihu,  načítám danou  prezentaci  a  pak  třeba  píšu,  kolik  bylo  znaků  na
začátku, kolik bylo znaků na konci. Ale slouží mi to třeba jenom k tomu, abych se
večer podívala – jo fajn, dneska jsem napsala x normostran za tolik a tolik hodin.
Nezávisle na tom, jakou práci zrovna píšu, ale už si nedělám sama pro sebe žádné
statistiky, jako v pondělí mi to šlo takhle, v úterý takhle, ve středu takhle. To znamená,
že to, že jsem to v té aplikaci viděla, mi přišlo poměrně zajímavý. Jako potenciál, jak
to využít dál k mojí motivaci, se tam skrývá, ale nicméně, jak říkám, asi by to chtělo
trochu jiný rozhraní.

V čem třeba?

Třeba  v  tom,  že  bych  chtěla  jiný  počet  normostran  nebo  stran.  Mně  osobně  by
vyhovoval počet znaků, protože tlumočníci a překladatelé moc rádi jedou na znaky
a ne na normostrany, takže v nich prostě myslím. Nebo by mě zajímalo, jak rychle
napíšu tu stránku. Kdyby mi to vykreslilo pěknej graf na jednu stránku. Jako v úterý
jsem napsala, jako průměrný tempo byla jedna stránka za padesát minut. Ve středu mi
to šlo strašně pomalu,  takže jedna stránka za čtyři  hodiny.  Ha, asi  se  v tom bude
skrývat, že jsem tři hodiny byla na Facebooku, protože jsem předstírala, že píšu.

Dařilo se ti to vypínat, když jsi věděla, že máš nějakou pauzu?

To je dobrá otázka. Přemýšlím, jak to dělám. Tohle ani tak ne, tu aplikaci. Na Togglu
jsem na to zvyklá, což znamená, že v Todait jsem to zapla. Na Togglu to stopnu ve
chvíli, když ubývá nějaký úkol, což znamená, že motivace byla tenhle článek. Napíšu
tolik  a  tolik  znaků,  ideálně pěkný číslo,  třeba třicet  pět  tisíc,  třicet  šest  tisíc  nebo
nějaký kulatý. A potom se budu deset minut koukat na klipy o koťátkách. Prostě tam
jsem to stopla, ale když jsem věděla, že ty časy nebudou sedět, tak jsem to manuálně
upravila v té aplikaci. To bylo nejsnazší, jak se to dalo - nedalo udělat. Ale ne vždycky.
Pokud to jsou ty krátký vyrušení, tak ne vždycky to stopuju. Tradičně třeba když si
píšu  s  kamarádem,  který  taky píše  práci,  tak  diskutujeme,  jak  řeší  tohle,  jak  řeší
támhleto.

10. Využívala jsi možnost notifikace?

Ne vůbec.
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11. Změnila se doba strávená studiem při využívání aplikace?

Jo, ale ne na základě aplikace.

12. Napadá tě jiná funkce, která by pro tebe byla přínosná?

Ne, myslím, že nic dalšího mě nenapadá.

Třeba srovnání s kamarády?

Jo, to by bylo fajn, ale tam by byl problém, že bychom museli všichni využívat stejnou
aplikaci, což i s jinými aplikacemi na nejrůznější jiný věci, to se málokdy shodneme
ve výběru. Takže si nejsem jistá.

13. Budeš aplikaci využívat dále?

Předpokládám,  že  spíš  ne.  Že  vzhledem  k  tomu,  že  jsem  to  používala  paralelně
s Togglem, tak myslím, že Toggl mi zůstane a tohle tak jako vypustím. Spíš se budu
možná snažit najít i nějakou jinou další, která by třeba byla i pro počítač.

14. Bylo něco, co ti na aplikaci vadilo?

To se vrátíme k tomu, co jsem již říkala, že mi nepřišla ani za nic intuitivní. Vůbec, já
jsem ji  ani  nijak  nepersonalizovala,  že  jsem tam nedávala  žádný  vlastní  obrázky.
Možná to by mě motivovalo. Ale kromě té neintuitivnosti vůbec nic.

15. Využíváš jiné aplikace založené na sebekvantifikaci?

Endomondo  poměrně  dost,  kde  využívám  přesně  ten  faktor  toho  soupeření
s kamarádama.  Mám měsíčně  vždycky výzvu  na  počet  hodin  strávených  sportem,
kilometry, kalorie a tak dál.

Jak dlouho ji používáš?

Nainstalovanou ji mám třeba rok. Ty výzvy teď pojedeme asi šestý měsíc. Pravidelně
každý  měsíc,  každý  týden  vždycky  během  cvičení  nebo  po  cvičení  si  vždycky
zadáváme a předháníme se. A jediný faktor, proč tu aplikaci ještě pořád používám, je
předhánění se s kamarádama. Pak aplikaci na sledování příjmů a výdajů jsem dlouho
používala  Toshl,  ale  oni  pak  udělali  betaverzi  pro  internet,  která  už  nebyla
kompatibilní  s  mobilama,  že  se  nesynchronizovaly navzájem,  ale  jednosměrně,  ne
obousměrně. Tak jsem ji přestala používat. Hledám nějakou alternativu. Čekám, jestli
najdu něco použitelného. Potom tu aplikaci, co trackuje tvůj čas na Facebooku. Tvůj
obrazovkovej čas i na mobilu i na počítači – RescueTime. Tak to tam mám, že to tam
tak jako běží. Nijak zvlášť to nevyhodnocuji, že bych si podle toho dávala plány. Ale
většinou  mi  přijde  to  týdenní  shrnutí,  že  tento  týden  jste  strávili  na  Facebooku
o čtyřicet procent více než minulý týden. Pozor! Tak se pozastavím, řeknu si – ááá, to
bylo asi to, proč jsem nikdy nic neudělala. A tím to jako končí. Jo a Anki, to je na
opakování  slovíček.  Tam teda  je  hromada grafů,  které  jsou  pro  mě  úžasný.  Já  se
poměrně dost učím slovíčka. Tam se ukazuje, jak dlouho člověk studoval každý den
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slovíčka, jakou měl úspěšnost. Já tam mám různé jazyky, tak v jakém jazyce jsem
studovala, jaký balíček kartiček jsem studovala nejdéle, jak mi to šlo, kolik jsem se
jich  naučila.  A tak  dál  a  tak  dál.  Vzhledem k tomu,  jakou povahu studia  nejvíce
provozuji,  to  učení  se těm slovíčkům, tak to  používám poměrně dost  a tam na ty
statistiky opravdu koukám třeba každý den.

Jak jsi říkala, že v tom Endomondu se ráda předháníš s těmi kamarády, myslíš si,
že v nějaké studijní aplikaci by to na tebe taky působilo?

Pokud by ti kamarádi se třeba fakt rozhodli, že opravdu budeme studovat stejnou věc
a budeme se předhánět, tak asi jo.

Proč využíváš Toggl?

Protože  jsem posedlá  trackováním.  Obvykle  třeba  mám za  cíl  denně  třicet  minut
věnovat  opakování  slovíček,  vyřizování  mailu,  cvičení.  To  je  jeden  důvod.  Mám
radost, když si můžu odškrtnout třicet minut Pilates v přehledu. Přijde mi praktický
třeba u studijních úkolů vědět, kolik mi zaberou. Letos jsem odevzdávala ročníkovej
glosář, něco jako seminárku. Rozsahově byl podobnej s loňským, jen o něco delší.
Bylo  praktický  z  Togglu  zjistit,  že  ten  loňskej  mi  trval  všehovšudy  třicet  hodin.
Pomohlo mi to odhadnout, kolik bude ten letošní trvat, a přijmout nějakou strategii na
efektivnější  práci,  protože  jsem měla všehovšudy dvacet  hodin času  a  víc  jsem si
nemohla dovolit. Při práci mi to pomáhá odhadnout čas při každém dalším naceňování
zakázek. A v neposlední řadě je příjemný se po dni, ze kterýho mam pocit, že jsem ho
proflákala,  podívat  do  Togglu  a  zjistit,  že  tam  pořád  jsou  třeba  čtyři  hodiny
produktivní práce z rána.

Máš pocit, že tě jeho využívání motivuje?

Jo, jo.

16. Jak často používáš aplikace ve svém mobilním telefonu?

Každý den, hromady.
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Rozhovor č. 3

Datum záznamu: 21.6.2016

Délka: 35:05

1. Co studuješ? Jakou studijní činnost sis do aplikace zadával?

Studoval  jsem  na  přijímací  zkoušky.  Tím  pádem se  jednalo  hlavně  o  procházení
ukázkových  testů,  procházení  pojmů  a  o  případný  čtení  povinné  literatury.  Takže
hlavně tyhle věci – pojmy, literatura a testy.

2. Popiš, jakým způsobem probíhalo tvoje studium před tím, než jsi začal aplikaci
využívat.

Moje studium často probíhalo tak,  že jsem si  nejdřív udělal  z  přednášek,  ze slidů
přehled o tom, co bych se měl naučit.  Často to bylo třeba na zkoušku zakončující
nějaký předmět, tak jsem se podíval skrz ty přednášky, abych měl obecný přehled. Pak
jsem se podíval na ukázkový testy nebo na otázky. Takže ten celkový přehled, na který
jsem se předtím podíval, mi umožnil to, abych věděl, že tadyta konkrétní otázka se
váže k tomuto většímu celku. Pak jsem se znova často podíval na nějaké materiály,
během těch jsem se podíval na nějaké otázky, testy nebo zkusil si  něco z minulých
zkoušek. Takže jsem se snažil odhalit své problémy a postupně jsem si vytvořil vlastní
studijní materiál z výpisků z těch přednášek a různých dalších dodatečných materiálů
v místech, kde jsem tomu nerozuměl. A pak jsem se často snažil dělat nějaké příklady,
ukázky a tak. Dělal jsem informatiku, takže majoritní část zkoušek byla z nějakých
příkladů.  Protože  buď  matika  nebo  programování  nebo  síťařina  tak  tam  vždycky
počítáš  přenos  v  síti  nebo  stavíš  grafy  nebo  něco  takového  nebo  v matematice
derivuješ,  integruješ,  takže  nejdřív  šlo  o  to  pochopit,  co  se  po  mě  chce,  potom
pochopit  jednotlivé  postupy,  které  použiju,  a  potom vytrénovat  se.  A většinou  si
potřebuji to učení rozkládat, tak nějak abych se z toho nezbláznil. Musím cítit, že ten
mozek je čerstvej, takže  pro to učení je potřeba za mě určitě mít dobrej spánkovej
režim, jídlo a potom nějaké sportovní aktivity tam mít rozložený. A většinou jsem se
učil nějak čtyři – pět dní.

• Měl jsi  učební plán? Stanovoval  sis  množství  stránek,  kapitol  nebo témat,
které se naučíš za určitý čas?

Určitě  si  určuji  počet  hodin,  kolik  denně  strávím nad  učením.  Přibližně,  jako
stanovím si přibližnej úsek, při kterém se snažím nebýt vyrušovaný. Co se týče
studijního plánu, na menší věci ho mám rámcový, že si prostě řeknu – jo tady
čtvrtek,  pátek,  sobota si  udělám čas na tadytu zkoušku. A vlastně to  je takový
rámcový čas a neřeším moc, co přesně, protože to řeším, až když se učím. Ale
když jsem se učil na státní zkoušku, na bakalářskou státnici, tam toho množství
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k učení toho bylo ohromný množství. Bylo to dohromady nějakých sedmdesát pět
otázek s tím, že každá otázka byla zpracována na několik stránek, takže tam toho
bylo opravdu dost. Tam jsem si to udělal o trochu přesnějš, takže tam když jsem si
vypracoval ty první otázky nějaký čas dopředu, tak třeba jsem si změřil,  že na
nějakou jednu otázku mám třeba nějak tři-čtyři hodiny. Takže podle toho jsem si
mohl udělat líp představu, jak to bude. Takže ten plán vypadal tak, že vlastním
způsobem jsem si to zpracoval do nějakých výpisků, a potom jsem to dělal tak, že
jsem si  vždycky  prošel  ty  otázky.  Snažil  jsem si  vypsat  všechno,  co  jsem si
pamatoval o tom. A pak jsem to znova prošel s těma svýma zápiskama i s těma
oficiálníma materiálama a vlastně jsem tam nacházel chyby a jsem si zjišťoval,
kde mám problémy. Takže to byl docela robustní studijní plán. A potom jsem se
učil měsíc a půl v kuse. Tam to bylo potřeba zorganizovat si, protože to nebylo
jako, tak se to nějak naučím a nějak to půjde. 

• Vedl sis o této aktivitě záznamy?

Měl jsem normálně to-do listy a ve sdílených dokumentech jsem měl všechny
ty otázky. Označoval jsem si, co jsem si prošel, a vypsal si, co jsem prošel
a potom jsem si to odzkoušel. A potom jsem si jako vyloženě začerveňoval ty,
kde jsem měl největší problémy, abych se na to soustředil. Takže určitě jsem si
o tom dělal poznámky a měřil jsem si na Togglu. Vždycky když jsem začal
dělat, tak jsem si spustil měření. Takže prostě vím, že celkově potom na tom
Togglu jestli jsem měl čtyři sta hodin příprav na státnice. Je to tam. Mám tam
státnice,  bakalářku,  takže  to  mám  všechno  otogglovaný.  A  ono  to  bylo
i motivující, protože ve chvíli když jsem viděl, že v minulých dnech jsem tomu
věnoval prostě sedm hodin a dneska jenom čtyři, takže zítra bych se měl snažit,
abych to zase nahodil. Nebo si prostě říct, aha, tak teď toho bylo o tolik míň,
protože jsem potřeboval nějaký relax, a vlastně, aby ten rytmus tam byl nějaký.

• Hlídal sis plnění svých cílů?

Ano, jo.  Většinou jakoby vždycky ty plány mám takový naivní,  že  si  toho
naplánuji víc. A potom mám takový zdravý vztek, že si řeknu, hele, udělal jsi
o jednu otázku míň, než sis naplánoval. Takže to mě motivuje potom v dalších
dnech, abych do toho víc šlapal. Takže se snažím plnit ten plán, často ten plán
není  jakoby  adekvátní,  ale  to  často  potřebuji,  protože  když  si  dám  moc
jednoduchý  plán,  který  je  plnitelný,  tak  opět  jakoby nejsem tolik  do  toho
nadšenej. 

3. Co tě ke studijní aktivitě motivuje?

Je to takový kombinovaný pocit. Já si myslím, že ho dokáži ještě vcelku dost přesně
popsat.  Jakoby  o  něco  jsem  se  snažil  tři  roky,  snažil  jsem  se  do  sebe  dostat
informatiku, který trochu holduju, ale prostě nejsem vyloženě geek. Takže to už bylo
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samotný výzva. Snažil jsem se to dělat odpovědně, protože jsem ty vědomosti chtěl
potom využít.  No a ta státní závěrečná zkouška je zakončení. Je to důležitý určitý
výstup a průkaz toho, že se v tom aspoň trošku orientuju. Za mě bylo velmi dobrý
projít všechny ty věci, co už jsem jednou uměl. A vlastně si to poskládat dohromady,
protože spousta předmětů byla učených napřesrok. A najednou když je člověk viděl
vedle sebe nebo když už dělal základy a potom se z toho vychází, protože to bylo
prostě rozfrcaný ve třech letech,  tak ta státnice byla dobrá v tom, že se to jakoby
zkondenzovalo a jakoby ucelilo. Takže to byla jedna z motivací, prostě to nějakým
způsobem zakončit.  Ty vědomosti dát dohromady. Určitě jo, ten sociální tlak nebo
obecně takový ten tlak, že prostě seš na tý škole úspěšná. Všichni od tebe očekávaj,
zvlášť když máš dobrý výsledky předtím, všichni ani neberou v potaz, že bys mohla
teď nějakým způsobem zklamat. Takže tam určitě takový tlak byl. Potom za mě jedna
z těch motivací je, že prostě vím, že to chci udělat. Říkám si OK, teď když jakoby
polevím  v  tom,  tak  třeba  mi  to  nevyjde  a  budu  mít  další  pokus  a  tady  přes  to
martyrium projdu  ještě  jednou.  Takže  pro  mě  jakoby  to,  že  by  se  to  ještě  mělo
opakovat, že bych tím měl ztrácet znova ten čas, tou sebeorganizací, vysvětlováním
všem, co se děje teďkon, takhle jakoby na více úrovních ta motivace byla, ať už co se
týče vědomostí,  ať už co se týče mé osobní touhy mít prostě ten papír anebo těch
všech okolo, co to očekávaj ode mě. Mám rád, když jsou ty výsledky. A co mě ještě
ale asi nejvíc motivovalo, třeba ke konci si to ještě procházet a tak. Nevím, jestli to,
asi  to  bude  srozumitelný.  Ten  pocit  toho,  že  nevím,  mi  hrozně  vadí.  Že  jsem se
nedokázal  naučit  půlku otázek,  nedokázal  jsem se naučit  jenom devadesát  procent
otázek, prostě aspoň z každé otázky jsem potřeboval vědět, že popíši tu stránku až dvě,
protože mi hrozně vadila nejistota. Já ze svého srabáctví, že nemám rád nejistotu, tak
jsem se pokusil všechno naučit zodpovědně, protože jsem chtěl mít sebejistotu a vědět,
že tam nemám nějaké větší skulinky.

4. Studuješ společně s někým, s kamarády/spolužáky?

Majoritu času ne, potom jsme se asi občas sešli a pobavili. Co se týče státnice, tam
jsem se neučil s kamarádama, protože mi to šlo rychleji. Jako nějakým způsobem jsem
využíval, OK, to se dá brát, využíval jsem sociální sítě. Ten FIT je suprovej, že jsou
tam všichni informatici.  Je tam vždycky sedm set informatiků na začátku ročníku,
potom se to okrouhá na nějaký tři stovky. Ale ty lidi prostě komunikujou a ve chvíli,
kdy potřebuješ něco vysvětlit, tak je tam většinou někdo, kdo to umí. Často jsme se
prostě nesešli  nebo možná tak,  jako při  nějakých nalévárnách, když udělal  nějakej
vyučující  něco.  Ale vyloženě jsme si  třeba jenom sdíleli  až  už videa  rozumný na
YouTubku. Jo, hodně jsem se učil třeba z Youtubka a takovýchhle věcí. Nebo algebru
nebo z Khanovy školy. Jo, to jsme si sdíleli. Nějaká komunita tam byla, ale často jsem
ji využíval  na konkrétní  otázky.  Co se týče teda těch přijímaček,  tak tam jsem se
dvakrát, třikrát sešel s někým. Tak tam to bylo o něco víc komunitnější. 
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• Mluvil jsi s kamarády/spolužáky o tom, kolik jsi se toho stihl naučit/napsat?

Jo, jo, to jsem zmiňoval, většinou, abych je nějakým způsobem vystresoval. 

5. Popiš, jakým způsobem jsi používal aplikaci Todait?

Využíval jsem ji jakoby sporadicky a využíval jsem ji tak jako trochu navíc prostě.
Využíval jsem jí dejme tomu během posledních tří týdnů učení přípravy na přijímačky.
Spustil jsem ji každej čtvrtej den třeba. Spíš to bylo tak, jakože jsem ji zkoušel. Za mě,
tím že jsem hodně navyklý na Toggl, na časomíru, tak na mě ten Todait byl vlastně
dost nepohodlnej.

• Stalo se ti, že jsi na zapnutí aplikace zapomněl?

Jo, to se mi určitě stávalo.

• Zaznamenal sis studijní čas dodatečně?

Jo, snažil jsem se to dodatečně zapisovat, ale obecně to jakoby… Dobře jsem
uživatel, jsem naprostý king, jsem Bůh, takže prostě ta aplikace nebyla pro mě
dobrá, protože prostě moje hlava nepasovala na to rozhraní tý aplikace a když
jsem tam chtěl něco dodat, tak jsem to tam dodával tak jako všechno napůl
a tak. Sklouzává to k porovnání s tím Togglem, že prostě napíšu věc, kterou
dělám, dodám si k tomu tag a zapnu to. Nebo tam vložím rovnou čas, který
jsem nad tím strávil. A hotovo. A pokud si prostě chci říct, hele, přečetl jsem
x stránek,  což  jsem dělal  právě  na  tom,  třeba  když  jsem  psal  minulý  rok
v Utrechtu  nějaký  články  nebo  sepisoval  jsem  summery  nějakých  článků
odborných, tak jsem si i do toho Togglu, do tý linky, kam si můžu psát název,
tak jsem si tam napsal prostě, přečetl jsem devět stránek. Prostě po tom, co
jsem to dokončil. Takže jsem tam mohl mít přesně ty informace, které jsem
chtěl, a zároveň, když jsem chtěl jenom zadat, cvičím start, tak to bylo jen,
cvičím start, a nebylo tam jakoby nic víc.

• Přišlo ti využívání aplikace v něčem přínosné?

Jako zajímavý bylo to, jako to rozplánování si. To by mohlo být zajímavý, ale zas
to bylo na specifický úkol. Že vlastně některý ty věci, jo, třeba když jsem si tam
mohl zadat, přečtu si kapitolu, tak to je prostě, jakože ti to naplánuju a ještě že si to
můžeš naplánovat na konkrétní dny a takovýhle věci. Kdybych třeba byl medik
a četl  teď,  přítelkyně čtě  o  Opthalmology,  nějaký takovýhle  věci,  tak  se  to  dá
nějakým způsobem rozporcovat  a  šlo  by  to.  Nicméně  když  potřebuji  nějakou
kreativnější strukturu k tomu učení, jako třeba že si chci projít web, potom si chci
projít vyučující a potom si chci procházet testy a nevím, kolik jich udělám, ale chci
je dělat hodinu. Jako jednak to zadávat do toho plánu, tak prostě spíš v tom plánu
chci, aby tam figurovaly jakoby abstraktnější věci. Jakože tadyto bude vyhrazené,
já nevím, testům a co už tam budu dělat přesně… A aby to šlo hlavně rychle si to
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jako naplánovat,  abych vlastně  neztrácel  čas  tím,  že  vlastně  něco zadávám do
aplikace, a abych neztrácel čas tím, že vypínám nějaký věci v aplikaci a že si tam
něco  odklikávám.  Takže  teď  to  tak  přínosné  nebylo,  ale  kdybych  četl  něco
robustnějšího, tak by mohlo. A rozhodně v čem by to mohlo být dobrý je, a to už
nějakej, něco mám, a to je nějakej přehled o svý výkonnosti a o tom, že si ty plány
můžeš  dělat  dopředu dál.  Ale  jakože  jsem si  tadyto  natrénoval  dřív  s  dalšíma
aplikacema, tak jsem nepociťoval ten benefit.

• Přikládal jsi důležitost tomu, co sis v aplikaci naplánoval nebo jsi používal
hlavně svůj Toggl?

Jo tak, přišlo mi to důležitý. To, co jsem si tam naplánoval, tak jako samozřejmě
mě to i štvalo. Mě začala štvát ta aplikace, když vlastně jsem si myslel, že jsem to
tam nějak jakoby vyplnil. Že jsem si myslel, že to bude nějak, že vlastně tady něco
jsem si tam dal, třeba přečíst tadyty stránky, tak jsem to odklikl, pak jsem tam dal,
že jsem to přečetl. A pak když jsem to otevřel znova, vlastně mě to cinklo další
den, že mám znova přečíst ty stránky. A já jsem to tam zadal nějak špatně a vlastně
štvalo mě,  že mi tam říká,  že mám přečíst  ty stránky,  který jsem už jako měl
přečtený. Že jsem to tam asi špatně nastavil, ale vlastně jakoby takový to prozření
v tom dobrém slova smyslu,  tak to  jakmile se to tam prostě objeví,  chci si  to
přečíst. Jo, obrátí se to na tebe, proč to vlastně neděláš. Takže tadyto tam je.

• Využíval jsi statistiky, které aplikace nabízela?

Ne, jako velmi zhruba. Používal jsem to krátce a právě jsem na to ještě zapomínal
a nechtělo se mi to tam potom doplňovat, protože mě štvalo to rozhraní. Takže
jsem je tolik nevyužíval. Když to vezmu na Togglu, tak tam prostě těch statistik
není tolik, a když tam dám prostě report, tak tam vidím, v který dny jsem kolik
hodin udělal. To časový období a třeba poměrový koláč, protože tam mám i další
aktivity.  Tam  nemám  jen  učení,  ale  mám  tam  třeba,  jo,  když  jsem  dělal  víc
projektů  a  chtěl  jsem tam mít  přehled,  tak  jsem tam měl  bakalářku,  vyvíjení
aplikací a třeba nějaký články. Takže tam bylo zajímavé porovnání třeba i s těma
dalšíma věcma. Takže tady jsem ty statistiky tolik nevyužíval.

• Jak často jsi je kontroloval?

Koukal jsem asi hlavně na ty denní hnedka na začátku, jak je tam, kolik je tam
procent. To asi nebereš jako statistiky. Nebo bereš i jako nějaký…?

Potom tam byl dál třeba poměr času oproti výkonu.

Tak to jsem asi ani neobjevil. 

• Narazil jsi na nějaký problém při využívání aplikace?

No jako, narazil jsem na ten problém, že mi tam úplně nešlo zadat to, co jsem chtěl
vlastně řešit. Že mi to nabízelo nějaký jako kapitoly, stránky, knížky nebo něco
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takového. Ale já nevím, no, prostě narazil jsem na problém, že mi to trvalo hrozně
dlouho, než jsem tam naklepal, co jsem chtěl, a potom vlastně, když jsem chtěl
třeba  jenom něco  podobného,  tak  bych  to  úplně  nejradši  zkopíroval  a  jenom
přepsal název. Ale to tam bylo tak nějak, že jsem znova dal něco přidat, a tam bylo
znova to defaultní nastavení a já jsem si říkal, že tam znovu budu vyplňovat, že to
chci  dělat  jen  jednou,  že  to  nechci  dělat  opakovaně.  Tak  tadyto  mě  vyloženě
vytáčelo.  A nechtělo  se  mi  to  studovat.  Nevím  jestli,  byl  tam  vůbec  nějaký
offboarding? Že by se mi postupně ta funkcionalita, možná, že tam něco takového
bylo, ale nějak nezafungovala.

6. Jak  na  tebe  používání  aplikace  působilo  –  urči,  zda  jsi  využívání  aplikace
považoval spíše za zábavu či zda se jednalo spíše o povinnost?

Povinnost.

7. V době využívání aplikace – co tě k studijní aktivitě motivovalo?

Co mě motivuje, to že vím, co chci dělat, a to, že na tý škole, kam jsem se hlásil, tak si
myslím, že to bude dobrý prostředí pro tu budoucí práci a pro projekty a pro setkávání
se s lidmi a to, že tam chci být. Takže to mě motivovalo ze všeho nejvíc.

8. Máš pocit, že tě samotné využívání aplikace také motivovalo? 

Tak nějak drobně, obecně takovéhle aplikace mě… Obecně je to tak, jako beru, když
to vezmu dohromady s tím, co ještě používám, tak mám nějakou vnitřní motivaci,
která je taková generální, obecná, a pak mám tadyty minimotivátory, které pomáhaj
s kompletací  konkrétních  úkolů.  Protože máš prostě  tu  vizi,  ale  potom máš prostě
nějaký milníky, nějaký tásky v rámci toho a na to je už potřeba vědět, jak dlouho mi to
trvá, a když to zapnu, tak mě to nutí si říkat, hele, teď mi tady běží časomíra na tenhle
úkol, tak bych se měl věnovat tomu úkolu. Tak tadyto na mě funguje a je to součást té
motivace.

Takže když používáš Toggl, dá se říct, že tě sám o sobě motivuje?

Ano, jo, jo, jo, určitě.

9. Změnil se styl tvého učení při používání této aplikace?

Ne, asi mám už hodně zajetý styl učení, takže jsem ho nezměnil. 

• Vedla tě aplikace k efektivnějšímu naplánování studijních aktivit?

No, tak si  myslím,  že momentálně mám to plánování  v rámci  svých časových
možností vcelku vyladěný.

10. Přišly ti nějaké prvky aplikace vyloženě přínosné?

Jo, když už si tam člověk dal tu práci a zadal tam, že bude číst tolik stránek, tak tam
bylo jako pěkný, že jsem viděl, že se tam vyplnil nějaký progress a že mu to napočítá
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skrz ten plán nějaký… Že to vezme ty úkoly a skrz ně to nějakým způsobem něco si
vypočítá. Délku třeba, jak dlouho to mohlo trvat a něco takového. Tak nějaké tyhle
drobnosti.

11. Využíval jsi možnost notifikace?

Spíš mě rozčilovala, než abych jí využíval. Měl jsem to tam nastaveno, ale kvůli tomu,
že jsem tam asi to nedokázal nastavit tak, jak jsem chtěl. Jo, ty jednorázový úkoly
jsem chtěl a ono to bylo spíš na pravidelné opakování. Tak to mě trochu vytáčelo.

• Na kolikátou hodinu?

Asi na desátou.

12. Změnila se doba strávená studiem při využívání aplikace?

Ne.

13. Napadá tě jiná funkce, která by pro tebe byla přínosná?

Napadlo mě nějaký zjednodušení toho rozhraní. Nevím, třeba zajímavé by mohlo být
třeba  nějaký… To už  jdeme dál,  ale  ve  chvíli,  když  by to  používalo  více  lidí  na
přípravu na podobný přijímačky nebo podobný test.  Záleželo by to.  Někde by lidi
nechtěli sdílet, jak se připravují. Ale kdyby šlo o státnice, kde se lidi spíš podporují
mezi sebou, tak ve chvíli, když by tam lidi si zadávali třeba, jo, teď pracuju na téhle
otázce  a  pracoval  jsem na  ní  takhle  dlouho  a  tak,  to  je  už  zajímavý  pro  nějaký
porovnání se s ostatním. Motivující. Jako se mrknout na to, co dělaj ostatní. A teďkon
jako říkám,  ať  je  to  co  nejjednodušší.  A potom když by tam někdo chtěl  k  tomu
přetáhnout odkaz, z čeho se učil. A když by tam byl ten odkaz najednou a já bych
viděl, hele, tadyten se učil deset hodin na tuhletu zkoušku a použil tyhle odkazy, tak
by to byl nejen měřák, ale i třeba dobrej rozcestník. Tak si myslím, že by to zvyšovalo
používanost, že bych tam chodil jednak proto, abych si tam třeba změřil, chodil bych
tam proto, abych se porovnal. Abych viděl, jak dlouho se někdo na to připravoval.
Třeba by to mohlo pomoct na to, co na ty zkoušky dělaj. Že bych viděl, jo oni se na to
učej  dvě hodiny,  tak to… tadyto mě třeba napadá,  asi  bych se nad tím musel  víc
zamyslet.

A to by ti přišlo motivující?

Přišlo  by  mi  to  jednak  motivující,  znovu  tu  aplikaci  používat  jako  jeden  druh
motivace. Druhej druh motivace je porovnání se s ostatníma. Když vidím, že devět
mých spolužáků z deseti se na něco učilo dvacet hodin a já nula, tak možná pak už
zaváhám, jestli se na něco nemám podívat.

14. Budeš aplikaci využívat dále?

Ne.
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15. Bylo něco, co ti na aplikaci vadilo?

To jsem zmiňoval, že jsem zvyklý na ten Toggl, který má prostě – napíšu, začnu měřit;
napíšu, otaguju, začnu měřit nebo vložím čas. Tadyta jednoduchost je extrémně rychlá.
Je to během pěti sekund a tady u toho jsem musel prostě vybírat věci, vybírat čas,
říkat, že to bude jen jednou. Přemýšlet nad tím, do čeho to zařadím, jestli to bude spíš
vyplňování nebo jestli to bude spíš jako jednorázový úkol. Je tam někde jako normální
to-do list? To je prostě určitě u nějaký aplikace to-do list. Hezká je na Trellu – tak tam
taky prostě mám kartičku,  hodim tam název, rovnou píšu body, jak odentruju jeden.
Tak se mi tam přidá ten druhej postovej, jestli chci ještě něco si dát. A mám během
chvilky vyplněný to-do list.  A člověku hrozně dělá dobře,  když si něco odklikává,
hrozně dělá dobře, když ten to-do list může plnit. Na tom Trellu si rád udělám to-do
list,  kde už polovinu z těch věcí rovnou odklikám, ale  vyplním ho a odklikám za
patnáct  sekund.  A pak  mi  to  pomáhá  v  tom,  že  vidím…  Lidi  mají  hrozně  rádi
dokončování  věcí.  V tom nějakým Seduction  design  tam říkali,  jakej  úspěch měli
s tím, že dávali zákaznickou kartu, kde už byly nějaký věci vyplněný, že už teďko tam
byli nebo něco takového. Kompletace setů se tomu říká, kompletování jsou nějaký
subtilní motivace. Ten to-do list je funkcionalita, která tam musí být za mě. A ještě,
aby to rychle fungovalo, abych to mohl vyplňovat.

16. Využíváš jiné aplikace založené na sebekvantifikaci?

Spíš ne. Jo, při programování člověk běžně používá verzovací nástroj a ten říká, kolik
commitů jsi udělala. Tak to je takovej...

17. Jak často používáš nějaké aplikace ve svém mobilním telefonu?

Denně.

XX



Rozhovor č. 4

Datum záznamu: 23.6.2016

Délka: 19:17

1. Co studuješ? Jakou studijní činnost sis do aplikace zadával?

Jako předmět? Analytickou chemii.

2. Popiš, jakým způsobem probíhalo tvoje studium před tím, než jsi začal aplikaci
využívat.

Většinou to bylo stylem, že když mám někdy zkoušku, tak si seženu materiály a pak se
z těch materiálů snažím naučit co nejvíc. Ne že bych konkrétně si stanovoval limity
pro den. To vůbec ne. Spíš jako intuitivně. Přirozeně. 

• Měl jsi nějaké záznamy o tom, kolik jsi toho stihl?

Ne, vůbec.

• Ani sis v hlavě nestanovil nějaké cíle, jako tento den musím udělal to a to?

No, v rámci možností toho, když jsem třeba viděl, že mám za pět dní zkoušku
a vím, že mám před sebou prezentace se třiceti slidama, tak tuším, kolik mám slidů
na jeden den, abych to vůbec zvládl. A teda ne vždycky se mi ten plán podařilo
dodržet. Nebo plán, v uvozovkách plán. 

• A pokud se ti to nedařilo plnit? Zvýšil jsi ten počet na den?

No většinou jsem si tak klasicky říkal, že prostě příště se musím snažit víc, že
příště si musím udělat nějakej plán, ale nikdy jsem to neudělal. 

• Určoval sis dobu, po kterou se budeš učit?

Snažil jsem se, no. Ale ne vždycky jsem to dodržel. Zdaleka ne vždycky. Naopak
v menšině. Ale jo, snažil jsem se říct, že mám prostě čtyři zkoušky za tento měsíc.
A když  se  každej  den  dvě  hodiny  podívám  na  to,  co  mám  zrovna  dělat  pro
nejbližší zkoušku, tak že to nějak zvládnu.

• A měřil sis tento čas?

Neměřil. Neměřil. Maximálně, že se jenom kouknu, kolik je hodin, a vidím, že
jsem  to  dělal  hodinu,  tak  si  dám  patnáct  minut  pauzu.  Pak  jsem  si  dal
hodinovou, protože jsem začal něco pařit.
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3. Co tě ke studijní aktivitě motivuje?

No většinou ta zkouška. Nikdy se mi nepodařilo, abych se v semestru učil dopředu.
Jakože abych se to nějak naučil nebo tak. Spíš to bylo vždycky o tom, že mi hrozila
nějak zkouška ve velmi blízké budoucnosti a já se potřeboval to naučit.

• Studuješ společně s kamarády/spolužáky?

Když se povedlo, že někdo, koho jsem znal, měl stejnej předmět a dělal na stejnou
zkoušku, tak jsme občas udělali nějakou akci. Ale většinou to nebylo o tom, že
bychom se společně učili,  že bychom spolu studovali a každej čuměl do haldy
papírů. Ale spíš jsme si vyjasňovali věci, které jsme nevěděli dopředu, a potom
jsme si o tom spíš povídali, než abychom se aktivně učili v tu dobu.

• Nebo online, že jste se bavili o tom, kolik toho máte?

No, online jako ne že bychom se přímo online učili, ale když na to přišlo, tak jsme
o tom pohovořili. Kolik toho zbývá nebo jak moc jsem v prdeli. 

4. Popiš, jakým způsobem jsi používal aplikaci Todait?

Tak jsem si nastavil cíl, abych projel, abych se naučil těch nějakých pět slidů, co jsem
měl materiály k tomu předmětu, k té anylitice. A datum, dokdy jsem měl zkoušku,
s tím že jsem si tam nechal třeba dva dny na to, že bych si to třeba ještě projel tam,
kde jsem si nebyl třeba jistej. Ale to byla spíš utopie. A potom, že jo, mi vyběhlo, kolik
musím zvádnout těch slidů na každej den. A pak jsem si vždycky, když jsem se začal
učit, tak jsem zapnul ty stopky v tom programu a prostě se snažil to projet. Co neblíže
tomu, kolik jsem měl udělat ten den. Většinou jsem to nezvládal, takže se mi to kupilo
a ten počet se zvětšoval, což je vidět v té statistice, v tom že to pak vyjelo nahoru. Ze
začátku jsem třeba strávil dvě hodiny denně a pak dva dny před zkouškou třeba šest
hodin denně. 

• Jak často jsi aplikaci využíval?

Využíval jsem ji, já jsem si to tam nastavil dohromady i s prací, takže ráno jsem to
třeba ideálně zvládl, že jsem se třeba hodinu učil, to jsem si zapnul. A pak jsem
vylezl  do  práce  na  jedenáctou.  Cestou  v  metru  jsem se  ideálně  třeba  učil  půl
hodiny, dvacet minut. Půl hodinu jsem se učil cestou tam. V práci jsem to vůbec
neřešil a cestou zpátky jsem to zase zapnul a ideálně večer jsem se hodinu, až
kolik jsem zvládl, jsem se učil. Takže třeba čtyřikrát, pětkrát denně jsem to zapnul.

Dá se říct, že každý den?

Dá se říct, že každý den, no.
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• Stalo se ti, že jsi na zapnutí aplikace zapomněl?

Stalo se mi to asi jednou, že jsem to zapomněl zapnout nebo spíš jsem to tak nějak
neřešil, potom hlavně když jsem měl poslední dva dny před tou zkouškou a měl
jsem třeba už těch dvě stě slidů, co jsem měl projít za ty dva dny. Tak v tu chvíli
jsem se vykašlal na ten program a prostě jsem si potřeboval projet všechny, aby mě
nezastihl na žádný, co jsem v životě neviděl. Ale jakoby tam už to bylo minimální,
to  už bylo jen dva dny.  Ale spíš se mi stávalo,  že jsem to zapomněl  vypnout.
Zvlášť při těch přestupech. A pak se mi to napočítalo, když jsem se neučil. Tak
jsem tam měl půl hodinu nebo hodinu navíc. Takže jsem to řešil tak, že jsem to
třeba zapnul  až po půl  hodině,  když jsem se začal  učit.  To mě jako drželo tu
statistiku nějak rozumně.

Zadával jsi to nějak zpětně, když jsi na to zapomněl, a nebo jsi to řešil jenom
takhle?

Takhle jsem to řešil.  Protože popravdě jsem tam to zpětné zadávání nějak moc
nepochopil.

• Přišlo ti využívání aplikace v něčem přínosné?

No, ze začátku mi to přišlo spíš takový otravný, jak jsem na to musel pořád myslet.
Ale je pravda, že bylo fajn, že mi to počítalo ty slidy, co mám na den. Což teda
zase není takový problém to udělat z hlavy sám. Ale bylo to docela příjemný, že se
to udělalo. A v závěru bylo docela hezký vidět tu statistiku zpátky. Na to jsem
koukal, jak se mi zvyšovaly ty slidy a ten čas vlastně na každej ten den, čím víc se
blížila ta zkouška. Prostě spíš jakože zajímavost, jako ze zvědavosti to bylo spíš
jako ty data užitečný. Spíš než že bych to teď využil k něčemu a aktivně se zlepšil.

• Kolik studijních aktivit sis naplánoval?

Jenom tu jednu aktivitu. Žádná jiná zkouška nehrozila.

• Přikládal jsi důležitost tomu, co sis v aplikaci naplánoval?

Bral jsem to spíš tak, že jsem mířil na ten cíl, na to ideální, že prostě tolik slidů
jsem měl dneska udělat, aby se mi ten počet nezvedl na další den. Na to jsem se
snažil vždycky mířit, ale asi jenom jednou se mi to povedlo to splnit. Většinou
jsem  udělal  těch  slidů  míň.  A pak  jsem  to  musel  dohánět  na  konci  v  těch
posledních dvou, třech dnech.

• Využíval jsi statistiky, které aplikace nabízela?

Jako během toho studia?
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No, že bys na ně koukal a vyhodnocoval to na základě toho.

No, to asi ne takhle, že bych to využíval aktivně, jakože bych na to koukal a říkal
si, jo, teď mám takovou křivku a teď vidím, že se mi to exponenciálně zvětšuje,
a musím s tím něco udělat, jinak umřu. Spíš až zpětně jsem se na to koukal, až ze
zvědavosti.

Zpětně, myslíš až po nějaké době?

Zpětně až po té zkoušce, až po tom, co už bylo zbytečné to řešit, tak jsem se na to
koukl zpátky a nějaký ty informace z toho byly docela zajímavý.

• Narazil jsi na nějaký problém při využívání aplikace?

No, když jsme na  to  narazili,  tak  se  mi  nepovedlo  najít… Já vím,  že  tam je,
protože jsem to tam něco takového viděl,  nějakej  způsob zpětně to opravit,  to
zadávání toho, ať už času nebo počtu slidů. Počet slidů byl v pohodě, ale ten čas,
ten byl takovej. Vždycky se mi to nějak otevřelo a teď jsem nevěděl, jak vlastně
tam ten čas hledat, protože když jsem to chtěl upravit, nějak divně se to chovalo.
Prostě jsem to nějak neprokouk úplně a v závěru jsem tomu nevěnoval zas takovou
důležitost.  Protože tolik času,  abych aktivně zkoumal,  co to teda dělá,  to jsem
potom se chtěl spíš učit s tím, že jsem to zapnul později, popřípadě vypnul později,
aby ten čas byl nějakej reálnej a odpovídal skutečnosti.

5. Jak  na  tebe  používání  aplikace  působilo  –  urči,  zda  jsi  využívání  aplikace
považoval spíše za zábavu či zda se jednalo spíše o povinnost?

Asi trochu od obojího,  protože kdybys mi  o tom neřekla,  tak bych to  nepoužíval,
takovou  aplikaci  bych  si  nestáhl.  Ale  jak  jsem  právě  říkal,  tak  zas  byly  docela
zajímavý  ty  data  řekněme.  Ne,  že  bych  to  k  něčemu  aktivně  využil  teďkon.  Ale
poměrně zajímavý.

6. Máš pocit, že tě samotné využívání aplikace motivovalo? 

Jako, že vím, že mi třeba běží čas a měl bych se soustředit na to? Záleží, asi trochu jo,
do určité míry jo. Že jsem věděl, že to mám zapnutý, že jsme věděl, že bych teď měl
něco dělat,  že  bych se neměl koukat  na hodinky,  checkovat,  co mi  kdo napsal  na
Facebooku, ale asi že bych se měl co nejvíc koukat na ty slidy. Ale zase když jsem
prostě vyloženě viděl, že jsem nemohl a musel jsem přestat nebo ať už to byla nějaká
delší pauza, prostě tak jsem to pauznul. 

A když jsi dělal právě něco mimo, dařilo se ti to zastavit? Že jsi věděl, že půl
hodiny se tomu nebudeš věnovat.

Když to bylo takhle,  když to  bylo deset  minut,  čtvrt  hodiny,  tak jsem to většinou
zastavil, protože jsem to měl na stole, tak jsem to měl pauzlý. Ale když třeba šlo o to,
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že jsem už byl z toho učení mimo a zapnul jsem mimomyšlenkově Facebook anebo
mail jsem potřeboval, to jsou takový ty minutový, tak to jsem to nepauzoval.

Ale vždycky to bylo v rámci pěti minut?

Jojo, nebyla to delší doba. Jako půlhodina určitě ne. Když to bylo právě delší, tak jsem
to třeba vypnul a pak se snažil zapnout třeba později.

7. Změnil se styl tvého učení při používání této aplikace?

To asi ne, to jsem se spíš pokusil tu funkcionalitu té aplikace nasadit na ten styl, jakým
se učím normálně. 

• Vedla tě aplikace k efektivnějšímu naplánování studijních aktivit?

K tomu bych možná řekl, že i jo. Protože jsem to měl na těch očích, takže jsem to
viděl před sebou.

8. Přišly ti nějaké prvky aplikace vyloženě přínosné?

Jako prvky aplikace, jakože ty její funkce?

Jako odpočítávání času, statistiky nebo odpočítávání do konce dne.

No,  to  odpočítávání  do  konce  dne  bylo  docela  nepříjemný.  Člověk  přišel  z  práce
a viděl, že má hodin do konce dne, do půlnoci. To bylo takový dost demotivující. Ale
asi ty statistiky, jenom to má tu nevýhodu, že to člověk musí používat důsledně, tu
aplikaci. A v tom si myslím, že může být docela problém. Že v tu chvíli to může být
otravný chvílema. Protože potom když to vynechá jednou, tak si řekneš OK. V rámci
té statistiky to neudělá moc, to je přípustná chyba. Ale když se to stane víckrát, tak už
začneš mít pochyby o tom, jestli to má smysl to takhle dělat, když jsem to tolikrát
vynechal,  jestli  mě  to  spíš  nezdržuje.  Ale  ty  statistiky  závěrečný  jsou  z  toho  asi
nejužitečnější věc.

9. Využíval jsi možnost notifikace?

Notifikace aby mi to zvonilo, že bych se měl učit? To jsem nevyužil.

10. Změnila se doba strávená studiem při využívání aplikace?

To je těžký říct, řekl bych asi jo, no. Ne asi nějak extra moc, ale řekl bych, že jsem nad
tím strávil o něco malinko víc času, než bych normálně strávil.

11. Napadá tě jiná funkce, která by pro tebe byla přínosná?

Přínosná jako nějaká funkce, která by to mohla obohatit? Nenapadá.

12. Budeš aplikaci využívat dále?

Jestli  ji  budu  aktivně  používat  v  dalším zkouškovým,  to  nevím.  Asi  mi  to  stačit
nebude.
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13. Bylo něco, co ti na aplikaci vadilo?

To asi ne, jenom jakože k tomu, že se mám učit, jsem ji musel zapnout a vypnout tu
aplikaci. Což bylo asi detail. Jinak asi ne.

14. Využíváš jiné aplikace založené na sebekvantifikaci?

Jediná aplikace k tomuhle, co používám, je Anki, která je flashcard. Je to styl, jako
když máš ty kartičky na učení, tak je otočíš a z jedné stránky máš otázku a z druhé
stránky odpověď. Je to samozřejmě v digitální podobě a má to taky statistiky. Anki
používám na učení se jazyka, na slovní zásobu. 

15. Jak často používáš nějaké aplikace ve svém mobilním telefonu?

Denně.
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Rozhovor č. 5

Datum záznamu: 24.6.2016

Délka: 21:04

1. Co studuješ? Jakou studijní činnost sis do aplikace zadávala?

Učení se na dva předměty.

2. Popiš, jakým způsobem probíhalo tvoje studium před tím, než jsi začala aplikaci
využívat.

Návalově, pár dní před zkouškou. Používala jsem Pomodoro metodu.

Takže sis vždycky dělala přestávky? Dodržoval jsi přestávky pokaždé?

Někdy jsem je přeskakovala, když jsem se do toho jako hodně zabrala. Někdy jsem si
je nastavovala podle sebe. Ale asi standard je dvacet minut podle toho, co jsem se
zrovna učila. Takže patnáct až dvacet pět minut a pak krátké pauzy asi pět minut po
čtyřech cyklech a pak jsem si dala tu delší třeba patnáct minut.

• Měla jsi učební plán? Stanovovala sis množství stránek, kapitol nebo témat,
které se naučíš za určitý čas?

Plán vůbec. Napřed jo, ale pak jsem to vůbec nedodržovala, takže pak to skončilo.

• Určovala sis dobu, po kterou se budeš učit?

Jo, určitě jo.

Dělala sis o tom nějaké záznamy?

Ne.

Ani že by sis v hlavě řekla – budu se učit dopoledne nebo ani to ne?

No, spíš prostě jakoby v těch posledních dnech před tou zkouškou. Ne že bych
třeba tejden dopředu už to dala vždycky, když jsem měla volno. To jako taky, ale
to jsem nedělala žádnou metodou, to jako jsem si vzala učení a trochu se to učila.

• Měla jsi na tu Pomodoro metodu nějakou aplikaci?

Jo, jednou taky jo. Jakože jsem si jí stáhla a používala asi dvě zkouškový období.

A byly tam také nějaké statistiky?

Možná jo, ale nesledovala jsem to.
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3. Co tě ke studijní aktivitě motivuje?

No, jak u kterého předmětu, někdy mě to vyloženě baví, takže se chci o tom tématu
dozvědět co nejvíc.  Někdy si říkám, jo, tohle fakt jako využiju. Ale někdy musím
prostě  složit  tu  zkoušku. Zapamatovat  si  to  aspoň na ten jeden den a  je  to  prostě
předmět od předmětu.

• Studuješ společně s kamarády/spolužáky?

Jo, jo. 

Cíleně se snažíš s nimi studovat?

Když na to došlo, tak cíleně, ale většinou se učím sama.

Když jste se učili spolu, tak to bylo, že jste společně někam zašli a učili se?

Jo, jo, že jsme třeba předčítali ty otázky a vysvětlovali třeba vzájemně, čemu jsme
třeba nerozuměli a tak.

• Mluvíš s kamarády/spolužáky o tom, kolik ses toho stihla naučit/napsat?

Jo, určitě jo.

Že se vyloženě porovnáváš?

Ne, to ne, ale jakoby zajímá mě to. Ale no, možná se vlastně jako porovnávám,
možná se tím motivuju. Nevím úplně.

Například u té bakalářské práce se lidi často porovnávají, kolik toho napsali,
to děláš?

Jo, tak to ne. To ne.

4. Popiš, jakým způsobem jsi používala aplikaci Todait?

Každý den mi tam přišlo upozornění, že se mám učit, takže jsem ho odmázla. Ale
když už jsem se šla učit… jakoby mě to trošku nebavilo. Já bych si tam mohla zadat
víc těch předmětů asi. Na mě když už jako přišlo to učení, tak jsem nechtěla ztrácet
ten čas tím, že už se jakoby konečně jdu učit, tak ještě teď strávím chvíli tím, že si tam
budu nastavovat ten předmět a tak. Což je můj dlouhodobý problém. Takže když už
jsem si  na  to  vzpomněla.  A nemám jakoby,  že  bych se učila  pravidelně  večer  od
jedenácti  do dvanácti  nebo něco takového.  Takže když už jsem se šla  učit  zrovna
a vzpomněla jsem si na to, tak jsem si to zapla a ono mi to ukázalo, kolik bych toho
měla mít splněno, těch okruhů, co jsem si tam zadala.

• Jak často jsi aplikaci využívala?

Jednou nebo dvakrát za týden.
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• Stalo se ti, že jsi na zapnutí aplikace zapomněla?

Jo.

• Jak často?

No řekla bych, že většinu doby.

• Zaznamenala sis studijní čas dodatečně?

Nesnažila jsem se to tam zpětně zadávat, protože asi mě ty statistiky zas tak
nezajímaly.

• Přišlo ti využívání aplikace v něčem přínosné?

Napřed jakoby jo. Napřed jsem si říkala, ty jo, fakt mi to tady cinká, každý den mě
to upozorňuje, že bych se měla učit, tak bych se jako fakt měla učit. Ale potom
jakoby jsem otupěla a potom mi nepřišlo, že by mě to nějak obohatilo nebo nějak
výrazně přispělo k tomu učení.

• Kolik studijních aktivit sis naplánovala?

Dvě zkoušky.

• Přikládala jsi důležitost tomu, co sis v aplikaci naplánovala?

Ze začátku jsem tomu přikládala důležitost a postupně to opadávalo. 

• Snažila ses splnit to, co sis v aplikaci naplánovala?

Snažila jsem se to splnit, to jo. Ale jakoby když se mi to nedařilo plnit, tak jsem si
z toho nic nedělala.

• Využívala jsi statistiky, které aplikace nabízela?

Dívala jsem se jenom na takový ten graf s tím kalendářem, který den jsem se učila
víc a který míň, ale spíš tak jako pro zajímavost. Ale s těmi výsledky jsem už dál
v sobě nepracovala. 

• Dívala ses na to pokaždé, když jsi skončila učení?

Ne to ne. Jakoby občas, když mě to napadlo.

• Narazila jsi na nějaký problém při využívání aplikace?

Kromě  toho,  jako  v  sobě,  že  mi  to  asi  nevyhovuje  nebo  nejsem  člověk  pro
takovéhle aplikace. Tak asi ne.
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A pokud by ta aplikace vypadala nějak jinak, myslíš si, že bys to využívala?
Nebo nemáš zájem o to něco takového využívat?

Mě se jako líbila, jak vypadá. Prostě bylo příjemný to používání, ale myslím si, že
bych neměla zájem to využívat ani v tomhle stavu ani v jiném. Myslím si, že na to
nejsem.

5. Jak  na  tebe  používání  aplikace  působilo  –  urči,  zda  jsi  využívání  aplikace
považovala spíše za zábavu či zda se jednalo spíše o povinnost?

No nevím, jakoby za povinnost možná jo, protože prostě v určitý chvíli už jsem jako
cítila, že to jen tak používám bez nějakého účelu většího a tak. A už se mi to nechtělo
občas zadávat a tak, ale že bych se tím nechala pohltit, jakože každý den bych si ve
stresu říkala,  jakože musím používat aplikaci,  musím používat aplikaci,  je to moje
povinnost. To ne. Jako zábava, to možná jo, mě třeba zajímalo, jaký tam bude obrázek
za tím časem, co tam ubíhá, a tak. A občas se mrknout na tu statistiku mi taky přišlo
zábavný. 

Personalizovala sis ty obrázky?

Ne.

6. V době využívání aplikace – co tě ke studijní aktivitě motivovalo?

No, upřímně, splnit tu zkoušku. 

7. Máš pocit, že tě samotné využívání aplikace také motivovalo? 

Ne.

8. Změnil se styl tvého učení při používání této aplikace?

Ne.  Nebo,  jako nedělala  jsem si  ty  pauzičky krátký  v  porovnání  s  tou  Pomodoro
technikou. Učila jsem se v kuse. Když už to teda běží, tak ten čas, který se tam načítá,
využiju na to studování.

Nepřemýšlala jsi, že bys využila i tu Pomodoro techniku, že bys to pauzla během
toho?

No, napadlo mě to, ale říkala jsem si, že když už zkouším něco jiného, tak to i budu
dělat jinak.

Stávalo  se  ti,  že  v  době,  kdy  jsi  začala  prokrastinovat,  tak  jsi  to  zapomněla
vypnout?

Jo, to se mi stávalo.
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A snažila ses to vypínat v době, kdy jsi byla na Facebooku?

No, jakoby buď jsem to vypla a úplně se přestala učit, anebo jsem to vypla a učila se
ten čas, který jsem zhruba odhadla, že jsem jakoby prokrastinovala třeba a mám ho už
načtený v tý aplikaci, tak tu dobu jsem se snažila jakoby dohnat. 

Takže to působilo na tebe zpětně, že sis uvědomila, že třeba teď půl hodiny jsi nic
nedělala?

Jo, jo, jo, nebo se mi stalo, že jsem jakoby chtěla trošku zaprokrastinovat, pohrát si
trošku  na  mobilu  nebo  tak,  ale  když  jsem ho  rozsvítila  a  viděla  jsem tam,  že  ta
aplikace běží, tak jsem si řekla ne. 

• Vedla tě aplikace k efektivnějšímu naplánování studijních aktivit?

To ne.

9. Přišly ti nějaké prvky aplikace vyloženě přínosné?

Asi ne.

10. Říkala jsi, že jsi využívala možnost notifikace?

Jo. Měla jsem je na každý den, ale možná, teda určitě, to bylo zbytečný.

• Na kolikátou hodinu?

Na desátou večer.

Bylo to na dobu, kdy jsi věděla, že budeš mít čas se učit, nebo to bylo obecně,
aby ti to připomnělo?

Ne, bylo to v době, kdy bývám doma, takže teoreticky bych měla být schopná si
doma ten čas už udělat. 

11. Změnila se doba strávená studiem při využívání aplikace? Jak jsi říkala, že sis
uvědomila,  že  teď  bys  neměla  prokrastinovat?  Že  normálně  bys  daleko  víc
prokrastinovala nebo to nebylo zas tolik, aby ti to přišlo jako rozdíl.

Myslím si, že to nebylo tolik.

12. Napadá tě jiná funkce, která by ti přišla přínosná?

Asi ne, nenapadá mě nic.

13. Budeš aplikaci využívat dále?

Ne.

14. Bylo něco, co ti na aplikaci vadilo?

Ne to ne.
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15. Využíváš jiné aplikace založené na sebekvantifikaci?

Fitbit používám.

• Popiš jakým způsobem ho využíváš? Jak dlouho?

Využívám ho každý den, pokud ho nezapomenu nabít. Používám ho jako budík
jednak. Jenom na ty kroky, neměřím si tam spánek, neměřím si tam žádný kalorie,
nepíšu si tam váhu, nesdílím to s ostatníma lidma, nemám tam nikoho z přátel
a vlastně tam mám jakoby jenom nějakej denní cíl kroků. A v tu chvíli, když ten
denní cíl naplním, tak mě to potěší, a když ho nenaplním, tak se ho snažím naplnit,
abych  měla  dobrej  pocit  z  toho,  že  jsem udržela  svůj  metabolismus  v  chodu.
A když jdu domů večer a nemám těžký tašky, poťukám na to a zjistím, že jsem
třeba  nestihla  jakoby  nakrokovat  všechno,  co  jsem  chtěla,  a  jsem  už  v  těch
posledních osmdesáti až sto procentech, tak se jako ještě projdu kolem baráku.

Ostatní lidi tam nemáš kvůli tomu, že to s nimi nechceš sdílet, anebo nemáš
nikoho v okolí, kdo by to měl? 

Nechci to sdílet. Nevidím jako důvod pro sebe proč.

16. Jak často používáš nějaké aplikace ve svém mobilním telefonu?

Denně. Určitě jo.
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Rozhovor č. 6

Datum záznamu: 30.6.2016

Délka: 20:55

1. Co studuješ? Jakou studijní činnost sis do aplikace zadával? 

Studuji IT a zadával jsem si jeden předmět. Jsem se učil na zkoušku z toho. Zadával
jsem tam stránky, ale nebylo to úplně jednoduché to tam nějak roztřídit do té aplikace
na stránky, ale my jsme to měli tak nějak na přeskáčku, takže se to musí nějak logicky
spojovat, aby se to dalo do té aplikace zadat.

2. Popiš, jakým způsobem probíhalo tvé studium před tím, než jsi  začal aplikaci
využívat.

Hele, moc ne. Moc jsem se nepřipravoval na zkoušku. Jako fakt dost nárazově. Když
to bylo něco, kde je test, tak jsem se samozřejmě snažil nejít na první pokus a půjčit si
otázky od někoho, abych měl aspoň trošku představu, co tam bude. Ne že bych se
naučil  jenom  dvacet  pět  otázek  zpaměti,  to  zase  ne,  jako  odpovědi  na  ně,  ale
v učebnici je toho hrozně moc. To představuje strašně moc a nevíš, co je důležitý a co
ne. Spíš jsem se snažil zjistit od ostatních, jak je to koncipovaný, a potom jsem se to
učil třeba až na druhej pokus. 

• Měl jsi  učební plán? Stanovoval  sis  množství  stránek,  kapitol  nebo témat,
které se naučíš za určitý čas?

Učební plán, ne tak úplně. Ne pravidelnej. Dal jsem si teď, jak mám týden, když se
budu učit hodinu a půl, tak to mám úplně v pohodě. Ale dva dny před zkouškou
jsem si uvědomil, že pět dní z toho týdne už uteklo, takže to musím trochu změnit
ten plán, aby to nějak vyšlo. A pak jsem se teda až večer před tím začal učit, začal
si číst něco prostě, nějaký otázky a tak, takže to bylo dost nárazově. Nejsem teda
studijní typ. Nejsem. 

• Určoval sis dobu, po kterou se budeš učit?

Nebylo to časově určený, spíš ale na objem toho učení. Jako jsem si řekl, teďka
začnu řešit tyhle dvě prezentace třeba, spíš než teďka se budeš ještě půl hodiny a je
mi to fuk, kdy jsem to utnul a tak. To spíš dělám dvě prezentace a až to dodělám,
tak to dodělám, jako dočtu. 

• Čas sis neměřil?

Jako dřív? Dřív asi ani ne. Že bych si dal ten Toggl nebo tak, to vůbec jako. 
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3. Co tě ke studijní aktivitě motivuje?

To že to už chci mít za sebou. Jako jsou tam zajímavější a méně zajímavé předměty,
takže člověk musí přežít jakoby i to horší a pak udělat tu bakalářku a mít to za sebou
a pak už to řešit nemusím prostě. A hlavně by byla teďka už… mě to motivuje hlavně
to, že tam už tři roky studuju, teda třeťák dělám ještě jednou a bakalářku vlastně dělám
až ve čtvrťáku. Takže si říkám, teď se na to jako vykašlat… Jako jasně pokud něco
nedám, něco co mám podruhý, a jako vyhoděj mě, tak bohužel. Ale jako vykašlat se na
to už předem teďka, je prostě kravina, když už jsem tam na tom tři roky strávil. Jo,
mohl bych se přihlásit znovu, nechat si uznat většinu předmětů. Můžu to udělat, ale
stejně tam strávím ty tři roky. To už je takový blbý, no.

• Studuješ společně s kamarády/spolužáky?

Jo, dělali jsme to občas. Teďka třeba letos ne, ale dřív, protože tam je těch IT věcí
třeba spoustu. Nechci říkat matika třeba, kterou jsme taky měli, a to se musí přece
jenom pochopit, že to není jenom o tom naučit se nějaký fakta nebo tak, ale že tam
jsou i nějaký principy, že se člověk musí naučit, jak se něco počítá. Třeba když
nechápeš integrály, tak na to můžeš zírat doma jako dlouho, ale to učí kolektivně
někdo… Třeba to jeden neumí úplně, ale tak nějak na to přijdete. Hlavně kvůli
těmhletěm věcem.

Snažil ses cíleně vyhledávat tohle kolektivní učení?

Jo, my jsme se spíš nesešli časově, ale jakoby chtěli jsme daleko víc. Občas to
vyšlo, ale chtěli jsme teda daleko víc. 

• Mluvíš s kamarády/spolužáky o tom, kolik jsi se toho stihl naučit/napsat?

Spíš tak jako sharujeme, jak nám to nejde, a bavíme se tom, kdo je jako víc v háji.
Protože, no, já ještě nemám tenhle úkol, no, já tenhle sice mám, ale pak nemám ty
další tři potom, že jo. Takže jako v tomhle stylu, ale je to taky sdílení toho, kolik
toho máme. Ale je to spíš v rámci toho, kolik toho nemáme.

4. Popiš, jakým způsobem jsi používal aplikaci Todait?

Tak používal jsem jí vlastně na ten hlavní jeden předmět nebo jako tu zkoušku. Tak si
člověk vytvoří ten plán. Prostě to nějak nazveš, dáš tam, že na to máš tejden třeba. Tak
to tam zadáš, kdy máš ten deadline, ten d-day, nebo jak se to tam píše, a máš tam ty
upozornění, kolik ještě ti zbývá dní. (Ironicky) Strašně motivační je to všechno, když
vidíš, že prostě jsi neudělala nic a ještě ubíhá ten čas. To je dobrý jako, to se mi na ní
líbí. A ten average progress, tam člověk kouká jenom na ty procenta, jak mu klesaj,
protože prostě nedělá nic. Škoda, že to ne nejde pod tu nulu.
No, a jakoby co jsem udělal, tak jsem si vytvořil ten plán a tam si člověk vybere ten
scope nebo to druhý, na co si nemohu vzpomenout, jak se to jmenuje. A vlastně to
znamená, že si tam člověk může dát, že máš třeba tři sta dvacet osm stránek, jako
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pages, nebo tam jsou lessons, že si můžeš vybrat. Na to jsem si dával nejvíc času,
protože  jak  si  to  nějak  logicky  rozřadit,  když  my  to  máme  naprosto  logicky
nerozřazený, že jo. No a vlastně, když se začneš učit, tak tam máš to, že jako zapneš
ten timer, což jsem jako někdy udělal a někdy jsem to tam dodával až jako zpětně ten
čas, co jsem se učil. Protože jsem na to, ne, zapomněl, jako věděl jsem o tom, ale spíš
že jsem si  jako teďka třeba něco přečetl  a  bylo to  jen patnáct  minut  a  já jsem si
uvědomil, že jsem se jako něco naučil a neměl jsem tu aplikaci zaplou. Spíš jsem tam
jako dodával jako některý kratší časový úseky. Jako když jsem se cíleně, teďka se
budu dvě hodiny učit, což se nestalo nikdy, jako dvě hodiny v kuse. Ale jako, dejme
tomu třeba, tak jsem si to jako zapnul ten časovač. 

A dařilo se ti to tam zadávat zpětně? Našel jsi, kde se to dá zadávat?

Tak mám pocit, že jsem to i googlil. Hledal jsem to, protože i s kamarádem jsem se
o tom bavil, že ono to tam snad nějak jako jde, ale taky neví, kde přesně.

• Jak často jsi aplikaci využíval?

Nevím, kolik jsem měl dní na to, třeba šest, sedm dní, když jsem se dozvěděl, že
už  teda  fakt  tu  zkoušku  budu  mít.  Takže  jak  často?  Kolikrát  denně?  Třeba
o víkendu jsem se učil  na vícekrát,  takže to bylo,  já nevím, když to  řeknu tak
třikrát,  čtyřikrát  po  menších  časech,  ale  několikrát,  a  pak  to  bylo  třeba  jenom
jednou denně, třeba tři čtvrtě hodinky nebo hodinka.

• Stalo se ti, že jsi na zapnutí aplikace zapomněl?

Jo, jo, jo.

• Jak často, byla to většina doby?

Ne, to ne, spíš menšina. Jakože spíš když jsem se šel jakože fakt cíleně učit,
tak jsem to většinou zapnul. Ale občas se stávalo právě, že jsem jenom otevřel
na chvilku prezentaci, přečetl si jí za patnáct minut a to jsem tu aplikaci neměl
zaplou, takže… A to se stalo míňkrát.

• Přišlo ti využívání aplikace v něčem přínosné?

Jako  přínosný?  Těžko  říct,  jestli  bych  se  to  naučil  i  tak  nebo  jestli  bych  měl
takovou organizaci v tom učení se i bez té aplikace. To si myslím, že asi ne, že je
to organizovanější. Nebo spíš máš tam prostě takovou tu potřebu, že to tam vidíš
ty čísla, jak ti tam ubíhá jedenáct hodin, třicet minut a sedm vteřin left for today.
Šest, čtyři, tři, dva a ty si říkáš… To je jako, máš chuť to odinstalovat, že jo, ale asi
jako je to v něčem lepší. Spíš nevím, jak bych to dlouhodobě využíval, jestli bych
si na to dlouhodobě vzpomněl, že prostě pokud pokaždý se budu něco učit, tak to
zapnu. Ale takhle nárazově si myslím, že to jako použiju.
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• Přikládáš důležitost tomu, co sis v aplikaci naplánoval?

Jako důležitost jo, ale ne že by se mi to úplně dařilo. Ale tak jako snažil jsem se,
když už jsem to tam měl jako.

• Takže ses snažil naplánované cíle skutečně plnit?

Snažil jsem se, nemůžu to říct, že mi to vyšlo vždycky. To jako ne.

• Využíval jsi statistiky, které aplikace nabízela?

No koukal jsem se na to, ale je to spíš demotivační. Ale jo jako, vím o tom, ale spíš
jsem to využíval, že jsem to jako vždycky zapnul, vypnul. Pak jsem se koukal na
ten length of studies, já nevím today, že jo, že se podíváš, že ses učila čtyřicet pět
minut. Ale já jsem to měl víceméně hodně podobně v ty dny. Že jsem si vždycky
právě k tomu nějak sednul. 

• Jak často jsi je kontroloval?

Jednou za čas.

• Narazil jsi na nějaký problém při využívání aplikace?

Ne že by mi nějak padala nebo bug, to se mi nestalo, ale jenom na tom začátku, že
je občas trošku problém do té aplikace zadat to, co vážně potřebuješ se naučit.
Protože ne vždycky máš tři sta dvacet osm stránek nebo osmnáct lekcí a tak. Plus
taky jako z té lekce se naučíš jenom půlku nebo třetinu, tak to taky občas blbě se
tam zadává. Takže je to takový, občas je to takový nepřizpůsobený.

5. Jak  na  tebe  používání  aplikace  působilo  –  urči,  zda  jsi  využívání  aplikace
považoval spíše za zábavu či zda se jednalo spíše o povinnost?

Jako  asi  spíš  to  bylo  povinností,  než  že  bych  byl  nadšenej  z  toho,  jak  mi  tam
naskakujou číslíčka, to úplně tolik asi ne. Ale jako nevadilo mi to nějak.

6. V době využívání aplikace – co tě ke studijní aktivitě motivovalo?

No to, že byl tak komplikovaný a takovejch klacků pod nohy, co mi ten týpek hodil, že
už jsem si říkal, tak ty vole, teďka když to nedám, tak teďka už to nemůžu jako vzdát
prostě. Nakonec mi jí nedal tu zkoušku, ale jakoby.

7. Máš pocit, že tě samotné využívání aplikace také motivovalo? 

Jako k tomu učení, tak to už je možná, to souvisí s tou organizovaností, že to bylo
organizovanější, takže se ti do toho spíš jako chce, takže to zapnu. Takže spíš jako asi
jo. Aspoň trochu určitě jo. 

8. Změnil se styl tvého učení při používání této aplikace?

To ne, to ne. Občas na to člověk zírá, nic nedělá. Jako přijde mu, že neučí se, přestože
si to čte. To je tak asi podle nálady, asi prostě.
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• Vedla tě aplikace k efektivnějšímu naplánování studijních aktivit?

Jako asi jo, když to máš napsaný před sebou, tak je to něco jinýho, než když si
řekneš OK, tak teďka mám tejden a budeš se chtít každej den učit hodinu, tak asi
to je efektivnější, ale jak říkám, taky jsem to nedodržel úplně stoprocentně. Takže
jakoby půl na půl.

9. Jaké prvky aplikace ti přišly přínosné?

Jako vyloženě přínosný? Jako celek určitě, ale že bych měl vybrat nějakej konkrétní,
kterej by byl top. Tak jako to zaznamenávání si toho času je asi fajn, tak to je asi
dobrý. Člověk to tak nějak vidí přesně před sebou a řekne si, jo už mám čtyřicet pět
minut. Dobrý. Když jako se učíš, tak ten čas nevnímáš tolik. A jako pak si řekneš, já
jsem se učil jen dvacet pět minut. To člověk nemá šanci podle mě zjistit normálně.
Takže to je asi dobrá věc, že máš potom takovej ten track, potom cos dělala.

10. Využíval jsi možnost notifikace?

Jo, no, akorát jsem si vypnul notifikaci toho d-day, protože to je strašně depresivní.
Nechci ten den. To myslím, že jde hnedka při tom, když si to uložíš, tak to můžeš
hnedka vypnout nebo zapnout. 

• Na kolikátou hodinu?

Na nějakej víkend tam to bylo. Já nevím, prostě po obědě když si člověk dá kafe,
tak teprve začneš něco dělat, že jo, protože jinak po tom obědě člověk chce spát.
Ale jinak tím že jsem občas byl i v práci, takže jakoby mi ty notifikace byly trošku
k ničemu, takže jsem to řešil  až  večer tu  aplikaci.  Jako ta  notifikace tam byla
někde takhle kolem toho odpoledne, třeba ve dvě. Ale jako nevyužil jsem to úplně
v tejdnu, jako když jsem byl v práci v té době, tak jsem se nešel učit, že jo. 

Během toho víkendu, v momentě, když se ti objevila ta notifikace, tak to na
tebe mělo vliv?

Jo, tak já jsem to měl nastavený takhle právě i kvůli tomu, že až se člověk nají, tak
pak už je víc  jako ready,  že jo.  A není to po tom jídle,  když člověk nevnímá,
protože je unavenej. Až tak nějak, když mi to píplo, tak jsem to začal řešit. Ale ne
že bych o tom nevěděl bez tý notifikace, jako věděl jsem, že dneska mám mít
tohle.

11. Změnila se doba strávená studiem při využívání aplikace?

Asi ne. Je to možná efektivnější, ale jakože by to bylo časově jinak, to asi ne. 

• Přerušil jsi odpočet času, když jsi dělal něco jiného?

Jo tak… Přemýšlím teďka, těžko říct. Když jsem se to pak jako učil, tak jsem to…
Jako real time track byl, tak byl ten reálněj čas, co jsem se učil.  Co jsem tam
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zadával zpětně, tak jsem tam zadával dvacet pět minut a vím, že jsem se z toho
neučil asi pět minut. Že jsem se jakoby na něco koukal a potom jsem prostě přečetl
něco a pak jsem prostě někomu odepisoval. Jako takový sedmi, osmi vteřinový
věci mezi tím jsem neřešil až takhle. S tím, že mi přijde SMS a já odepíšu, tak to
už jsem nepauznul. Asi je to jedna z těch věcí, co by se měla dělat, že jo.

12. Napadá tě jiná funkce, která by pro tebe byla přínosná?

Jo,  nějaké  minihry,  aby  člověk  mohl…  Protože  je  třeba  dobrý  učit  se  chviličku
a potom mít pauzu, takže by bylo dobrý, aby v tý aplikaci byly takový ty jednoduchý,
třeba logický, hry. Nebo něco takovýho, že bys mohla to pauznout a třeba pět, sedm
minut dělat něco jinýho, protože já se nedokážu učit hodinu a půl v kuse nebo jako
dokážu, ale pak je to neefektivní. Ještě jako když mě to nebaví ten předmět. To by
bylo fajn, kdyby tam bylo, to by bylo plus.

13. Budeš aplikaci využívat dále?

Těžko říct, no. Tam je fakt problém s tím, jak tam zadávat ty data do toho. A jak máme
hodně těch… Na nějakej předmět asi jo, ale rozhodně ne že bych to využíval na učení
od teďka dál. Možná na nějakej předmět se to bude hodit, no. Možná i na ty státnice,
když tam máš ty otázky, tak tam to bude asi jako dobrý. 

14. Bylo něco, co ti na aplikaci vadilo?

To ne, to ne. Fungovala v pohodě.

15. Využíváš jiné aplikace založené na sebekvantifikaci?

Krokoměr jsem tady měl, něco jako Google Fit. A to tam právě měřilo, kolik jsi toho
ušla nebo ujela. Jakože teď jsi udělala deset tisíc kroků, že jo. 

Využíval jsi to nějak aktivněji?

Chvilku jo, ale pak to přestalo. Tam bylo všechno, že sis tam mohla zadat všechno, co
jsi snědla, ono to počítalo kalorie a teďka abys to spálila, tak musíš mít třeba tolik,
a takovýhle věci tam byly. A využíval jsem to, ale jako třeba pár měsíců a pak nějak to
přestalo prostě.  Neřešil  jsem to  nějak  hodně dopodrobna,  prostě  občas  jsem na to
koukl. 

16. Jak často používáš nějaké aplikace ve svém mobilním telefonu?

Hodně často, jako denně.
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