Moje milé

technologie
Jejich práce i život se nějakým
způsobem točí okolo technologií:
vytvářejí nové věci, publikují na
sociálních sítích nebo s nimi pracují,
vedou webový magazín a programují
mobilní aplikace. Seznamte se
s mladou dámskou TECH generací.

text: Jana Grygarová a Stanislava Pecková

Vanda
Cabanová
24 let

Developerka mobilních
aplikací pro andorid a členka
Czechitas.cz

Jsem jedna z Czechitas, jsme
holky zastřešující projekt, jež
vzdělává ženy v oblasti IT a kolem
kterého vzniká celá komunita.
Organizujeme třeba bezplatné
workshopy, které jsou zaměřené
na různé technologie. Seznam je
na našich stránce facebook.com/
czechitas. Dokončuji také studium
informatiky v Brně. Dívkám jde škola
stejně dobře jako klukům, valná
většina z nás školu dokončí, což se
u kluků říct nedá. Pořád ale musíme
bojovat s předsudky: vždycky jsem
měla pocit, že se víc bojíme na
hodině zvednout ruku a zeptat se na
nějakou otázku kvůli převládajícímu
stereotypu, že holky, které se ptají
na hloupé otázky, se pro IT nehodí
a neumí programovat.

Radka
Machalická,
32 let

Šéfredaktorka Czechdesign.cz
Manažerka projektu
YoungPackage/Mladý obal.
Young Package je soutěž pro mladé

návrháře, kteří mají za úkol vytvořit co
nejkreativnější a zároveň funkční obal. Sama
považuji za povedený takový návrh, který má
nejen tvarové řešení a grafiku odpovídající
obsahu, ale i další přidanou hodnotu, třeba
otevíraní, které jde použít několikrát. Někdy
se se mi líbí natolik, že si ho schovám.
Zažívám to v zahraničí a to hlavně mezi čaji,
kde je mnoho dokonalých krabiček.
Na svém PC využívám nejen grafické
programy jako Adobe, pro tvorbu písma
a log používám Fontlab, pro online archivaci
Dropbox, ale i aplikace, které mi zpříjemňují
den jako Spotify. Při práci s papírem je to
ražba, laserování motivů a sítotisk.
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Pavlína
Louženská
Marketing Director ve
společnosti H1, na Twitteru
k nalezení na @pavlina_speaks

Účet mám na těchto sociálních

sítích: Twitter, Facebook, Tumblr,

Instagram, YouTube, G+, Pinterest,
LinkedIn, Foursquare/Swarm,
about.me. Ty používám denně,
ale doopravdy mám účet ještě na
spoustě dalších. Jsem neskutečně
zvědavá, tak se registruji leckde.
Moji první followeři na Twitteru
byli brácha (@lubos) a můj kluk
(@daveruzius). Kluci mě více než
čtyři roky zpět přesvědčili, že být
na Twitteru je zábava. Díky!
I moje máma zná některé z mých
followerů, třeba Josefa Šlerku
(@josefslerka), internetovou
Osobnost Roku. Moc si vážím
také Tomáše Kellnera, bývalého
redaktora amerického Forbesu,
který teď vede GE Reports
(@TomKellner): díky Twitteru jsme
spolu šli dokonce na kafe, když byl
naposledy v Praze.
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30 let

Ivana
Marcinová
35 let

DJ IM Cyber, jedna z nejdéle
hrajících českých DJek.
www.facebook.com/
imcyberdj

Ani krok neudělám bez telefonu:
iPhone je můj druhý mozek,
nejlepší kámoška
a asistentka v jednom. Na
DJském pultu mám při
práci většinou pět věcí– dva
gramofony Technics, mix
(ideálně Pioneer), Apple
Macbook, zvukovou kartu
k Seratu a sluchátka od
Sennheisers. Serato je
takový kompromis mezi
tradičním DJingem a novými
technologiemi – mixujete
z gramofonů a slepých „time
code“ vinylů, na které se přes
zvukovku přenáší skladby
z počítače. Takže neměníte desky,
ale jen mp3 v Macbooku. Doma
si pouštím hudbu na studiových
bednách od Adam Audio, které
jsou super i na produkci. Ráda
poslouchám hudbu nahlas, tak,
aby byla nejen slyšet, ale i cítit,
takže u nás v baráku už asi není
jediný soused, který by nevěděl,
co dělám.
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Michaela
losekoot
28 let

Social media manager
a copywriter, autorka
blogu ruzovapanda.
blogspot.cz.

Moje práce je naprosto závislá
na internetu, jsem online téměř
nonstop. Vybírám si podle
dostupnosti wi-fi hotely i dopravní
spojení. Občas si ale udělám pár
dní offline, to zbožňuji. Pracuju
na Apple MacBook Air a iPad Air,
telefon pak používám iPhone 4s.
Na psaní používám OmmWriter,
antirušivý textový editor, díky
kterému se téměř píše samo.
Myslím si, že sociální sítě jsou
jako oheň, dobrý sluha, ale zlý
pán. Pokud je umíte používat, pak
nám zpříjemňují a zjednodušují
každodenní fungování a pomáhají
udržovat a posilovat vztahy, ne
je rozvracet. Stačí jen naučit se je
ovládat a trochu zkrotit.
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